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SEMARANG - Universitas Semarang (USM) 
membangun gedung parkir empat lantai senilai 
18 Miliar ditandai dengan peletakan batu pertama 
pada Jum’at (20/4).

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdul-
lah Kelib SH, Rektor USM Andy Kridasusila SE 

MM, Dewan Penyantun Drs Kodradi, dan Pen-
anggung jawab Pembangunan Ir Soeharsojo.

Menurut rencana gedung seluas 1900 m2 
yang terdiri dari empat lantai ini akan dugunakan  
parkir sepeda motor untuk lantai satu, dua dan 
tiga dengan kapasitas 1500 sepeda motor adapun 
lantai empat akan digunakan sebagai lapangan 
basket.

Abdullah Kelib berpesan agar fasilitas yang 
dibangun ini dijaga, dirawat  dan digunakan 
sebaik-baiknya dan berharap bisa mengurangi 
kepadatan parkir yang selama ini terjadi sehingga  

USM Runer Up 
Liga Mahasiswa Nasional

SURAKARTA - UKM Bulutangkis Uni-
versitas Semarang (USM) berhasil menore-
hkan prestasinya,  Tim beregu putri berha-
sil sebagai juara pertama  Lima Badminton 
Kaskus Central Java And Spesial Regional Of 
Yogyakarta 2018 Subconference Surakarta 
Jawa Tengah sedangkan  Tim beregu Putra 
sebagai runer up. 

Dengan hasil tersebut maka Tim beregu 
Putra-Putri USM maju ke tingkat nasional 
Lima Badminton 2018 yang diselenggarakan 
tanggal 1 s.d 8 di GOR UNS Surakarta.

Pembina UKM Bulutangkis  Sukimin 
SH MH mengatakan bahwa prestasi mahas-
siswa USM sangat membanggakan civitas 
akdemika USM. 

“Kami sangat bangga atas prestasi yang 
diraih tim bulutangkis USM karena berhasil 
menjadi juara tingkat regional dan menjadi 
runer up nasional, sebelumnya selama em-
pat tahun berturut-turut USM selalu lolos 
tingkat nasional” ungkap Sukimin.

“Pada 2018 ini USM berhasil menoreh-
kan prestasinya yaitu Tim beregu Putri 

SEMARANG- Mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH 
SU ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penyan-
tun Universitas Semarang (USM). Penyerahan 
SK pengangkatan diserahkan oleh Ketua Pem-
bina Yayasan Alumni Undip Prof Dr Muladi SH 
dalam acara Wisuda Ke-55 USM di Auditorium Ir 
Widjatmoko USM.

Selain menerima SK, mantan menteri 
pertahanan ini memberikan orasi ilmiah dan 
taushiyah kepada 1547 wisudawan.

Prof Mahfud MD Ketua Dewan Penyantun USM

USM Santuni Anak Yatim dan Dhuafa
Santunan berupa uang dan alat tu-

lis sekolah serta tas sekolah ini di-
berikan secara simbolis oleh Ketua 

Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof 
H Abdullah Kelib SH didampingi Rek-
tor Andy Kridasusila SE MM dan disak-
sikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar 
Prihadi. 

USM Bangun Gedung Parkir 4 Lantai

PELETAKAN BATU PERTAMA: Ketua Pen-
gurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah 
Kelib SH didampingi melakukan peletakan batu 
pertama pembangunan gedung parkir empat 
lantai USM.

Wali Kota Semarang Tarling di USM
SEMARANG -  Bulan rama dhan  digunakan sebagai ajang 
untuk beramal dan bersedekah untuk golongan yang 
kurang mampu. Hal inilah yang dimanfaatkan 
oleh Univeristas Semarang (USM) dengan 
memberikan santunan kepada 100 anak yatim 
dan dhuafa pada Senin (4/6).

Bersambung hlm 23 kol 3

Bersambung hlm 23 kol 1

Bersambung hlm 23 kol 3

Bersambung 
hlm 23 kol 3

Prof Dr Mohammad 
Mahfud MD SH SU

Muladi berharap kepada Mahfud MD agar 
tidak ragu-ragu  dalam membantu memajukan 
USM. “Semoga dengan kehadiran Pak Mahfud 
MD sebagai Ketua Dewan Penyantun USM

FOTO BERSAMA: Ketua Pengurus Yaya-
san Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib 

SH, Rektor USM, dan Wali Kota Semarang 
berfoto bersama usai menye rahkan 

santunan kepada anak yatim dan dhuafa .
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Bak truk adalah ruang 
ekspresi berbahasa para 
sopir. Ajo Kawir melakukan 

itu saat ia membawa truknya ke 
mahasiswa seni rupa di Yogya. Ia 
hanya menyilakan si mahasiswa 
menggarap bagian belakang bak 
truknya. Si mahasiswa langsung 
menggambar seekor burung tidur 
dan diimbuhi tulisan “Seperti Den-
dam, Rindu Harus Dibayar Tun-
tas.” Menurut Ajo Kawir, kalimat itu 
sangat pas menceritakan keadaan 
dirinya. Karena si mahasiswa juga 
tahu bagaimana kehidupan si Ajo 
Kawir. Simbol burung tidur itu tidak 
lain untuk menggambarkan ke-
adaan “burung” si Ajo Kawir yang 
memang sudah lama “tertidur.” Alat 
vital Ajo Kawir sudah lama tidak 
bisa “bangun” menjalankan fungsi 
biologisnya. Dan keadaan itu 
dibahasakan apik nan puitis oleh 
si mahasiswa yang menggambar 
bak truk Ajo Kawir.

Kisah Ajo Kawir adalah rekaan 
Eka Kurniawan dalam novelnya 
“Seperti Dendam, Rindu Harus 
Dibayar Tuntas” (2014). Kisah 
sopir truk yang menggunakan 
baknya sebagai ekspresi diri via 
bahasa. Tentu dalam penggunaan 
bak, Ajo Kawir bukanlah satu-
satunya. Sopir-sopir truk yang lain, 

bahkan hampir 
semua, menggu-
nakan bak truknya 
untuk memarodi-
kan nasib hidup 
dengan bahasa-
bahasa yang 
mereka buat sendiri.

Di sini kita tahu 
bagaimana sopir memainkan 
bahasa Indonesia secara genit, 
unik, dan apik. Bahasa-bahasa 
Indonesia tampil dengan sumrin-
gah, ceria, dan bisa mengundang 
tawa orang-orang meski lewat satu 
kalimat saja. Usaha yang dilaku-
kan para sopir sangat sederhana. 
Mereka hanya ingin memarodikan 
hidupnya atau nasibnya sebagai 
sopir lewat bahasa-bahasa yang 
segar. Bahkan mereka yang 
mengetahui nasib seorang sopir 
itu berat dan susah. Mereka tidak 
pernah mengekspresikannya 
dalam bahasa-bahasa keluhan.

Bahasa yang diciptakan para 
sopir adalah bahasa yang berasal 
dari masalah pribadi dan disa-
jikan ke umum dengan bahasa 
yang humoris. Mereka mener-
tawakan nasib mereka sendiri 
tanpa merasa kehilangan harga 
diri. Misalnya dalam kalimat yang 
seperti ini:“Pergi dicari, pulang 

dimarahi.” Orang-orang yang 
sedang berkendara di jalan pun 
diajak untuk mengerti nasib sopir 

tanpa meminta dikasihani. 
Para sopir truk ini se-

perti ingin mengajak 
para pengendara 
yang lain untuk 
merasakan guyo-
nan sejenak lewat 
bahasa-bahasa 

yang menempel di 
bak truk.

Ada banyak hal 
yang menjadi sindiran para 

sopir truk. Soal sindiran politik, 
seks, dan tentu saja rumah tangga. 
Nah, dalam esai ini yang menjadi 
perhatian adalah bahasa yang 
menyinggung persoalan rumah 
tangga. Bisa jadi bahasa-bahasa 
yang mereka ciptakan bermula dari 
pengalaman pribadi. Termasuk Ajo 
Kawir. Ia adalah salah satu sopir truk 
yang menggunakan bak truk untuk 
mengekspresikan kondisi hidupnya. 
Selain itu kita juga sering berjumpa 
dengan bahasa di bak truk yang 
menyindir profesi sopir. Seperti 
kalimat:“Pergi petang pulang malam 
penghasilan pas-pasan.” Semua 
keadaan ditanggapi dengan racikan 
bahasa yang mengundang humor 
dan satir. Permainan bahasa para 
sopir pun bisa mengurangi kesum-
pekan di jalan.

Majalah Tempo (25-31 Maret 
2015) pernah membahas kaitan 
jalan Pantura, permainan bahasa 
sopir dan pengaruhnya terhadap 

bisinis bak. Maraknya para sopir 
yang gemar berceloteh di bak truk 
memengaruhi lonjakan permin-
taan pembuatan bak. Semula 
para sopir senang dengan model 
mengecat bak truknya, tetapi 
sekarang para sopir telah berubah 
seleranya dan gandrung stiker. 

Secara ongkos stiker lebih 
murah ketimbang cat. Dan dengan 
ongkos yang lebih murah mem-
buat para sopir truk bisa dengan 
mudah tanpa terbebani biaya un-
tuk menghiasi baknya dengan ba-
hasa-bahasa khas mereka. Alasan 
para sopir truk berceloteh di bak 
sederhana:”… untuk menghibur 
siapa pun yang kebetulan ada di 
belakang truk itu. Ia ingin karyanya 

sedikit mengobati kejengkelan 
yang terjebak macet dengan posisi 
terhalang truk di depannya.”

Lewat bahasa kejengkelan 
pengendara di jalan raya bisa 
diredakan. Para sopir truk telah 
melakukannya lewat permainan 
bahasa yang bisa membuat kita 
sadar diri, tidak cepat marah, 
dan masih bisa menyelamatkan 
kita kalau di jalan pun kita masih 
bisa bercanda. Anda tentu sulit 
untuk tidak takjub ketika berjumpa 
dengan bahasa seperti dua anak 
cukup, dua istri ribut, atau rindumu 
tak seberat muatanku bukan?

– Mahasiswa 
Fakultas Hukum USM
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Mudik dimaknai sebagai ajang silaturahmi 
seseorang dengan orang terdekat seperti 
otang tua dan kerabat. Tradisi mudik 

atau pulang kampung biasanya terjadi saat akhir 
ramadhan menjelang harai raya idul fi tri dengan 
membawa oleh-oleh dari kota berupa makanan, 
pakaian untuk dibawa ke sanak keluarga di kam-
pung halaman.

Selain itu orang yang mudik akan membawa 
segepok pundi-pundi untuk dibagikan ke sanak 
keluarga.

Namun berbeda dengan mahasiswa penerima 
beasiswa Bidikmisi Universitas Semarang (USM), 
mereka pulang ke kampung halaman tak mem-
bawa oleh-oleh jajanan maupun pakaian baru teta-
pi membawa oleh-oleh prestasi yang akan selalu 
dikenang oleh orang tua maupun sahabat.

Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang 
tergabung dalam Forum Mahasiswa Bidikmisi 
(Formasi ) di pertengahan Ramadhan 1439 H ini 
berhasil menorehkan prestasi berupa karya yang 
terdokmentasi dalam sebuah buku dengan judul 
“kiprah Mahasiswa Bidikmisi menuju Prestasi”.

Buku yang memuat tentang pengalaman, per-
jalanan hidup meraih beasiswa dan  prestasi, serta 
sejuta harapan para mahasiswa Bidikmisi. Kisah 
nyata para mahasiswa asal desa yang notabene dari 
keluarga kurang mampu bahkan beberapa ma-
haiswa yang ayah dan ibunya telah meninggal alias 
yatim piatu namun mereka berhasil mengarungi 
rintangan-rintangan untuk kuliah di kota dengan 
modal tekat, semangat, yakin, serta doa dan ridlo 
orang tua untuk melepas kepergian anak untuk 
menjadi seoarang sarjana.

Karya nyata yang menjadi oleh-oleh bagi kelu-
arga dan akan menambah kebahagiaan di hari ke-
menangan, oleh-oleh yang tak akan pernah habis, 
oleh-oleh yang akan selalu dikenang orang-orang 
terdekat bahkan akan menjadi lembaran catatan 
untuk pembelajaran anak-anaknya kelak.

Perjalanan masih panjang, para penerima 
beasiswa bidikmisi harus mampu mempertah-

ankan IPK minimal 3,0 selama kuliah. Selain itu 
mereka juga dituntut untuk aktif di kegiatan ke-
mahaiswaan agar menambah soft  skill untuk bekal 
nanti ketika lulus dari USM.

Dengan soft  skill yang didapat diharapkan para 
penerima beasiswa bidikmisi memiliki nilai plus 
dibanding mahasiswa lain, sehingga kelak mereka 
bisa berkiprah luas di masyarakat dengan tulus 
ikhlas dan sesuai kompetensi masing-masing dan 
bisa menjadi andalan untuk calon pemimpin masa 
depan bangsa.

Selamat mudik, Selamat Idul Fitri 1439 H. 
Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan ba-
tin.

- Penulis adalah Dos en FTIK USM

Mudik Mahasiswa Bidkimisi
Oleh : Soiful Hadi

Oleh: Muhammad Yunan Setiawan

Celoteh Bak

Mendengar istilah 
mudik rasanya 

tidak asing ditelinga 
kita,  hampir semua 

orang yang 
merantau di kota 

baik untuk 
mencari nafkah, 
kuliah, maupun 
mondok kembali 

ke kampung 
halamannya.
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SEMARANG - Halte BRT USM yang merupa-
kan gagasan ketua Pembina Yayasan Alumni Undip 
Prof Dr Muladi SH dan Wali Kota Semarang akan 
diresmikan oleh Wali Kota Semarang hari ini (22/6). 
Gagasan ini muncul karena USM menjadi rute BRT 
Koridor VII sehingga perlu dibangun Halte BRT 
USM yang representatif.

Halte BRT USM ini diresmikan bertepatan 
dengan Dies Natalis Ke-31 USM dan merupakan 
hadiah untuk ulang tahun Kota Semarang Ke-471.

Halte yang dirancang khusus ini tampak ber-
beda dengan halte pada umumnya, karena halte 
BRT USM ini dilengkapi dengan taman, yang mana 
taman ini awalnya merupakan tanah kosong yang 
terbengkelai yang kemudian disetujui oleh Wali 
Kota untuk dijadikan taman.

Halte BRT USM yang merupakan sumbangan 
dari Yayasan Alumni Undip dan USM ini meleng-
kapi ikon USM dan Kota semarang setelah masjid 
dan gapura yang megah diresmikan.

“Halte BRT USM ini terletak diantara gedung 
rektorat dan Gelora USM agar posisinya strategis” 
ungkap anggota Pembina Yayasan Alumni Undip 

Ir Soeharsojo. “Halte ini nantinya akan dimanfaat-
kan oleh mahasiswa dan masyarakat umum untuk 
menaikkan dan menurunkan  penumpang BRT se-
hingga akan memiliki nilai positif  bagi Kota Sema-
rang” tambahnya. 

Laporan Utama

Bahkan yang cukup mengejutkan 
adanya sinyalemen bahwa 7 (tujuh) 
Perguruan Tinggi  Negeri terkenal 

di Indonesia dinyatakan telah  terpapar 
ideologi radikalisme yang pada hakikatnya 
merupakan  akar penyebab (root cause) 
terorisme.  

Yang terakhir baru-baru ini  adalah ke-
jadian  penggerebegan UNRI oleh Densus 
88 karena ditengarai  digunakan oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab  un-
tuk mempersiapkan tindakan terorisme.

Terorisme adalah perbuatan  yang 
menggunakan kekerasan  atau ancaman 
kekerasan  yang menimbulkan suasana  
teror atau rasa takut  secara meluas, yang 
dapat menimbulkan  korban  yang bersifat 
massal, dan/atau menimbulkan kerusakan  
atau kehancuran  terhadap obyek vital yang 
strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, 
atau fasilitas internasional dengan motif 
ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 
Di belakang motif inilah bersembunyi ide-
ologi radikalisme dan ekstremisme  yang 
merupakan embrio terorisme. 

Dalam RUU terorisme yang  sebentar 
lagi akan diundangkan sebagai UU,   lang-
kah-langkah  penanggulangan terorisme 
yang akan dikoordinsikan oleh Badan Na-
sional Penanggulangan Terorisme (BNPT),  
mencakup tidak hanya langkah-langkah 
penindakan yang bersifat represif, tetapi 
juga mengembangkan langkah-langkah 

langkah pencegahan yang bersifat  preven-
tif,  antara lain dalam bentuk deradikalisasi 
untuk mengatasi radikalisme sebagai akar 
permasalahan (di wilayah hulu)  terjadinya 
terorisme. Di samping itu  UU yang baru 
juga akan memperhatikan   rehabilitasi kor-
ban terorisme.

Kata “isme” (ism) sebagai akhiran kata 
(suffix) terorisme,   radikalisme dan ekstri-
misme dapat diartikan baik sebagai  ses-
uatu yang mengindikasikan doktrin, ajaran, 
teori, prinsip atau keyakinan  (doctrine, 
school, theory, principle, or belief), mau-
pun sebagai istilah yang mengindikasikan  
suatu tindakan atau perbuatan, proses atau 
hasil  (action/act, process or result). “Radi-
calization” atau radikalisasi adalah suatu 
proses  di mana individu atau bahkan suatu 
kelompok mengembangkan,  dalam peri-
ode tertentu (over time)  suatu pola pikir  
(mindset)   yang  dalam kondisi dan kesem-
patan tertentu  dapat meningkatkan risiko 
bahwa ia  akan terlibat  dalam kekerasan 
ekstrimisme atau terorisme. 

Radikalisasi biasanya  berkaitan dengan 
pemikiran  dan aspirasi politik, sosial atau 
agama yang menolak “status quo”  atau 
pemikiran kontemporer melalui cara-cara  
revolusioner  dengan menggunakan ke-
kerasan  atau ancaman kekerasan (RVE = 
radicalization into violent extremism). 
Yang sangat jahat adalah bahwa kekerasan 
ini dilakukan dengan target yang bersifat  

acak (random/indiscriminate) untuk me-
nimbulkan rasa takut yang bersifat luas ter-
hadap penduduk sipil yang tidak berdosa. 
Tidak salah apabila ada yang menyebut ter-
orisme merupakan  kejahatan perang yang 
dilakukan di masa damai (terrorism as 
the peacetime equivalent  of war crimes) 
(Smith, 2009).

  Sedangkan deradikalisasi  (deradi-
calization) digunakan  untuk menunjuk 
pada metode dan tehnik untuk merusak 
(undermine) dan membalikkan  (reverse) 
proses penyempurnaan radikalisasi, se-
hingga mengurangi risiko potensial  tero-
ris me terhadap masyarakat, menghentikan 
kekerasan  dan kekacauan  serta terorisme. 
Targetnya  adalah teroris yang telah meny-
erahkan diri,  mantan tahanan  dan man-
tan narapidana terorisme dalam kerangka 
rehabilitasi dan reintegrasi  (Clutterrbuck, 
2013).

Program deradikalisasi secara konsep-
tual mencakup program kontra-radika-
lisasi (counter-radicalization)  yang  di-
tujukan pada mereka yang berada dalam 
transisi menuju ke terorisme, sedang dita-
han, dituntut atau aktif dalam proses radi-
kalisasi,  untuk memitigasi risiko melalui 
cara reintegrasi, rehabilitasi dan memisah-
kan yang bersangkutan dari pengaruh 
aktivitas dan perilaku  kelompok teroris 
(disengagement) dan program anti-ra-
dikalisasi  (anti-radicalization) yang 
digunakan untuk menggambarkan metode 
untuk mendeteksi, menghalangi (deter) 
dan mencegah agar radikalisasi tidak  ter-
jadi sejak permulaan, mencegah kekerasan 
dan meminimalkan risiko dari proses radi-
kalisasi selanjutnya. Hal ini ditujukan bagi 
mereka yang mengalami pra-radikalisasi 
(pre and early radicalization). (Hogan, 
2011).

Semua metode dan bentuk program de-
radikalisasi tersebut,  dl dalam  UU tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
yang sudah direvisi,  nantinya akan men-
cakup langkah-langkah sistematis yang di-
rumuskan  sebagai berikut :
a.  Dilakukan terhadap tersangka, terda-

kwa, terpidana, narapidana, mantan 
narapidana atau orang yang sudah ter-
papar paham radikal terorisme.

b.  Terhadap empat kelompok pertama di 
atas  dilakukan melalui tahapan : identi-
fi kasi, rehabilitasi, reedukasi  dan reinte-
grasi sosial.

c.  Terhadap sisanya dilakukan melalui 
pembinaan wawasan kebangsaan,  
pembinaan wawasan keagamaan,  dan/
atau kewirausahaan.

d.  Deradikalisasi dilaksanakan oleh Pe-
merintah  yang dikoordinasikan oleh 
BNPT dengan melibatkan kementeri-
an/lembaga terkait.
Sebagai Pembina saya mengajak selu-

ruh civitas akademika USM agar  dapat sela-
lu menjauhi ideologi radikalisme dan intol-
eransi,  serta bersama masyarakat beradab 
baik nasional mapun internasional senan-
tiasa mengutuk tindak pidana   terorisme 
yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 
NRI Tahun 1945,  HAM, prinsip-prinsip 
demokrasi dan hukum.

Naom Chomsky (MIT)  menyatakan : 
“Everybody’s worried about stopping ter-
rorism. Well, there’s  a really easy way : 
stop participating in it “. 

Akhirul kata kepada segenap keluarga 
besar  USM saya mengucapkan “Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1439 H”, mohon maaf 
lahir dan bathin. Viva USM selalu.

Jakarta , 9 Juni 2018.

RADIKALISASI,  
DERADIKALISASI 
DAN TERORISME
Oleh: Prof Dr Muladi SH
(Ketua Pembina  Yayasan Alumni Undip/USM, Koordinator Tim Ahli Pemerintah dalam 
Revisi UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)

Motto :

“Terrorism is a psychological war-
fare. Terrorist try to  manipulate us 
and  change  our behavior  by creat-
ing  fear, uncertainty, and division  

in society”. (Patrict J. Kennedy). 

Killing terrorists  on the battlefield  
is not  enough. We must kill the idea 
behind the terrorists  by exposing  

the brutality and bringing individu-
al criminal to justice (Ms. Clooney).  

Baru-baru ini Pemerintah dan DPR  telah selesai menuntaskan Revisi UU 
Terorisme (UU No. 15/2003),  melalui perdebatan yang panjang, 
yang pada akhir-akhir pembahasannya diliputi suasana yang 
mencekam akibat terjadinya tindakan terorisme 
di berbagai wilayah tanah air. 

Halte BRT USM Siap Diresmikan

Ketua  Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof 
H Abdullah Kelib SH (kiri) dan Anggota Pembina 

Yayasan Alumni Undip Ir Soeharsojo sedang 
meninjau Halte BRT USM dan taman.
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Masyarakat (LSM)/Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH), dan mahasiswa. Uniknya, 
mahasiswa yang pada umumnya lebih 
cenderung memilih untuk menonton 
dan menikmati liburan justru ikut turun 
aksi meneriakkan dan memperjuangkan 
hak-hak buruh yang dirampas oleh peng-
usaha.

Mahasiswa sebagai aktor pergerakan 
adanya aksi ini terdiri dari berbagai uni-
versitas di Semarang termasuk Universi-
tas Semarang (USM). 

Terlihat mahasiswa tidak segan turun 
lapangan dan memberikan persemba-
han-persembahan berupa pembacaan 
puisi, orasi, nyanyian, teater, dan diakhiri 
dengan pers release.

“Dari jaman reformasi sampai saat ini, 
kami masih jadi budak di negeri sendiri. 
Tanah kami banyak dimiliki korporasi. 
Tikus-tikus berdasi gencar lobi sana-sini, 
berkonspirasi dengan korporasi,” kata Ir-
nawati, Anggota LBH Semarang.

Menurut Robiatul Adawiyah, ma-

hasiswi Fakultas Hukum USM, “Aksi ini 
sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum 
buruh yang tertindas. Diharapkan pe-
merintah tidak tuli atau berlagak tuli dan 
mendengar teriakan rakyat. Sebagai insan 
hukum, permasalahan buruh ini seakan 
tidak kunjung habis”. 

Berbicara soal outsourching, lem-
bur paksa, upah minimum yang rendah, 
dan sebagainya seakan mejadikan bu-
ruh sebagai budak yang kehilangan ke-
merdekaannya. Pengusaha ibarat mesin 
penghisap sehingga menjadi permasala-
han yang begitu struktural.

“Dimana pemerintah saat rak yat nya 
membutuhkan. Dalil pembangunan in-
frastruktur un tuk kesejahteraan rakyat 
dan sebagainya hanyalah kedok untuk 
kepentiangan pemodal. Upah murah, po-
sisi buruh yang lemah, lahan murah bah-
kan penggusuran adalah kehendak kaum 
pemodal. Rakyat bukan miskin dengan 
sendirinya tapi sengaja dimiskinkan. Wa-
laupun isu yang diangkat di may day ini 
terkesan isu usang, itulah kebenarannya. 
Hal ini menunjukkan Pemerintah telah 
gagal dalam menyelesaikan permasala-
han rakyat.” kata Robi.

SEMARANG - Dalam rangka mem-
peringati Hari Buruh Internasional, 
Aliansi Masyakat Peduli Buruh gelar aksi 
buruh di depan patung diponegoro ka-

wasan Simpang lima Semarang (1/5).
Aliasinsi ini adalah gabung kalang-

an masyarakat yang terdiri dari buruh 
pabrik, buruh media, Lembaga Swadaya 

Fakultas Hukum

SEMARANG – Dosen Fakultas Ilmu 
Hukum Universitas Semarang 
(USM)  Amri Panahatan Sihotang SS SH 
MHum resmi meraih gelar doctoral (S3) 
di Universitas Islam Sultan Agung 
(Unissula)

Dia berhasil meraih predikat cumlaude pada 
ujian terbuka yang dihadiri Rektor USM 
Andy Kridasusila SE MM, Anggota Pengu-

rus Yayasan Alumni Undip, para Wakil Rektor serta 
dosen  Fakultas Hukum USM.

Pengukuhan gelar ini dilakukan dalam sidang 
promosi doktoral, bidang Ilmu Hukum yang digelar 
terbuka di Ruang Terbuka Fakultas Hukum Unissula 
Selasa (3/4).

Amri  mengambil S3 Ilmu Hukum di Fakultas 
Hukum Unissula dan meraih gelar doktor usai mem-
pertahankan disertasi dengan judul “Rekontruksi 
Perlindungan Hukum terhadap Janda Cerai Mati pada 
Masyarakat Batak Toba Berbasis Nilai Keadilan,” 

Amri Panahatan menyampaikan 3 hasil pen-
emuan yaitu Perlunya adanya resposisi terhadap 
kedudukan janda cerai mati di dalam masyarakat 

batak toba dalam hal warisan dengan konsep pemba-
haruan hukum, Adanya kepastian hukum untuk janda 
cerai mati pada masyarakat umum yang berbasis nilai 
keadilan dengan pemerintah melakukan judikal re-
view terhadap beberapa pasal-pasal yang ada di dalam 
undang-undang No  1 tahun 1974 tentang perkawinan 
dan Adanya rekayasa sosial terhadap hukum adat 
privat menjadi hukum adat privat publik

Dalam disertasinya, Ia mengungkapkan terkon-
taminasi Responden para janda di masyarakat Batak 
Asli dan masyarakat Batak Perkotaan konsepnya su-
dah ada perubahan menjadi asli atau terkontaminasi 
terhadap arus moderalisasi, teknologi dan interaksi 
sosial. “Kondisi daripada janda cerai mati yang ada 
di Asli Masyarakat  Toba dengan sudah mengalami 
perkembangan dimasyakarat perkotaan berbeda,” 
ungk ap Amri Panahatan.

Bertindak sebagai promotor adalah Prof Dr H 
Gunarto SH SE Akt Mhum sebagai ketua penguji seka-
ligus Dekan FH Unissula, Prof Dr H Mahmutarom, 
SH, MH seabagai penguji sekaligus Rektor Unwahas, 
Prof H Abdullah Kelib, SH sebagai penguji External, 
Dr H Akhmad Khisni, SH, MH sebagai Co Promotor, 
Dr Sukirno, SH, MSi sebagai penguji eksternal sekal-
igus Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Undip 
dan Dr Hj Anis Masdhurohatun, SH, MHum sebagai 
penguji sekaligus Ketua Progdi Ilmu Hukum. (sf). 

UCAPAN SELAMAT : Amri Panahatan Sihotang mendapatkan ucapan selamat 
dari  promotor  Prof Dr H Gunarto SH SE Akt Mhum.

SEMARANG – Mahasiswa 
Fakultas Hukum (FH) Univer-
sitas Semarang (USM) yang 
tergabung dalam Organisasi 
Mahasiswa dan Kelompok 
Kajian FH USM melakukan 
diskusi bersama dan menyam-
bung silaturrahim dengan 
Forum Group Discussion 
(FGD) Universitas 17 Agustus 
1945 (UNTAG) Semarang di 
Ruang Peradilan Semu Untag 
Semarang (11/4). 

Diskusi bersama dengan 
jumlah 26 mahasiswa ini 
bertema “Pemilu Yang 
Bermartabat.” Hal ini tentu 
selaras dengan kondisi bangsa 
Indonesia saat ini yang akan 
menghadapi pemilu serentak.

Menurut Bagas Pangestu, 
pematik diskusi dari mahasiswa 
Untag Semarang, “Menghada-
pi tahun politik pada tahun 2018 
ini dengan suasana pemilu 
serentak tahun depan. Pelang-
garan tidak dapat terpungkiri 
akan tetap ada sebagaimana 
pemilu-pemilu sebelumnya. 
Banyak sekali pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan 
para pihak dalam pemilu, misal 
money politic, black campaign, 
dan sebagainya menimbulkan 
pertanyaan bagaimanakah 
pemilu yang bermartabat?”

Pokok pembahasan ini 
menjadi penting mengingat 
sedang booming di tengah-
tengah masyarakat. Apalagi di 
kalangan mahasiswa hukum 
yang notabenenya adalah 
politik dan hukum. Butuh 
sebuah pengkajian mendalam 
untuk menentukan apa yang 
dimaksud dengan pemilu 
bermartabat. Mahasiswa 
sebagai kaum berintelektual 
dalam mendefi nisikan pemilu 
bermartabat tentu beragam. 

“Pemilu yang bermartabat 
adalah yang sesuai dengan  
Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar,” kata Ade Ardiansyah, 
Mahasiswa FH USM.

Persoalan pemilu bermar-
tabat tentu tidak akan jauh 
dari prinsip-prinsip pemilu 
sebagaimana dalam Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum yang tidak 
luput pula tetap mengacu pada 
Pancasila sebagai parameter-
nya. “Diharapkan kegiatan ini 
dapat menjalin silaturrahmi 
berkelanjutan antara FH USM 
dengan FGD Untag Semarang. 

Ditunggu undangannya 
untuk kami berdiskusi di FH 
USM,” cetus Bagas Pangestu.
(sf)  

Amri Panahatan Raih Doktor

FOTO BERSAMA : Forum Group Discussion 
Untag Foto Bersama Orma USM

Untag - USM Jalin 
Silaturrahmi Melalui FGD

Aliansi Masyarakat Peduli Buruh: 

MAHASISWA TURUN  AKSI

TURUN AKSI : Mahasiswa dan Ma-
syarakat Melakukan Aksi Peduli Buruh 
di Kawasan Simpang Lima baru-baru ini
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SEMARANG –Kelompok Ka-
jian Fakultas Hukum (FH) Uni-
versitas Semarang (USM), yakni 
Kelompok Kajian Hukum Perdata 
(KKHP) dan Kelompok Studi 
Hukum Pidana (KSHP) FH USM 
adakan kunjungan ke Kantor Pen-
gawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Tan-
jung Emas (KPPBC TMP) Tanjung 
Emas di Ruang Pendidikan Lt. 3 
KPPBC TMP Tanjung Emas, Jalan 
Arteri Yos Sudarso No. 17 Sema-
rang (26/3).

Ucapan terimakasih atas 
penerimaannya yang begitu luar 
biasa kepada KPPBC TMP Tanjung 
Emas. Dengan diselenggarakannya 
kegiatan tersebut mahasiswa dapat 
mengetahui secara real dan dapat 
berinterasi melalui tanya jawab 
dengan orang yang ahli di bidang-
nya mengenai bea cukai dan kepa-
beanan. Hal itulah mengapa KKHP 
dan KSHP FHUSM sepakat untuk 
belajar bersama di KPPBC TMP 
Tanjung Emas.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 
peserta. Namun, Kelompok Kajian 
FHUSM tetap memberikan ruang 
kepada mahasiswa umum untuk 

ikut berpartisipasi di dalamnya. 
Bagaimanapun juga Kelompok Ka-
jian juga mengemban untuk mem-
berdayakan mahasiswa. Termasuk 
dalam hal menambah pengetahuan 
dan kompetensi mahasiswa di bi-
dang kepabeanan dan bea cukai.

Menurut Ester R. P menyam-
paikan bahwa sekilas tentang tugas 
kepabeanan dan bea cukai adalah 
pengawasan terhadap barang yang 
masuk daerah pabean dan ke luar 

daerah pabean termasuk menghi-
tung pajaknya.

“Istilah kepabeanan dan bea 
cukai jarang dikenal di kalangan 
masyarakat umum. Kebanyakan di 
antaranya tidak mengetahui tugas, 
peran, dan fungsinya. Tapi, pada 
pokoknya adalah semua barang 
yang masuk dan ke luar daerah pa-
bean itu diatur, diawasi,” kata Ro-
biatul Adawiyah, Mahasiswa FH 
USM.

Fakultas Hukum

Tiga narasumber pun diha-
dirkan yakni Dr KH In’amuz-
zahidin MA, Galuh Prasetyo 

Pratama, dan Handry TM untuk 
memaparkan buah pikirannya di-
hadapan sejumlah 100 mahasiswa. 
Terdiri dari mahasiswa USM serta 
kampus  lain seperti Undip, Unnes, 
Unisula, dan Unika. Mereka antu-
sias dalam mengikuti acara terse-
but, karena jiwa nasionalisme yang 
tinggi.

Dr KH In’amuzzahidin MA, 
salah satu narasumber dari tokoh 
agama menuturkan sudah seyog-

yanya mahasiswa sebagai agen of 
change yang memiliki karakter idea-
lis, praktis, dan transaksional.

“Karakter bangsa tersebut di-
bentuk untuk menghadapi kema-
jemukan budaya Indonesia yang 
menuntun kita bagaimana mengak-
tualisasi diri meliputi religius, hu-
manitas (rasa empati terhadap ses-
ama), nasionalitas bagaimana kita 
bisa berkomitmen kepada bangsa 
ini, dan sosialitas,” lanjutnya.

Sehingga zaman dahulu para 
wali songo memberikan inspirasi 
kebijakan atas kemajemukan itu 

dengan bergotong royong 
menurut Sunan Gresik dan 
rasa toleransi yang tinggi se-
perti yang dilakukan Sunan 
Kudus yang melarang me-
nyem belih sapi untuk meng-
hormati kaum budha.

Sementara Galuh Pra -
setyo Pratama seba gai to-
koh nasionalis me nga ta  kan, 
”Persatuan bangsa In  do  nesia 
sudah bang kit sejak dulu. 
Diserukan oleh pemuda dalam 
sumpah pemuda bahwa Ber-
tumpah Darah Yang Satu, Ta-
nah Air Indonesia. Berbangsa 
Yang Satu, Bangsa Indonesia.
Menjunjung Bahasa Persatuan, 
Bahasa Indonesia.”

Pergerakkan mahasiswa yang 
relevan yaitu bagaimana membuat 
negara Indonesia ini yang ideal. 
Membangun politik yang sehat dan 
ekonomi yang jauh lebih baik,” tu-
turnya.(sf)  

Aktualisasi Karakter Bangsa 
untuk Persatuan Bangsa

SAMPAIKAN MATERI : 
Dr KH In’amuzzahidin MA menyam-
paikan materi dari sudut pandang 
sebagai tokoh agama.

Workshop Pertama KKHP    
dengan Bedah Buku

 SEMARANG – Kelompok Kajian Hukum Perdata (KKHP) 
Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) mengadakan 
workshop pertamanya dengan tema “Penegakan Konstitusi Mengha-
dapi Polemik Perundang-undangan”.

 Diusung dengan konsep menarik, yakni bedah buku berjudul 
“Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara 
Hukum” karangan Dr. Muhammad Junaidi, SHI MH salah satu dosen 
kebanggaan FH USM dan pemberian pelatihan mengenai pembuatan 
amandemen, yang digelar di Aula Gedung Kedokteran Lantai 6 Uni-
versitas Semarang (USM) (18/4).

  Kegiatan yang diketuai oleh Robiatul Adawiyah ini diikuti ±130 
mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Semarang 
dan masyarakat umum. 

Kegiatan ini dibuka dengan meriah oleh Dr Amri P Sihotang SS SH 
MHum selaku Kaprogdi S1-Ilmu Hukum USM serta dihadiri oleh Aso-
siasi Dosen Hukum Perdata FH USM selaku Pembimbing KKHP dan 
pemateri, yakni M Farhan SSy MH selaku Asisten Koordinator Pen-
ghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Laga Sugiarto SH MH selaku 
Dosen Tata Negara Universitas Negeri Semarang, dan Dr Muhammad 
Junaidi SHI MH selaku Kaprogdi Magister Ilmu Hukum USM.

Polemik perundang-undangan semakin miris di Indonesia. Perlu 
adanya penegakan konstitusi yang merupakan induk dari setiap 
lahirnya dogma-dogma hukum yang berkembang, seperti dalam 
hukum perdata dan lain sebagainya. 

KKHP mencoba berperan aktif dalam berpartisipasi dan sosia-
lisasi akan hal tersebut, karena bagaimanapun juga konstitusi harus 
dijaga keutuhannya dan dijadikan acuan utama serta jalannya pemer-
intahan harus diawasi khususnya oleh kaum berintelektual seperti 
mahasiswa.  

SEMARANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) 
sukses mengadakan Seminar Dialog Tokoh 
Masyarakat yang bertajuk “Reaktualisasi Karakter 
Bangsa dalam Mewujudkan Indonesia yang Harmonis” 
di Aula Fakultas Kedokteran USM (11/5).

     HMJ Ilmu Hukum 
Kunjungi KY

SEMARANG – Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas 
Hukum (HMJ FH) Universitas Semarang berkunjung ke kan-
tor Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Tengah.

Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Selasa (17/4), 
diikuti seluruh anggota HMJ Ilmu hukum dan didampingi 
langsung oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum Dr Amri Pana-
hatang Sihotang SH MH. 

Kegiatan yang merupakan salah satu program kerja 
musker HMJ Ilmu Hukum, selain untuk lebih mengenal 
kepada KY, diharapkan para anggota HMJ Ilmu Hukum 
lebih mengetahui tugas dan weweang dari KY, mengingat 
KY merupakan lembaga negara yang sangat penting 
dalam penegakan kehormatan hakim selaku penegak 
hukum di Indonesia.

  “Kami berharap para peserta dapat menerima ilmu 
dengan sungguh-sungguh karena pengetahuan ini ti-
dak diperoleh dari kampus, sehingga nantinya para 
peserta dapat diperkenankan untuk melakukan ma-
gang di KY penghubung Wilayah Jawa Tengah”. ung-
kap Amri Sihotang.

 Kunjungan mahasiswa dititerima oleh Plt. Koor-
dinator Penghubung KY Jateng Feri Fernandes, 
dalam kunjungan ini para mahasiswa diterangkan 
tentang wewenang dan tugas KY. Sebagai lembaga 
negara mandiri, KY berwenang untuk mengusul-
kan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan me-
negakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta 
perilaku hakim. (mz) 

FOTO BERSAMA: Mahasiswa yang tergabung dalam HMj Ilmu 
Hukum foto bersama usai kunjungan di Komisi Yudisial  Jateng

SERAHKAN KENANG-KENANGAN : KPPBC TMP Tanjung Emas 
Serahkan Kenang-Kenangan Kepada Salah Satu Dosen Pendamping 

KKHP USM.

KKHP   Kunjungi KPPBC TMP Tanjung Emas
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SEMARANG- Mahasiswa memiliki posisi strategis 
untuk merintis suatu bisnis. Karena bisnis lahir dari 
ide gagasan unik atas kreativitas mereka dalam 
menganalisis suatu masalah yang terjadi, 
sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. 

Inilah yang disampaikan Machmud Lutfi  Huzain ST, CEO PT Neoal-
gae Indonesia Makmur ketika menjadi salah satu narasumber acara 
yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) Kelompok 

Studi Sosial Ekonomi (KSSE) Universitas Semarang (USM) yang bertajuk 
“Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Mahasiswa Jaman Now” di Audito-
rium Ir Widjatmoko USM Senin,(14/5).

Menurutnya, ada berbagai cara bagaimana menjadi pengusaha yang 
sukses. Pertama, temukan ide dasarnya meliputi latar belakangnya, man-
faat dan tujuan besar yang akan dicapai. Kedua, menentukan karakter 
bisnis, bagaimana menyusun strategi penjualan, siapa target pasarnya, 
dan siapa pesaing kita.

Disisi lain, pengusaha muda asal Semarang Mohamad Faizal Hidayat 
ST ini sebagai Owner It’s Milk Indonesia sejak menjadi mahasiswa ini 
banyak memotivasi 100 peserta yang hadir dalam acara yang dimodera-
tori Any Setyarini SE MM, Dosen Fakultas Ekonomi USM.  

Mengalami Jatuh bangun bisnisnya tidak membuat gentar Faizal 
dalam menjalani bisnisnya hingga memilki 18 outlet di Indonesia. “Jadi-
lah pengusaha muda terbaik untuk bangsa ini, karena bangsa kita butuh 
karya-karya dari kalian. Jangan jadi mahasiswa yang leha-leha tetapi 
harus berusaha yang bermanfaat bagi sesama bahkan bangsa,” tuturnya.

Sementara Dr Mochamad Chaerul Latif MSi selaku Wakil Rektor III 
USM mengungkapkan, seminar kali ini, harapannya perserta lebih ter-
motivasi untuk terjun dalam dunia entrepreneur. 

SEMARANG- Laboratorium 
Manajemen dan  Laboratorium 
Akuntansi Fakultas Ekonomi ma-
sing-masing pada tanggal 6 dan 12 
Mei 2018, menggelar  Coaching 
Clinic “Mengutip  dalam Penulisan 
Tugas Akhir dan Pembuatan Daf-
tar Pustaka dengan Reference” bagi 
mahasiswa tingkat akhir  Program 
studi S1 Manajemen dan S1 Akun-
tansi yang sedang mengambil mata 
kuliah Skripsi.

 Adapun narasumber pada 
pelatihan tersebut, adalah Evi-
atiwi Kusumaningtyas S SE MM 
untuk peserta dari S1 Manajemen 
dan Enggar Dhian Pratamanti 

SS MHum untuk peserta dari S1 
Akuntansi. Coaching clinic terse-
but diikuti oleh 30 mahasiswa dari 
masing-masing Program Studi. 

Dalam materinya  Enggar Dhi-
an  Pratamanti SS MHum menyam-
paikan bahwa untuk menulis tugas 
akhir yang baik, harus mengikuti 
kaidah-kaidah yang sesuai dengan 
Tata Tulis Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Sehingga, nantinya 
tugas akhir tersebut jika dijadikan 
artikel dan diunggah di laman yang 
berada dunia maya, dapat dijadikan 
referensi yang baik bagi penulis dan 
peneliti dikemudian harinya. 

Sedangkan r Eviatiwi Ku-

sumaningtyas S SE MM menegas-
kan bahwa dengan pembuatan daf-
tar pustaka dengan reference, maka 
ini bisa meminimalisasi penulisan 
yang mengarah ke praktik plagia-
tisme, karena semua kutipan pasti-
nya akan terotomatisasi masuk ke 
Daft ar Pustaka. Sehingga, jika dite-
lusuri sumber referensinya maka 
ini bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu peserta Noviana 
dari Program Studi S1 Akuntansi, 
mengungkapkan apresiasinya ke-
pada FE USM yang memfasilitasi 
mahasiswa  FE yang mengambil 
skripsi dengan Coaching Clinic 
yang sangat bermanfaat ini. (Ud)

SURAKARTA- Belajar tidak 
melulu di ruang kelas yang leng-
kap dengan meja dan kursi yang 
berjajar rapi. Pelajaran juga dapat 
diperoleh dari luar, salah satunya 
melakukan kunjungan perusa-
haan seperti yang baru-baru ini 
dilakukan oleh Himpunan Maha-
siswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Semarang.

 Himpunan Mahasiswa Ju-
rusan Akuntansi mengadakan 
kegiatan kunjungan perusahaan 
dengan tujuan Kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Wilayah  (KOJK) Sura-
karta. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada  hari Kamis, 03 Mei 2018 
dengan mengusung tema“Posisi 

dan Peran OJK Dalam Perlin-
dungan Masyarakat dan Upaya 
Perbaikan Ekonomi Oleh Lem-
baga Jasa Keuangan di Indonesia”. 
Kunjungan Perusahaan ini diikuti 
oleh anggota HMJ-A dan kegiatan 
ini dibuka untuk umum. Dan total 
peserta Kunjungan Perusahan ini 
berjumlah 72 orang.

Peserta terlihat antusias dengan 
materi yang disampaikan, ditandai 
dengan banyaknya penanya saat 
sesi Tanya jawab dibuka. Setelah 
Tanya sesi tanya  jawab dibuka tam-
pak banyak mahasiswa yang men-
gacungkan tangan untuk bertanya, 
tentu tidak semua peserta dipilih 
untuk menanyakan apa yang ingin 

mereka tanyakan hanya beberapa 
saja yang dipilih oleh pembicara 
untuk menanyakan pertanyaanya. 
Setelah sesi tanya jawab pembicara 
menapresiasi Audience penanya 
untuk diberika kenang kenangan 
dari kantor OJK.

 “Kami berharap dengan acara 
seperti ini bisa menambah ilmu 
pengetahuan serta bisa menam-
bah solidaritas antaranggota,” kata 
Ghina Salsabila selaku ketua pa-
nitia kunjungan perusahaan ini. 
(Ud).

SAMPAIKAN MATERI: CEO PT Neoalgae Indonesia Makmur Machmud Lutfi  Huzain ST 
menyampaikan materi saat seminar. 

Posisi Mahasiswa 
Strategis untuk Bisnis

ANTUSIAS: Peserta Coaching Clinic antusias  
mengikuti kegiatan sampai usai

Tingkatkan Mutu Penulisan Skripsi, 
FE Gelar Coaching Clinic  

Mahasiswa Akuntansi USM foto 
bersama di kantor OJK Surakarta

HMJ-A Studi Banding Ke OJK Surakarta

Bertempat di Laboratorium 
Pasar Modal FE di Gedung N 
Lantai 1 pada hari  Jumat 25 Mei 
2018, FE USM bersama Kelompok 
Studi Pasar Modal  (KSPM) FE 
USM menerima kunjungan dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
(FEBI) IAIN Pekalongan. 

Kunjungan ini dalam rangka 
studi banding dan belajar dari 
pengelolaan Laboratorium Pasar 
Modal di FE USM dan juga bela-
jar tentang kiat-kiat dalam menin-
gkatkan partisipasi mahasiswa, 
sehingga membuahkan hasil dari 
salah satu mahasiswa FE pada Ta-
hun 2017 yang lalu dapat me me-
nangi Juara II Kompetisi Nabung 
Saham Go tingkat Nasional. 

Hadir dari FEBI IAIN Pe-

kalongan, antara lain Wakil Dekan 
bidang Kemahasiswaan Dr H 
Zawawi Lc MA, Ketua Program 
Studi Akuntansi Syariah H Gu-
nawan Aji SE MSi dan Sekretaris 
Program Studi Akuntansi Syariah 
Kuat Ismanto M Ag. Rombongan 
diterima langsung oleh Dekan FE 
Yohanes Suhardjo SE MSi Ak CA 
di ruang Dekan FE, dan kemudian  
diajak langsung oleh Wakil Dekan 
II FE Sugeng Rianto SE MM ke 
ruang Laboratorium Pasar Modal 
untuk bertemu langsung dengan 
anggota KSPM FE USM. 

Menurut Wisnu Murti selaku 
Ketua KSPM FE USM, kegiatan ini 
merupakan buah dari komunikasi 
antar kedua pihak untuk saling 
berbagi informasi. (Ud). 

FEBI IAIN Pekalongan 
Belajar Pasar Modal
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Pelepasan Wisudawan 
Fakultas Ekonomi USM 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) menggelar 
acara pelepasan wisudawan/wisudawati Ahli Madya dan Sar-
jana, Minggu 01 April 2018 di Hotel Grand Candi Semarang. 
Acara yang dihadiri oleh  822 wisudawan di bagi menjadi dua 
tahap, Tahap I dimulai pukul 12.30-16.30 dan tahap II dimulai pu-
kul 18.30 -21.30 dengan rincian wisudawan 71 orang dari Progdi 
D3 Manajemen Perusahaan,  361 orang dari Progdi S1 Manaje-
men, d an 390 orang dari Progdi Akuntansi

Tercatat sebagai wisudawan terbaik dari program D3 Manaje-
men Perusahaan adalah Bagus Waskito, Amd, dari S1 Manaje-
men yaitu Riskie Mira Suraya, SE dan dari S1 Akuntansi adalah 
Kholifah Nurul Hidayah SE

Acara pelepasan wisudawan ini kali pertama dilaksanakan 
oleh Fakultas Ekonomi Universitas Semarang di era kepemim-
pinan Dekan Johanes Suhardjo SE MSi Ak CA

Dekan Fakultas Ekonomi dalam sambutannya mengucapkan 
selamat dan sukses kepada para wisudawan, dan berharap ilmu 
yang telah didapatkan dapat bermanfaat dan terus dikembang-
kan untuk lebih sukses berkarya dalam kehidupan bermasyarakat 

“Acara pelepasan ini merupakan tanda bahwa wisudawan/
wisudawati telah resmi menjadi keluarga besar alumni FE USM, 
dan diharapkan acara ini menjadi langkah awal mempererat tali 
silaturahmi antara Fakultas Ekonomi dengan IKA FE USM untuk 
saling bersinergi” tutur beliau.

Abdul Karim SE MSi Ak CA selaku Wakil Dekan I dan seka-
ligus ketua pelaksana menambahkan tentang pentingnya acara 
ini untuk memperkuat ikatan dengan Alumni, karena Alumni 
merupakan ujung tombak dalam meningkatkan reputasi Per-
guruan Tinggi di masyarakat. Beberapa perguruan tinggi yang 
berkualitas ditompang oleh Ikatan Alumni yang Mumpuni juga

Selain itu di akhir acara Dicky Aprianto SE sebagai per-
wakilan dari wisudawan menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada seluruh civitas akademika atas bimbingan dan ilmu yang 
didapat beserta fasilitas dan pelayanan yang excellent yang dapat 
dinikmati FE USM.   

Foto 
bersama 

saat pelepasan 
wisudawan-wisu-
dawati Fakultas  

Ekonomi 
USM.

Pelatihan ini menghadirkan 
Narasumber Yohanes Su-
hardjo SE MSi Ak CA yang 

sekaligus Dekan Fakultas Eko-
nomi USM. Dalam Pelatihan yang 
dibuka oleh Wakil Dekan bidang 
Akademik umum dan Keuangan 
Abdul Karim SE MSi Ak CA ini, 
juga dihadiri oleh Wakil Dekan II 
bidang Kemahasiswaan dan Ker-
jasama  Sugeng Rianto SE MM be-
serta Pejabat Struktural lainnya di 
lingkungan FE. 

Pelatihan yang diselenggara-

kan pada tanggal 21 April 2018 
tersebut, bertujuan untuk mem-
berikan bekal kepada mahasiswa 
yang terpilih tersebut, yang nanti-
nya akan diterjunkan dalam Pro-
gram Magang Pendampingan 
Dana Desa ke desa-desa di Wilayah 
Kecamatan Mranggen dan Keca-
matan Karangawen Kabupaten 
Demak pada bulan Juli-Agustus 
2018 yang akan datang.

Narasumber Yohanes Suhardjo 
SE MSi Ak CA dalam pemaparan 
materinya  di sesi pertama, men-

jelaskan tentang regulasi yang 
menaungi implementasi dana 
Desa secara lengkap, sehingga bisa 
menjadi pedoman dalam pelak-
sanaan penggunaan dana desa di 
desa dampingan mahasiswa mas-
ing-masing. Sedangkan di sesi ke-
dua, Narasumber  menyampaikan 
materi teknis tentang pengelolaan 
dana desa. Menurut Wisnu Murti, 
mahasiswa yang menjadi peserta 
Pelatihan ini, kegiatan ini sangat 
bagus dan bermanfaat bagi maha-
siswa, karena selain menambah 
wawasan tentang Akuntansi Sek-
tor Publik dan Akuntansi Pemer-
intahan, juga bisa memberikan 
best practise tentang pengalaman 
magang dengan bidang pendamp-
ingan pengelolaan dana desa se-
lama satu bulan.

Sedangkan menurut Wakil 
Dekan II bidang Kemahasiswaan 
dan Kerjasama Sugeng Rianto SE 
MM, kegiatan pelatihan ini me-
rupakan implementasi dari Visi 
dan Misi Dekan FE, yang akan 
meningkatkan kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah sebagai wujud 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, uta-
manya dalam implementasi Penge-
lolaan Keuangan Desa. Sekaligus 
juga ikut mempromosikan Fakultas 
Ekonomi USM agar lebih dike-
nal oleh masyarakat sekitar Kota 
Semarang dengan langkah dan aksi 
nyata melakukan Pengabdian pada 
Masyarakat di bidang Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa. (Ud).

FE Gelar Pelatihan 
Pengelolaan Keuangan Desa 

BLEM FE Gelar  
Dialog Mahasiswa 

SEMARANG- Dengan menggunakan konsep baru, dialog maha-
siswa 2 diadakan secara bertahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan 
pada taggal 22 Mei 2018 dan tahap ke 2 pada tanggal 25 Mei 2018. 

Berpanitiakan 13 anggota BLEM FE USM dan 6 Orang kader BLEM 
FE USM dialog mahasiswa ini mengusung tema “aspirasi mewujudkan 
fakultas ekonomi yang berkualitas”. 

Rangkaian acara dialog berbeda dengan dialog biasanya, diadakan 
2 tahap dengan konsep yang berbeda. Untuk tahap pertama, tahap pe-
nyampaian aspirasi oleh mahasiswa umum kepada pihak perwakilan 
anggota ORMA beserta BLEM FE sendiri dengan konsep berdiskusi. 

Dengan peserta diskusi dari mahasiswa kelas pagi serta perwakilann 
ORMA, selain mendiskusikan apa yang perlu disampaikan pada struk-
tural dalam tahap ini juga disampaikan hasil dari dialog 1 beserta dengan 
realisasinya. Untuk tahap kedua adalah penyampaian aspirasi mahasiswa 
umum yang diwakili oleh pihak BLEM FE kepada struktural. Selain 
anggota BLEM FE beserta kader pada tahap kedua juga menghadirkan 
beberapa mahasiswa umum dan perwakilan dari ORMA FE. Harapan 
diadakan acara ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui realisasi dari 
dialog mahasiswa 1 dan dapat menjaga apa yang sudah direalisasi, serta 
bisa menyampaikan aspirasi mereka tentang fakultas.

Selain dari Dialog Mahasiswa Badan Legislatif Mahasiswa (BLEM) 
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang  juga menyediakan media 
untuk penyampaian aspirasi mahasiswa fakultas ekonomi melalui akun 
bitly BLEM FE  http://bit.ly/AspBLEMFE dalam bitly tersebut mahasiswa 
dapat meceritakan apa yang mereka rasakan seputar fakultas ekonomi 
yang datanya kami update seminggu sekali. (Ud).

SEMARANG - Puluhan siswa SMA/SMK/Sed-
erajat Se-Jawa Tengah dan DIY ramaikan acara Efes-
tivoria 2018 yang diselenggarakan Himpunan Ma-
hasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ-A) dan Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) Fakultas 
Ekonomi Universitas Semarang (USM) pada Kamis 
(19/4) di Auditorium Ir Widjatmoko USM.

Sugeng Riyanto SE MM selaku Wakil Dekan II 
FE USM membuka acara yang bertajuk “Ekspresi-
kan Potensimu Guna Membangun Ekonomi dengan 
Semangat Generasi Kreatif dan Kompetitif ”.

“Efestivoria kali ini merupakan acara tahunan 
dalam rangka memperkenalkan FE USM kepada 
siswa-siswi SMA/SMK/Sederajat dan harapannya FE 
USM dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat 
minimal disekitar kampus,” kata dia.

“Sehingga acara tersebut harus jauh lebih baik dari 
tahun sebelumnya” sambungnya.

Yang berbeda dari Efestivoria kali ini yakni dise-
lenggarakannya Seminar Motivasi dan Pengenalan 
Beasiswa dengan narasumber motivator experd, 
seorang Psikolog sekaligus Dosen Psikologi USM 
Fitria Linayaningsih S Psi M Psi dan Ir Adi Sampurno 
MSi selaku Ketua Badan Pengelola Beasiswa USM ser-
ta tiga mahasiswa berprestasi sebagai partisipan dalam 
acara tersebut Ajeng Arinta Aryan putri Mahasiswa 
Berprestasi 2017, Dewi Fatimatuzzahroh Mahasiswa 
Bidikmisi dan Didi Setiawan Mahasiswa penerima 
Beasiswa Djarum Foundation 2017.

Dalam kesempatan itu, Lina memotivasi peserta 
agar jangan takut dan bingung untuk melanjutkan 
pendidikan di Perguruan Tinggi. 

“Kalian bisa kuliah dimana saja, sesuai dorongan 
diri sendiri. Jangan sampai kalian salah jurusan yang 
pada akhirnya kalian tidak bisa mneguasai apa yang 
anda pelajari,” tuturnya.

Himpunan Mahasiswa FE   Gelar Efestivoria 2018

Bertempat di Ruang Serbaguna N.3.9 Gedung N 
Fakultas Ekonomi, diselenggarakan kegiatan Pelatihan 
Pengelolaan Keuangan Desa bagi  65 Mahasiswa 
FE yang telah lolos seleksi dari sekitar seratusan  
mahasiswa yang berminat mengikuti Pelatihan tersebut. 

Suasana dialog mahasiswa Fakultas Ekonomi USM baru-baru ini.
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SEMARANG - Pembangunan 
infrastuktur yang masih terus dilakukan 
pada negara berkembang khususnya 
di Indonesia, tidak terlepas dari peran 
tenaga ahli teknik yang tidak akan pernah 
habis meskipun negara itu sudah maju. 

Hal tersebut disampaikan Ir Ateng Johari M 
Sc, Fungsionalis Madya Ahli Teknik Ja-
lan & Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jawa 

Tengah. Salah satu narasumber pada acara seminar 
yang bertajuk “ Peluang dan Peran Dunia Teknik 
dalam Pembangunan Infrastuktur Indonesia” pada 
Senin,(7/5).

“Peluang ahli teknik dalam pembangunan 
infrastruktur sangat besar dan selalu terbuka. Meskipun 
demikian, Persaingan menjadi tantangannya baik 
regional maupun global” imbuhnya. 

Sejumlah 420 peserta memadati Auditorium Ir 
Widjatmoko USM secara aktif mengikuti seminar 
yang diselenggarakan Organisasi Mahasiswa FT 
USM, BEM, HMJ TS, HMJ-E, HMJ PWK.

Seminar tersebut merupakan salah satu 

rangkaian dari USM Engineering Fair 2018 yang akan 
dilaksanakan selama tiga hari berturut (7-9/5).

Narasumber lainnya yang notabene ahli teknik 
juga dihadirkan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 
Prof Ir Iwan Kridasantausa M Sc Guru Besar ITB, Prof 
Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT (Guru Besar USM) 
dengan moderator Agus Marginatoro ST MT, Dosen 
FT USM.

Disisi lain, Dinas Energi Dan Sumber Daya Miner-
al (ESDM) mengulas tentang Pembangkit Listrik Ber-
basis Energi Baru Terbarukan. “Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah sangat Konsen terhadap pengembangan 
Energi Baru Terbarukan, khususnya pemanfaatan 
energi setempat (lokal) sebagai sumber energi alterna-
tif baru terbarukan di pedesaan” tutur Ir Imam Nugra-
ha Heru M Si, PLT Kabid Energi Baru Tarparukan.

“Dalam mencapai target bauran energi tahun 
2025 perlu peran serta masyarakat dalam hal diversi-
fi kasi dan konservasi energi baru terbarukan (EBT)” 
terangnya.

Sementara Iwan Kridasantausa menjelaskan 
mengenai konsep smart city. Konsep Smart City 
merupakan terobosan yang sanggup meningkatkan 
kualitas kehidupan dan memberikan alternatif kemu-
dahan dalam mengelola dan mengembangkan suatu 
kawasan dengan berwawasan teknologi.

Peran Dunia Teknik 
Tidak Akan Pernah Habis

BLEM USM Tuan Rumah 
FL2MI Jawa Tengah

SEMARANG – Universitas Semarang (USM) menjadi  tuan rumah 
dalam  Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Forum Lembaga Legis-
latif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Jawa Tengah melalui Badan Legislatif 
Mahasiswa (BLEM) USM pada Rabu (11/4) di Auditorium Ir Widjat-
moko USM.

FL2MI merupakan satu-satunya forum lembaga legislatif terbesar 
di Indonesia, dimana terbagi menjadi 22 wilayah dan Jawa Tengah salah 
satunya.

Kegiatan yang diselenggarakan tiap tahun sekali tersebut dihadiri 
oleh 25 Universitas Se-Jawa Tengah meliputi 3 daerah, daerah Kebumen 
Raya, daerah Solo Raya, dan daerah Semarang Raya.

Dr Mochamad Chaerul Latif MSi selaku Wakil Rektor III USM, dalam 
sambutannya mengatakan, “USM merupakan Perguruan Tinggi Swasta 
terbesar jumlah mahasiswanya di Semarang, sehingga kami berharap ke-
pada BLEM USM sebagai kader aktivis USM untuk tetap menjaga nama 
baik kampus dalam kegiatan muskerwil FL2MI”tuturnya.

“Dengan adanya kegiatan ini, juga menjadi wadah silaturrahmi yang 
akan menghasilkan sebuah keputusan bersama tanpa adanya gesekan 
perpecahan diantara mereka” tambah Latif sebagai ungkapan harapan-
nya.

Koordinator Wilayah FL2MI Jawa Tengah, Muhammad Gilar Helas 
Duta mengungkapkan tujuan dari kegiatan muskerwil tersebut agar 
muncul aspirasi-aspirasi dari mahasiswa legislatif universitas yang ada di 
Jawa Tengah.

“Dalam kegiatan tersebut akan dibahas banyak hal, mengenai ber-
bagai kebijakan melalui musyawarah kesepakatan dalam menentukan 
AD/ART yang mengikat FL2MI dalam menjalankan program kerjanya 
selama satu tahun kedepan” ungkap Gilar mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Universitas Sebelas Maret.

“Disamping itu, akan dipaparkan juga program-program kerja dari 
pengurus FL2MI Wilayah Jawa tengah tahun 2018”lanjutnya.

Berkaitan dengan kepengurusan juga akan dijelaskan bagaimana me-
kanisme pengangkatan Koordinator wilayah. Sebab, setelah acara selesai 
akan diangkat koordinator wilayah baru.

Sementara Margaretha Sri Wahyuningsih Ketua BLEM USM men-
gaku sangat bangga karena dipercaya menjadi tuan rumah muskerwil 
FL2MI Jawa Tengah.

“harapan kedepan tidak hanya BLEM Universitas saja yang terjun 
dalam forum nasional, namun kami juga mendorong BLEM fakultas pun 
ikut untuk ikut serta dalam forum legislatif  nasional” kata Dia.

SEMARANG – Pembukaan  Pekan Olahraga 
dan Seni (Porseni) Dosen, Karyawan dan Ma-
hasiswa Universitas Semarang 2018 membakar 
semangat kebersamaan bagi Civitas Academika 
USM di Auditorium Ir Widjatmoko USM (12/4).

Kegiatan Porseni diselenggarakan rutin tiap 
tahun dalam rangka memperingati Dies Natalies 
USM ke-31 pada 23 Juli nanti. 

Ada 8 cabang lomba  di kompetisikan dalam 
kegiatan yang diikuti dosen, karyawan maupun 
mahasiswa dari 6 Fakultas dan 3 Unit Lembaga 
yang ada di USM.

8 cabang lomba itu meliputi lomba senam aero-
bic, Badminton, Bola Volly, Catur, Tenis Meja, Bola 
Basket, Seni Karawitan dan Menyanyi.

Kegiatan semacam mendapat tanggapan posi-
tif dari Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof 
H Abdullah Kelib SH, “ Kami sangat mendukung 

terhadap kegiatan ini, karena selain meningkatkan loyalitas 
juga sebagai wadah ukhuwah insaniyah atau silaturrahmi 
bagi para civitas academika”.

Sedangkan Rektor USM, Andy Kridasusila SE MM 
menuturkan melalui Porseni ini dapat mempererat keber-
samaan civitas academika USM dan mengajak untuk ber-
sama-sama bersinergi dan bersatu untuk mewujudkan 
pembangunan dan kemajuan Universitas Semarang.

Rangkaian acara untuk memeriahkan Dies Natalis USM 
juga akan diadakan Tasyakuran serta Halal bi Halal pada 21 
Juni   mendatang.

 SAMBUTAN : Wakil Rektor III USM Dr Mochamad Chaerul Latif MSi  
memberikan  Sambutan Sekaligus Membuka Acara Muskerwil FL2MI.

 Seminar Nasional Fakultas Teknik USM

Eratkan Kebersamaan 
Civitas Academika dengan Porseni

SAMPAIKAN MATERI: Ir Ateng Johari M Sc menyampaikan  Seminar Nasional Peluang 
dan Peran Dunia Teknik dalam Pembangunan Infrastuktur Indonesia di USM.

Lomba Catur

Porseni Dosen dan karyawan USM
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SEMARANG – Tim Robot ‘JAN’NAH’ 
Fakultas Teknik Universitas Semarang 
(USM) berhasil lolos tingkat Nasional.

Jan’nah yang termasuk divisi Kontes Robot Seni Tari 
Indonesia (KRSTI) dipastikan lolos tingkat nasional 
berdasarkan surat pengumuman dari kopertis VI 

Jawa tengah nomor 1040/K6/KM/2018 tertanggal 4 Juni 
2018 tentang Peserta KRI Tingkat Nasional Tahun 2018.

Tim yang terdiri dari 3 mahasiswa dari program stu-
di S1-Teknik Elektro yaitu Wawan Adi Nugroho, Reza 
Setyawan, dan Riki Martin dengan  dosen pembimbing 
Harmini ST Meng.

Sebelumnya Jan’ah mengikuti seleksi diregional 3 
yang meliputi wilayah jawa tengah, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 

setelah 16 robot dari 16 perguruan tinggi negeri maupun 
swasta yang dilaksankan di Universitas PGRI Semarang 
pada Rabu (18/4).  “Syukur alhamdulillah tim robot 
USM berhasil menjadi juara dan lolos tingkat nasional, 
kami berharap tim robot USM dapat mendapatkan 
prestasi kembali untuk tingkat nasional mendatang” 
ungkap Andy Kridasusila Rektor USM.

Divisi KRSTI regional 3 meloloskan tim robot dari 
4 perguruan tinggi yaitu Universitas Ahmad Dahlan, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Semarang, 
dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Kontes Robot Indonesia (KRI) nantinya akan 
diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta(UMY) pada tanggl 10 Sd 11 Juli mendatang. 
(mz)

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro 
(HME) Universitas Semarang(USM)   menggelar buka Ber-
sama dan temu alumni Teknik Elektro USM dari berbagai 
angkatan pada 2 Juni 2018 di gedung A USM.

Tujuan dari acara tersebut adalalah ajang silaturahmi 
antar angkatan serta alumni serta tukar pengetahuan per-
kembangan teknologi yang telah diperoleh oleh para alumni 
yang telah bekerja di bebrapa instansi. Acara ini didahului 
dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustad Saiful 
Hadi ST Mkom. 

Kegiatan yang dihadiri mahasiwa dan  dosen  teknik elek-
tro ini  dilanjutkan dengan tukar menukar pengalaman serta 
sarasehan dengan para alumni. 

SEMARANG -  Program Studi S1 Teknik 
Elektro Fakultas Teknik Uinvesitas Semarang 
(USM)  menggelar lokakarya kurikulum 2018 
pada   8 Mei 2018 di Ruang Sidang Utama 
dengan narasumber RM. Sisdarmanto Adi-
nandra ST MSc PhD.

Kegiatan yang  diikuti seluruh pejabat 
struktural Teknik Elektro, dosen, mahasiswa 
juga dihadiri  para alumni yang bekerja di 
telekomunikasi, industri, rumah sakit, serta 
regulator dalam hal ini dihadiri oleh Balai Pen-
gendalian Frekuensi Departemen Kominfo.

 Lokakarya ini membedah matakuliah 
yang sangat relevan dengan perkembangan 
teknologi abad ini terutama dengan pen-
canangan revolusi industri ke 4. Narasum-
ber menjelaskan bahwa untuk merancangan 

matakuliah bisa berpijak pada panduan Fo-
rum Teknik Elektro Indonesia yang telah disu-
sun dan memenuhi standar kompetensi. 

Di pihak lain, banyak dari alumni mem-
berikan masukan tentang perkembangan 
teknologi yang relevan dengan matakuliah 
yang akan disajikan dalam kurikulum 2018. 
Ketua jurusan Titik Nurhayati ST MEng 
mengharapkan kerjasama antar pengelola ju-
rusan dengan alumni dapat terjaga sehingga 
akan dapat memberi masukan terhadap ke-
majuan sumber daya mahasiswa teknik elek-
tro baik hardskill maupun soft skill.

Tim Robot USM foto bersama usai lomba 
di Kampus UPGRIS baru-baru ini.

Robot Jan’nah Melaju 
ke Tingkat Nasional

Lokakarya Kurikulum 2018 Teknik Elektro

Temu Alumni 
Teknik Elektro USM

Foto bersama usai buka bersama

Foto bersama usai lokakarya 
kurikulum teknik elektro 
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SEMARANG- Melihat potensi Indonesia 
yang merupakan penghasil kakao 
terbesar ketiga di dunia merupakan suatu 
anugrah yang seharusnya dimanfaatkan 
sebaik-baiknya untuk pertumbuhan 
perekonomian Indonesia.

Selama ini potensi yang kita miliki belum 
mendapatkan perhatian khusus terutama dalam 
hal proses produksi masih sangatlah rendah. 

Padahal dengan sedikit sentuhan inovasi pengolahan 
kakao menjadi produk-produk kuliner saja sudah 
memiliki peluang sangat besar.

Hal ini disampaikan Dr Ir Sugeng Widodo MP, 
Koordinator Program BPTP Yogyakarta pada Ag-
richfest Talkshow yang mengangkat tema “Kreativitas 
Pengolahan Kakao untuk Meningkatkan Perekono-
mian di Era Millenial” di Auditorium Ir Widjatmoko 
Universitas Semarang (USM) baru-baru ini.

Kegiatan yang bertepatan dengan Dies Natalis FTP 
USM ke-24 ini diikuti 200 peserta dengan mendatang-
kan guess star Adiarti STP, owner Rumah Coklat serta 
menampilkan special perform dari Obin Robin.

Adiarti menyampaikan bahwa inovasi dalam pen-

golahan coklat di Indonesia masih sangat rendah. 
Coklat merupakan makanan yang telah mendunia, 
dalam dunia kuliner coklat merupakan sumber bisnis 
yang sangat bagus, terlebih taste anak muda sekarang 
sudah saatnya mengarah pada suatu inovasi-inovasi 
rasa yang berkualitas dengan menggunakan teknolo-
gi-teknologi modern sehingga mampu menumbuh-
kan incubator bisnis/ wirausaha baru.

Sementara Sugeng juga mengaku pemerintah 
telah menerapkan suatu program teknologi integrasi 
kakao dan ternak kambing dalam bentuk Agrotec-
nopark di Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. 
Hal ini menjadi suatu program yang menarik karena 
semua lini mulai dari budidaya tanaman, pengola-
han kakao yang dipadukan dengan hasil peternakan 
berupa susu kambing hingga penanganan dari lim-
bah-limbah yang dihasilkan diolah sedemikian rupa 
sehingga tidak ada unsur yang terbuang sia-sia. Se-
lain itu juga terdapat kawasan wisata embung yang 
menjadi daya Tarik para pengunjung. Dari sinilah 
masyarakat mampu berkontribusi sehingga pertum-
buhan perekonomian mereka mulai meningkat.

Dekan FTP USM Ir Haslina MSi berharap kegiat-
an ini menjadi suatu motivasi bagi mahasiswa untuk 
berinovasi dalam pengolahan hasil-hasil pertanian 
salah satunya kakao yang memiliki potensi sangat 
besar untuk dikembangkan dalam dunia kuliner.

BEM Teknik dan FTP 
Santuni Anak Yatim

SEMARANG -  Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM 
TEKNIK) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian 
(BEM FTP) menggelar buka bersama dan memberikan santunan kepada 
anak yatim.

Santunan diberikan kepada Panti asuhan Darul Hikam, Dempel Lor 
Mukti Harjo Kidul, Jum’at (8/6). Santunan yang diberikan merupakan 
hasil donasi dari mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Semarang 
(USM).

Selain memberikan santunan, acara lebih seru dan ceria dengan ber-
main dengan dibagikan beberapa doorprize kepada anak-anak yatim dan 
dilanjutkan dengan berbuka Bersama dengan 30 anak yatim.

“selain meningkatkan silaturrahmi antar mahasiswa kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan jiwa sosial untuk saling berbagi di bulan 
suci, semoga dapat menambah berkah kita dalam beribadah”. Ungkap 
Neneng selaku Ketua BEM TP.  (mz)

SEMARANG - Potensi pangan lokal setiap dae-
rah berbeda, diperlukan inovasi dan kreasi untuk 
meningkatkan kualitas pangan lokal tersebut. Kare-

nanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi 
Hasil Pertanian  (Himateta) Universitas Semarang 
(USM) berhasil sukses menggelar workshop ino-
vasi pangan lokal pada Kamis (5/4) di Audito-
rium Ir Widjatmoko USM.

Sejumlah 100 peserta hadir dalam acara yang 
bertajuk “Membudayakan Inovasi Pangan Lokal 

Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Mewujutkan 
Ketahanan Pangan”.

Narasumber Ismiyah pengusaha roti bekatul, per-
aih Juara1 UMKM Award BRI 2017 menjelaskan awal 
mula terlintas ide mengolah bekatul menjadi produk 
yang dapat di konsumsi oleh manusia dalam bentuk 
aneka olahan makanan.

“Ide mengolah bekatul menjadi roti tersebut mun-
cul karena saya berpikir harus of out the box, dimana 
saya harus membawa sesuatu yang berbeda kepada 
masyarakat” tuturnya.

Karena ide yang kreatif tersebut Ismiyah sering 
dipanggil dengan Ibu Tul. “Tul” disini menuju pada 
ide yang ditemukan yaitu roti bekatul. 

“Tidak bisa membuat roti tetapi bisa membuka 
usaha roti. Inilah saya dengan modal nekad dan bela-
jar secara otodidak bisa dikatakan sekolah alam saya 
berniat untuk mengolah inovasi pangan lokal yang se-
belumnya tidak terpikir oleh orang lain dengan bahan 
yang belum pernah diolah orang lain” terang Ismiyah.

Bekatul yang diketahui orang awam biasanya dio-
lah sebagai makanan ayam, namun tidak menjadi 
hambatan bagi Ismiyah untuk menyakinkan kepada 
khalayak konsumen akan produk roti sehat yang di-
hasilkannya.

Sejak tahun 2016 hingga sekarang usaha Ismiyah 
telah banyak menjadi sorotan masyarakat bahkan 
media-media sosial pun ikut mempublikasikan ola-
han roti bekatul tersebut.

Kunjungan Industri ke Taman 
Teknologi Pertanian  Nglanggeran

YOGYAKARTA - Sebagai salah satu wujud memperkenalkan  dan 
menekankan para mahasiswa pada peningkatan kualitas pembelajaran 
yang berorientasi pada industri khususnya industri pengolahan pangan 
yang berbasis pangan lokal, FTP USM Lakukan Kunjungan Industri 
di Taman Teknologi Pertanian – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(TTP – BPTP ), Nglanggeran, Yogyakarta (7/5).

Kegiatan yang diikuti 120 mahasiswa semester 2 ini merupakan ben-
tuk suatu rangkaian observasi mengenai beberapa penerapan disisplin 
ilmu bidang Teknologi pangan Secara langsung.

Pembukaan dilakukan dengan seremonial sederhana penyambutan 
dari pihak Kepala Humas (TTP – BPTP) dan sambutan Dekan FTP 
USM, Ir Haslina MSi kemudian acara dilanjutkan dengan presentasi 
proses pembuatan produk coklat. 

Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias memberikan beberapa 
pertanyaan pada pemateri yang mampu menambah wawasan mere-
ka mengenai pengolahan coklat. Selain itu, maha-
siswa diperkenankan untuk melihat proses peng-
olahan secara langsung dan melihat peralatan 
yang digunakan pada proses tersebut.

Mahasiswa FTP  Dikenalkan 
Potensi Pengolahan Kakao

Gogor mahasiswa Pertanian selaku  serahkan sembako secara simbolis 
kepada pengasuh panti asuhan Darul Hikam.
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BERSAMA: 
Rombongan FTP 

USM dan pengelola 
BPTP foto bersama 

saat kunjungan 
industri.

 Workshop Inovasi Pangan Roti Bekatul

 Ismiyah berbagi ilmu mengenai 
inovasi olahan roti bekatul pada workshop 

di auditorium Ir Widjatmoko USM

SAMPAIKAN MATERI : Dr Ir Sugeng Widodo MP Koordinator Program BPTP Yogyakarta Menyampaikan 
Materi Tentang Potensi Pengolahan Kakao Menjadi Susu Kambing Coklat baru-baru ini
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Galeri Kampus

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan sambutan 
saat tarawih keliling di Masjid Baitur Rasyid USM.

Ketua Pengurus Yaya san Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH 
mengibarkan bendera start Jalan Sehat Dies Natalis Ke-31 USM.

Ketua Pengurus Yaya san Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH 
memberikan santunan kepada anak yatim.

Jalan Sehat 
Dies Natalis Ke-31 USM.

Hadiah utama Jalan Sehat Dies Natalis Ke-31 USM.Tim karawitan mahasiswa USM peraih juara I

Maket Halte BRT USM

KH Ubaidillah Sodaqoh memberikan taushiyah
 usai shalat tarawih  di Masjid Baitur Rasyid USM.
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Galeri Kampus

Drs Kodradi, Prof DYP Sugiharto, Prof Dr Mahfud MD, Prof Muladi, 
dan Ir Soeharsojo berfoto bersama di depan GOR USM

Prof Dr Mahfud MD 
meninjau Masjid 

Baitur Rasyid USM

Presma USM 
Ahmad Faiz me-

nyerahkan cendera 
mata kepada   

Audrey FF

Berfoto bersama usai penandatanganan prasasti gedung parkir

Tim Karawitan Mahasiswa Bidikmisi USM

UKM Tari USM saat tampil pada Gala Dinner Kejuaraan Badminton Internasional

Foto bersama usai peresmian Gapura USM
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Fakultas Psikologi

Ulang Tahun Ke-19 
Fakultas PsikologI USM

Menjelang peringatan usia 19 th Fakultas Psikologi USM, diseleng-
garakan buka puasa bersama dosen, karyawan serta mahasiswa pada 
Kamis, 31 Mei 2018. 

Acara yang berlangsung dengan semarak dan penuh keakraban ini 
diawali dengan sarasehan di halaman depan gedung T, dengan diwarnai 
keceriaan dari civitas akademika Fakultas Psikologi, serta taushiyiah oleh  
Soiful Hadi.

Semoga dengan bertambahnya usia, makin berkembang dan setia 
pada misi mencerdaskan generasi muda dengan semangat DEC2 ( Dis-
cipline, Emphaty, Creativity and Change ). Psikologi Yes...USM Jaya !! 
(ADS)

SEMARANG - Fakultas Psikologi 
berhasil menjadi juara 1 lomba 
karawitan lomba Porseni Dosen dan 
Karyawan USM 2018 setelah 
menyingkirkan BAUK sebagai 
juara bertahan.

Adapun Juara dua diraih Uni dan Lembaga, 
sementara juara tiga diraih oleh BAUK.

Kegiatan yang digelar dalam rangka me-
nyambut Dies Natalis Ke-31 USM ini diikuti 4 

Tim antara lain Fakultas Psikologi, FTIK, Unit 
Lembaga dan BAUK.

Fakultas Psikologi USM yang ikut berperan 
serta dalam kegiatan tersebut membawa hasil yang 
memuaskan berkat latihan dan kekompakan tim. 

Selain  Juara 1 Lomba Karawitan Fakultas 
Psikologi berhasil meraih juga meraih Juara 2 
Lomba Vocal Group. Selain itu juga Juara 1 se-
nam putri, Juara 3 senam putri, serta Juara 3 Bola 
Volley.  

Tidak sia sia perjuangan dan pengorbanan 
meraih prestasi tersebut, dengan meluangkan 
waktu untuk latihan di sela sela tugas dan menga-
jar. Bravo Fakultas Psikologi USM (ADS)

Belum lama ini di Gedung T ruang TD.6 
diadakan pelatihan manajemen konfl ik un-
tuk migran pengungsi dari Afganistan dan 
Somalia. Pelatihan ini merupakan kerjasama 
antara International Organization for Mi-
gration (IOM) Semarang dan Jasa Layanan 
Psikologi Fakultas Psikologi USM. 

Pelatihan ini melibatkan Dosen dan 
mahasiswa untuk bersinergi dan berkiprah 

memberikan pelatihan pada para imigran. 
Semoga Fakultas Psikologi USM makin dekat 
dengan segala komunitas dalam masyarakat 
dalam mengamalkan Tri Dharma PT (ADS)

BUKA BERSAMA: Suasana buka bersama Fakultas Psikologi

Fakultas  Psikologi 
Juara 1 Lomba Karawitan

Psikologi Komunitas Dalam Masyarakat
Mahasiswa Fakultas Psikologi diharapkan tidak hanya men-

guasai ilmu secara teoritis saja, namun juga dapat mengaplika-
sikan dan berbaur dengan masyarakat dari berbagai kalangan 
dengan situasi yang beragam.  Terkait dengan mata kuliah 
Psikologi Klinis, mahasiswa mengadakan berbagai kegiatan 
untuk berbagi dengan komunitas yang beragam. 

Panti Asuhan, Sekolah, maupun TPA dan PAUD menjadi 
tempat mereka berbagi. Dengan melihat langsung kondisi yang 
ada di lapangan, mahasiswa akan terbuka wawasannya dan 
dapat bermanfaat dalam komunitas di lingkungannya. {ADS}

Kunjungan Ke Lapas Kedungpane
Mahasiswa peserta mata kuliah Psikologi Forensik men-

gadakan kunjungan ke Lapas Kedungpane, pada 7 Juni 2018. 
Mereka  berinteraksi langsung dengan petugas maupun pen-
ghuni Lapas terkait dengan materi yang diberikan di bangku 
perkuliahan.

 Mahasiswa yang sama sekali asing dengan situasi di Lapas 
menjadi terbuka wawasannya dan mencoba belajar mengenai 
kasus kasus psikologis yang muncul di Laas. (ADS)

Kunjungan Mahasiswa 
Psikologi Ke RSJ Magelang

Dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan Psikologi 
Klinis, mahasiswa Fakultas Psikologi menggelar kunjungan 
lapangan ke RSJ Magelang  dan RSJ Semarang.  Kunjungan 
ini diikuti oleh mahasiswa kelas pagi maupun kelas sore dan 
didampingi oleh dosen pendamping.

Harapannya setelah melihat langsung kondisi pasien dan 
situasi di RSJ, mahasiswa yang tertarik di bidang Psikologi 
Klinis akan tergugah untuk mengambil peran mengaplikasikan 
ilmunya (ADS)  

Kiprah Jasa Layanan Psikologis USM

PELATIHAN: Para peserta mengikuti 
pelatihan manajemen konfl ik di USM.

Tim Karawitan Fakultas Psikologi
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FTIK

SEMARANG- Keterlibatan para stake-
holder (pemangku kepentingan) dalam 
menyususn kurikulum sangat dibutuhkan 
agar materi yang diajarkan di kampus ber-
sesuaian dengan kondisi lapangan. Kes-
esuaian tersebut akan berujung dilahirkan-
nya lulusan yang mampu berkiprah sesuai 
kondisi di lapangan.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Sema-
rang (USM) Andy Kridasusila SE MM dalam semiloka 
bertajuk “Pemutakhiran Kurikulum Sebagai Pedoman 
Pembelajaran Teknologi Informasi dan Bisnis terhadap 
Relevansi Lulusan” yang digelar di kampus tersebut, baru-
baru ini. 

“Kehadiran pemangku sangat bermanfaat, terutama 
dalam sumbang saran terkait kurtikulum, agar lulusan 
USM tidak tertinggal jauh dari kemajuan dan kebutuhan 
industry, terutama bidang teknologi informasi. Diharap-
kan semiloka ini akan berhasil membuat kurikulum yang 
relevan dengan dunia industry dan kerja” tutur Andy.

Hadir dalam acara yang digelar Program Studi S-1 
Sistem Informasi USM ini antara lain akademikus, pe-

merintah, praktisis TI seperti PT Angkasa Pura, TVRI, 
Kominfo, BPBD, dan BRI.

Adapun narasumber antara lain Ketua Asosiasi Per-
guruan Tinggi Komputer (Aptikom) Dr Suryono SSi MSi, 
Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Undip, 
dan Dr Kristoko Dwi Hartomo MKom.

Suryono memaparkan materi tentang kerangka kuali-
fi kasi nasional Indonesia sebagai acuan kurikulum dan 
Program Outcome yang disusun oleh Aptikom digu-
nakan sebagai pedoman membuat kurikulum dengan 
melihat bidang ilmu dan profi l lulusan yang diinginkan 
sehingga mata kuliah yang dimasukkan dalam kuriku-
lum sesuai dengan ranah ilmu dan ranah topic di bidang 
sistem informasi.

Sementara itu, Kristoko Dwi Hartomo membahas 
tentang koneksi anatara program studi dengan pemang-
ku kepentingan serta alumni untuk memperoleh infor-
masi tentang teknologi apa yang sedang tern dan banyak 
dibutuhkan dalam dunia kerja.

Dia mencontohkan peringkat bahasa pemrograman 
dan perangkat lunak datebase yang digunakan oleh indus-
try. “Dengan melihat tren teknologi, masukan pemangku 
kepentingan dan tools berbasis TI yang digunakan dalam 
dunia kerja, dapat menjadi masukan dalam membangun 
kurikulum, namun perlu pula dalam membranding pro-
gram studi untuk memiliki ciri khas tersendiri” ungkap 
dia.

Dengan Blogging 
Bisa Jadi Jutawan

SEMARANG- Derasnya perkembangan teknologi infor-
masi yang terjadi saat ini, blogging tidak akan pernah tenggelam 
dalam dunia media sosial. Pasalnya masih banyak orang yang 
menggunakan blogging sebagai media komunikasi dan infor-
masi tidak terkecuali bagi mahasiswa.

Sebab itu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Infor-
masi (Himatisi) Universitas Semarang (USM) sukses menggelar 
Seminar dan Workshop Blogging pada Sabtu (12/5) di Gedung 
Q, USM.

Bersama dua narasumber yang berkompeten dibidangnya 
masing-masing, mereka dihadirkan untuk sharing dan menu-
larkan ilmunya kepada 50 peserta. Narasumber tersebut yakni 
Ira Sulistiana (Blogger dan CO Founder Titik tengah Partner-
ship) dan Dwi Septia Digital Strategist Content Specialist.

Ira mengaku dirinya mengawali sebagai blogger sejak tahun 
2014 lalu “Pada saat itu, saya bertemu dengan seorang blogger, 
dia memberikan pengarahan kepada saya agar tulisan-tulisan 
karya saya publikasikan di blog” ungkapnya dalam acara yang 
bertajuk Grow Your Self Up With Blogging.

“Mulai sejak itu setiap saya menulis sesuatu saya posting di 
blog. Seiring berjalannya waktu, saya merasakan banyak sekali 
manfaat menulis di blog ini” lanjut Blogger lulusan Ilmu Komu-
nikasi USM.

“Banyak ilmu jurnalistik yang saya pelajari saat kuliah, se-
hingga setelah lulus saya mendapatkan pekerjaan sebagai blog-
ger” tuturnya.

Menurut Ira beberapa manfaat dari blogging yang ia rasakan 
selama menjadi blogger diantaranya Expand the network, mem-
perluas jaringan. Hal itu bisa mempermudah untuk meningkat-
kan brand your self (jati diri) kalian.

Selain itu, dengan blogging kita juga bisa mendapatkan job 
untuk mereview sebuah instansi dengan imbalan jutaan rupiah. 
Dari situ kita bisa dikenal oleh publik dan keuntungan yang ber-
kesinambungan ketika kita tekun menekuninya.

“Menulis bukan sekedar menulis saja, tetapi kita juga harus 
menganalisa kegemaran si pembaca terkait dengan topik yang 
kita tulis. Upgrade knowledge dapat membantu kita menjadi con-
tent creator yang membimbing kita untuk star a new business.” 
Imbuh Ira.

-SAMPAIKAN MATERI : Ketua Aptikom Jateng Dr Suryono Menyampaikan Materi 
dalam Semiloka untuk Menyusun Kurikulum, di USM, baru-baru ini.

Stakeholder Dibutuhkan 
dalam Menyusun Kurikulum

SHARING: Ira Sulistiana Blogger Alumni USM Sharing Bersama 
Peserta dan Memberikan Wawasan Mengenai Blogging.

SEMARANG - Melalui Semi-
nar dan Lokakarya Kurikulum 
KKNI Program Studi (Progdi) S1 
Teknologi Informatika Universitas 
Semarang (USM) yang diseleng-
garakan oleh Civitas Akademika 
Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (FTIK) pada (3/5) di 
Ruang Sidang, Gedung B Lantai 
2 USM.

Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM menuturkan, kurikulum 
pendidikan pasti akan mengalami 
perubahan maksimal 5 tahun seka-
li dengan mengikuti acuan pendi-
dikan yang berlaku.

“Perbaikan kurikulum nanti-
nya akan berpengaruh pada pen-
ingkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) para lulusan 
yang akan membawa nama baik 
universitas,”imbuhnya.

Perubahan kurikulum ini di-
lakukan dengan bersinergi antara 
civitas akademik dan para stake-
holder, tujuannya agar mereka 
bisa memberikan beberapa ma-
sukan yang akan berdampak pada 
perbaikan kurikulum Progdi TI 
sehingga mencetuskan hasil yang 
optimal bagi Progdi tersebut.

Alasan lain, ditujukan untuk 

membangun jejaring dengan pi-
hak eksternal untuk terlibat dalam 
usaha mencerdaskan anak bangsa 
dan menghasilkan lulusan yang 
siap kerja.

Pada kesempatan itu, dihadir-
kan narasumber yang professional 
dalam penyusunan kurikulum yak-
ni Drs Bambang Harjito M App 
Sc Ph D Koordinator Kurikulum 
APTIKOM Jawa Tengah, Hindri-
yanto D Purnomo ST M IT P hD 
(Dosen Universitas Kristen Satya 
Wacana), Agus Hartanto selaku 
CEO Multisolusi Informatika, dan 
Afi f Zunaidi dari Telkomsel.

PRESENTASI : Koordinator Kurikulum APTIKOM Jawa Tengah, Drs 
Bambang Harjito M App Sc Ph D Mempresentasikan Kurikulum KKNI 

dihadapan Civitas Akademika FTIK USM

Update Kurikulum Progdi Teknik Informatika
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SEMARANG - Himpunan Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi (Himalika) Universitas 
Semarang (USM) menggelar kuliah umum 
yang bertajuk “Strategi Jurnalistik Konven-
sional di Era Modern” di Auditorium Ir Wi-
djatmoko pada Jumat (11/5).

Narasumber kompeten bidang jurnalis-
tik dihadirkan untuk memberikan materi 
dalam kegiatan ini. Ibrahim Bhra, Kontribu-
tor Liputan6.com Jateng serta Redaktur Me-
diajateng.net.

Melirik pada latar belakang minat baca 
Indonesia yang sangat rendah, menjadikan 
dunia literasi harus tetap eksis saat ini. Du-
nia jurnalistik khususnya media cetak bukan 
lagi menjadi pilihan di kalangan anak muda. 
Namun beberapa strategi dalam mensikapi 
hal tersebut tetaplah ada sehingga media 
cetak tetap ada hingga saat ini.

Ibrahim dalam materinya menyampai-
kan, “Kita tidak perlu menambah sampah 

keluhan bahwa media online menjadi peng-
hambat laju media konvensional. Kita harus 
memegang perkembangan tidak akan per-
nah meninggalkan kekayaan masa lalu”. 

Dalam pasaran, minat terhadap media 
cetak mencapai 4,5 juta (Rp. 29,8 Triliun) se-
mentara media online 6 juta (Rp. 33 miliar). 
Hal ini menjadi bukti bahwa taraf masyara-
kat kita masih dalam taraf konsumen yang 
berarti mencari barang dengan harga yang 
murah atau gratisan, tidak terkecuali dalam 
mencari informasi. 

Memang minat terhadap media online  
sangatlah banyak, namun tetap keuntungan 
terdapat pada media cetak. Media online 
dapat diakses kapan pun dengan sangat mu-
dah dan murah sementara media cetak ha-
nya bisa diperoleh jika telah mencapai pada 
taraf minat sehingga berapapun nominal 
untuk mendapatkan informasi akan dike-
luarkan.

“Sekarang sudah banyak kalangan yang 
bisa membuat berita, baik itu berita yang 
benar atau berita hoaks. Hal ini tentu akan 
mengancam para wartawan, oleh karena 
itu seorang wartawan memanglah dibu-
tuhkan suatu sikap jujur dan berani dalam 
mengungkapkan kebenaran. Kebenaran 
disini bukan kebenaran milik narasumber 
saja, namun benar-benar fakta yang terjadi 
sehingga keseimbangan informasi dapat 
disampaikan” jelas Ibrahim.

Ibrahim mengaku bahwa selain tan-
tangan yang berat ketika menjadi wartawan, 
namun sesungguhnya juga terdapat be-
berapa keistimewaan yang dimiliki seorang 
wartawan salah satunya adalah kemudahan 
akses.

FTIK

Kompetisi adu mempercepat kemampuan processor komputer 
(CPU) ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 Mei bertempat di 
Mall Taman Anggrek, Jakarta Pusat yang diikuti oleh 

35 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hasil seleksi 
online pada saat pendaft aran dan mendatangkan Juri 
overclocker senior Indonesia Alva Jonathan.

Hari pertama kompetisi ini adalah sesi 
kualifi kasi dan dari total 35 peserta tersar-
ing 20 peserta yang akan berkompetisi 
pada sesi utama yang akan digelar 
keesokan harinya. Dalam sesi kuali-
fi kasi ini Alvin mendapatkan per-
ingkat 1. 

Sesi utama kompetisi ini 
diselenggarakan pada hari ke-
dua, Minggu, 13 Mei dengan 
membagi 20 peserta menjadi 
2 group yaitu group A dan 
group B. Pada penyisihan 
group A  Alvin mendapat-
kan peringkat 2 dan berhak 
masuk ke babak semifinal 
yang diikuti . Di babak 
semifinal ini langkahnya 
terhenti karena komputer 
Alvin mengalami penu-
runan performa karena ki-
pas processor (CPU) tidak 
berjalan dengan baik sehingga 
dia mendapatkan Peringkat 4 
sedangkan Peringkat 1 turna-
men ini diraih oleh overclocker 
dengan nickname Tasrifi n1706.

Dari hasil kompetisi lalu, ma-
hasiswa Teknik Informatika USM ini 
akan mempersiapkan turnamen beri-
kutnya yang akan dihelat di Jakarta dan 
Yogyakarta oleh vendor Intel sekitar bulan 
November 2018 bertajuk AOCT (Amateur Over-
clocking Tournament).  

FOTO BERSAMA : Agustinus Alvin Wicaksono Foto Bersama Peserta 
Kompetisi Overclocking Tingkat Nasional.

Alvin Raih Peringkat 4 
di Kompetisi Overclocking Nasional 

SEMARANG- Ra tusan takjil dibagikan oleh organ-
isasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (FTIK), Universitas Semarang (USM) 
yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 

Badan Legislatif Mahasiswa (BLEM), Him-
punan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komu-

nikasi  (HIMALIKA), dan Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi 

(HIMMATISI) baru-baru ini. 
Mereka melakukan aksi ber-

bagi berkah membagi-bagikan 
minuman es blewah dan makan-
an ringan di bulan Ramadhan, 
kepada warga yang melintas 
di Jl Soekarno-Hatta (depan 
Universitas Semarang). 

“Ada sekitar 150 pack 
makanan ringan dan minu-
man yang mereka bagikan 
secara gratis sebagai bekal 
menu buka puasa. Alhamdu-
lillah pembagian takjil berja-
lan lancar dan cepat habis,” 
ungkap salah seorang ang-

gota BEM, Novita.  
“Kegiatan pembagian 

takjil buka puasa ini bertujuan 
berbagi berkah untuk sesama di 

bulan Ramadhan” tambahnya. 
“Takjil makanan dan minuman 

ringan yang BEM, BLEM, HIMA-
LIKA, dan HIMMATISI  merupakan 

program dari FTIK USM di bulan Rama-
dhan ini”, ungkap Febrian Wahyu Christan-

to selaku Bagian Humas Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas 

Semarang. 
Para mahasiswa aktivis ini berharap kegiatan ini dapat 

menambah rasa syukur selama bulan Ramadhan, mening-
katklan kebersamaan dan menjalin silaturahmi dengan ma-
syarakat. Selain itu juga bertujuan untuk memperkenalkan 
FTIK kepada masyarakat luas.  
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Aksi Berbagi Berkah FTIK

BAGIKAN TAKJIL : Aksi Berbagi Berkah aktivis orga nisasi 
mahasiswa FTIK kepada para warga sekitar USM.

Dunia Jurnalis Tetap Eksis
  Kuliah Umum Ilmu Komunikasi

JAKARTA- Prestasi membanggakan diraih oleh Agustinus Alvin Wicaksono, 
mahasiswa  semester 6 Teknik Informatika Universitas Semarang  (USM) 

ini berhasil meraih Peringkat 4 dalam kompetisi overclocking tingkat nasional
bertajuk “VGEN Tsunami  Overclocking League”,  baru-baru ini.

INTERAKTIF : Ibrahim Bhra Memberikan 
Beberapa Pertanyaan Mengenai Minat 

Mahasiswa Terhadap Media Cetak
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Pasca Sarjana

Kuliah Dosen Tamu Magister Manajemen
SEMARANG- Pada era persaingan ekonomi yang makin masif, 

tantangan terberat dalam memulihkan kegiatan ekonomi Indonesia dan 
kemudian mampu bersaing dengan ekonomi negara lain melalui pening-
katan kapasitas UKM. 

Hal inilah yang dipaparkan oleh  Irwan Mangara Harahap SE Msi 
dalam kuliah dosen tamu, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 
Universitas Semarang (USM). 

Direktur Pasca Sarjana USM  Dr Drs Djoko Santoso Msi berharap 
kegiatan ini  mampu mendorong kreatifi tas para mahasiswa untuk ber-
fi kir kritis dan analitis terkait masalah pokok peningkatan taraf kondisi 
UKM di Indonesia saat ini melalui instrument kredit UKM.

Siapa yang tidak kenal  akademisi USM yang 
satu ini Dr Diah Sulistyani Muladi SH CN MHum yg 
akrab dipanggil Liezty bukan saja menjabat sebagai 
anggota Pembina Yayasan Alumni Universitas Di-
ponegoro akan tetapi juga menekuni sebagai Notaris 
dan sebagai Dosen di USM sejak tahun 1995. 

Kiprah dan kontribusi Liezty dalam pengem-
bangan pendidikan tidak hanya dikenal di USM 
saja, namun pernah beberapa kali diminta sebagai 
pengajar di Diklat Kementerian Pertahanan,  sudah 
empat tahun ini diminta mengajar di SESKO TNI 
Angkatan Laut dan mengajar di  SESKO TNI Angka-
tan Udara  mengajar terkait isu dan sengketa HAM, 
nilai- nilai konstitusi, demokrasi dan demokratisasi.

Putri Prof Dr Muladi ini juga diminta mengajar 
di berbagai kampus antara lain Magister Kenotari-
atan dan Magister Hukum di Universitas Jayabaya 
Jakarta,  Magister Kenotariatan Universitas Pelita 
Harapan  Jakarta , Magister Kenotariatan UNTAG 
Semarang, Magister Kenotariatan UNISULLA dan 
lain-lain.

Selain itu dosen MIH USM ini sebagai salah satu 
Ketua Kaderisasi dan Kepemimpinan Di Pengurus 

Pusat Ikatan Notaris Indonesia, serta organisasi- 
organisasi lainnya, aktifi tas ini tidak lepas dari dunia 
menulis yang dalam hal ini beberapa karya tulis yang 
beliau susun diantaranya kejahatan korporasi yang 
disusun  bersama ayahanda Prof Dr Muladi SH.

Ditemui di sela-sela aktifi tasnya, Liezty berpe-
san agar civitas akademika menjadi unsur pioner 
penanggulangan dan pencegahan terorisme. Pergu-
ruan Tinggi termasuk think tank pemerintah seperti 
LEMHANNAS RI sebaiknya membentuk tim kajian 
terorisme yang khusus dan bahkan bisa dijadikan 
salah satu tema di LEMHANNAS RI untuk program 
pendidikan PPRA dan PPSA karena biasanya ke-
biasaan kita rame rame sifatnya sementara lalu men-
guap begitu saja padahal terorisme diperkirakan 
akan menjadi bahaya laten. 

Tentunya penanggulangan terorisme hanya 
bisa dilakukan apabila kita bisa memberantas akar 
permasalahannya. Disisi lain, di dalam mengata-
si terorisme kita tidak boleh terjebak dalam ego-
isme sektoral karena setiap langkah membutuhkan 
persatuan seluruh elemen bangsa yang cinta pada 
Pancasila. Beliau sependapat dengan ditambahnya 
keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penang-
gulangan Terorisme karena sangat penting dalam 
kondisi saat ini, namun tetap menjunjung tinggi 
HAM. 

Berdasar pasal 7 UU TNI pelibatan TNI me-
mang harus didasarkan pada kebijakan dan politik 
negara dan itu bisa dilakukan dengan Peraturan 
Presiden atas rekomendasi BNPT dengan melihat 
kegawatan situasi terorisme dalam kasus kasus ter-
tentu, kampus harus steril dari indikasi paham pa-
ham Terorisme, tutur Liezty yang juga merupakan 
alumni PPSA 17 LEMHANAS RI.

Kuliah Umum 
Kejaksaan di MH

SAMPAIKAN MATERI: 
Kepala Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Kota Semarang Dwi 
Samudji menyampaikan 

materi kuliah umum

Hal inilah yang menjadi ide pokok dan 
dasar kenapa diadakan kegiatan kuliah 
umum di Pasca Sarjana Magister Hukum 

Universitas Semarang (USM) ungkap Direktur 

Pasca Sarjana USM Dr Drs Djoko Santoso Msi.
Kuliah umum yang digelar pada 21 April 

lalu  ini menghadirkan narasumber  Kepala Ke-
jaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang Dwi 
Samudji. 

Acara yang berlangsung di Gedung B  tersebut 
menjadi umpan balik pemahaman mahasiswa 
Pasca sarjana Magister Hukum untuk mema-
hami elemen-elemen pendukung kekuasaan 
kehakiman yaitu kejaksaan yang dianggap pula 
sebagai peng acara negara.  

SEMARANG- Kejaksaan sebagai 
salah satu organ negara memiliki 
peranan penting dalam stabilitas 
penyelenggaraan negara hukum. 

Mengajar di Berbagai Instansi 

Junaidi Berikan 
Materi Penguatan DPD RI

SEMARANG  - Ketua Progdi Magister Hukum USM  Dr Muhammad 
Junaidi SHI MH memberikan materi penguatan Dewan Perwakilan Dae-
rah Republik Indonesia (DPD RI) dan pelantikan pengurus Asosiasi Pro-
fesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl).

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama antara Unimus dan Ma-
jlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia digelar di Quest Hotel 
semarang pada Rabu (23/5).

Dalam materinya Junaidi menyampaikan perlunya dilakukan segera 
amandemen UUD 1945 yang secara teknis memberikan porsi kewenan-
gan yang sama kepada DPR RI dalam hal legislasi. 

Sementara anggota DPD Dr Bambang Sadono yang juga akademisi 
USM menyatakan penguatan perwakilan daerah menjadi bagian penting 
dalam mengawal kepentingan-kepentingan daerah sehingga mampu 
menekan kesenjangan dalam bidang ekonomi antara satu daerah dan 
daerah yang lain. 
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SEMARANG- Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Universitas 
Semarang (USM) menggelar seminar 
dan workshop yang bertajuk “Mulai 
Suksesmu” di Auditorium Ir Widjatmoko 
pada Rabu (30/5).

Kegiatan ini merupakan serangkaian tour In-
tel yang di adakan di tiap-tiap kota termasuk 
Semarang. selain USM dua perguruang tinggi 

seperti Unnes dan Unimus juga menjadi target dalam 
touring ini.

Adapun tiga narasumber professional, Audrey 
FF (artis gamer), Edro (Atlet eSport Nasional) dan 
WS Pramono (professional fotografer) didatangkan 
untuk memberikan wawasan serta berbagi peng-
alaman kepada 300 peserta yang antusias dalam 
kegiatan ini.

Menteri Kominfo BEM USM mengingingikan 
kegiatan ini menjadi salah satu motivasi bagi para 
mahasiswa maupun pemuda pada umumnya un-
tuk segera memulai kesuksesan dari bidang apapun 
bahkan yang banyak dianggap negatif oleh sebagian 
kalangan seperti game.

“Sebenarnya semua bidang itu terdapat sisi bai-

knya masing-masing, termasuk gamer pun bisa men-
jadi salah satu jalan kesuksesan bagi pemuda seperti 
Audrey. Hanya saja kita sebagai seorang mahasiswa 
memang harus cerdas dalam memilah-milahnya” ujar 
Ahmad Fais, Presiden Mahasiswa USM.

Fais mengatakan bahwa saat ini eSport memiliki 
peluang yang sangat besar mengingat bidang ini telah 
mendapatkan pengakuan melalui ajang bergengsi 
seperti ASEAN GAMES.

“Atlet eSport itu luar biasa bahkan banyak atlet 
Indonesia telah mencapai go internasional, dan bisa 
dikatakan Indonesia masih tertinggal dari negara-
negara lain” tambah Fais.

Sementara Audrey dalam sesi tanya jawab me-
nyampaikan, “Semuanya memang harus didasari 
dengan target, skill, mental, kefokusan dan sportifi tas 
dalam mencapai kesuksesan seperti yang saya raih 
sekarang. Hal ini juga tidak terlepas dari beberapa 
cacian banyak orang mengenai profesi yang saya ge-
luti, namun sekarang saya sudah bisa membuktikan 
bahwa kesuksesan dalam bidang gaming benar-benar 
ada dalam dunia nyata”.

Dunia teknologi saat ini baik bidang program-
ming, gaming, fotografi , desain dan lain-lain mem-
punyai peluang sangat besar bagi kesuksesan para 
pemuda. Kegiatan seminar ini diharapkan mampu 
membuka wawasan pemuda akan kesuksesan-kesuk-
sesan di masa mendatang. 

BEM USM Ajak Mahasiswa 
Manfaatkan Teknologi Cerdas

Dua Atlet Karate USM 
Boyong Dua Medali

SURABAYA-Setelah memenangkan 2 kategori dalam Piala Walikota 
Surakarta beberapa waktu yang lalu, dua atlet Universitas Semarang 
(USM) kembali merebut dua medali emas dan perunggu kategori Kumite 
Perorangan -67 kg dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa Se-Jawa 
Bali ITS Cup 2018 baru-baru ini.

Adapun empat delegasi yang mengikuti pertandingan di GOR Per-
tamina ITS antara lain, Caesar Robin Vegi S, Ade Riski Widiyantoro, 
Bagas Dwiyantoro, dan Endah Oktaviani.

“Dari keempat delegasi yang telah kami kirim Alhamdulillah dua di-
antaranya meraih medali emas dan perunggu. Medali emas diraih Robin 
dan medali perunggu diraih Ade” terang Anandya Selfana P Ketua UKM 
Karate.

“Meskipun merasa belum cukup puas, namun kami sudah merasa 
senang karena dengan persiapan yang sangat singkat mampu merebut 
dua medali dalam kejuaraan ini” lanjutnya.

Anandya menyampaikan beberapa target medali untuk masing-mas-
ing atlet telah direncanakan, namun terget tersebut hanya mampu dicapai 
oleh 2 atletnya. Untuk kejuaraan-kejuaraan yang kan datang dia berharap 
akan mampu meraih lebih banyak medali sehingga mampu membawa 
nama USM di kancah nasional.

Sementara Caesar Robin mengaku merasa bangga telah mewakili 
USM dalam kejuaraan dan mendapatkan hasil yang cukup buat dirinya 
walaupun meleset dari target. 

FOTO BERSAMA : Para Atlet Karate USM Berfoto Bersama Dengan 2 
Medali yang Diraihnya Dalam Kejuaraan Karate  ITS Cup 2018.

Jangan Alergi dengan Parlemen
 BEM  USM Gelar Sekolah Parlemen
SEMARANG-Citra buruk yang telah dilontarkan masyarakat terha-

dap kondisi parlemen sudah merajalela saat ini, oleh karena itu perlu dia-
dakannya sebuah sosialisasi mengenai wawasan politik sehingga pemiki-
ran-pemikiran buruk tersebut bisa ditangkis melalui sebuah komunikasi 
yang baik antara masyarakat dengan pihak parlemen secara langsung.

Hal inilah yang disampaikan oleh Dr Ir Agus Hermanto dalam mate-
rinya pada kegiatan Sekolah Parlemen yang bertajuk “Pentingnya Parle-
men bagi Generasi Muda Penerus Bangsa” di Aula Kedokteran Universi-
tas Semarang (USM)(3/05).

Sejumlah 300 peserta dari Mahasiswa USM, Koordinator Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Semarang Raya serta siswa-siswi SMA 
sederajat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Osis Se-Kota Sema-
rang mengikuti kegiatan ini dengan antusias.

Dihadirkan dalam kegiatan ini beberapa tokoh parlemen seperti Dr 
Ir Agus Hermanto (Wakil Ketua DPR RI), Ferry Wawan Cahyono (Wakil 
Ketua DPRDD Jawa Tengah), Ir Chaerul Anwar MM yang mewakili 
Menteri Ketegakerjaaan serta Ngadio SH MH sebagai moderator.

“Sudah saatnya pemuda saat ini melek politik, berfi kir kritis mengenai 
pembangunan bangsa . pemuda harus berani, namun berani yang telah 
dibekali ilmu dan kemampuan jadi, sudah saatnya wawasan mengenai 
politik itu dikuasai sehingga mengetahui alur-alur dari cita-cita bangsa 
kita” terang Agus.

“Hal ini menjadi sangat penting karena wawasan mengenai kondisi 
parlemen yang sesungguhnya dapat menangkis citra buruk, oleh karena 
itu jangan alergi dengan parlemen dan mari bersama-sama mewujudkan 
cita-cita pembangunan Indonesia,” Seru Agus.

Sementara Ferry Wawan Cahyono menyampaikan bahwa peran 
pemuda sangat luar biasa, pemudalah yang menjadi pelopor sumpah 
pemuda serta yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya 
Sekolah Parlemen seperti ini, para pemuda bisa memebrikan kontribusi 
nyata dengan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat.

SEMARANG- Sosialisasi dan 
Pelatihan Peraturan Baris Berbaris 
(PBB) kepada siswa SMA/SMK/
MA/Sederajat Se-Jawa Tengah 
berhasil diselenggarakan Unit Ke-
giatan Mahasiswa (UKM) Paski-
bra Universitas Semarang (USM) 
pada (9/5) di Aula Lantai 6, Ge-
dung V USM.

Menyamakan persepsi pada 
masing-masing pangkalan dengan 
kembali berpedoman pada Per-
aturan Panglima (PERPANG) TNI 
No 46 Tahun 2014 menjadi cikal 
bakal terselenggaranya kegiatan 
tersebut.

Dua personil dari RINDAM IV 
Diponegoro Serda Tabah Surrah-
man dan Peltu Petrus Didik Binto-
ro sebagai narasumber yang men-

sosialisasikan mengenai peraturan 
PBB, Peraturan Penghormatan 
Militer (PPM) serta membimbing 
praktek langsung di lapangan.

Adapun Serda Tabah mene-
rangkan mengenai berbagai hal 
terkait aturan gerakan pada PBB 
sesuai dengan Perpang TNI No 
46 Tahun 2014,”Pada saat posisi 
siap, posisi jari mengepal bukan 
menggengam. Kemudian kaki kiri 
dibuka selebar bahu” sepintas ma-
teri yang diberikan.

Banyak materi yang ditular-
kannya kepada 145 siswa dan 18 
pelatih/Pembina diantaranya ada 
PBB ditempat meliputi ketentuan 
Posisi Siap, Sikap istirahat, Tata 
cara kerapian, Lencang kanan, dan 
Jalan ditempat.

Selain itu, juga dijelaskan 
bagaimana posisi berhenti ke ber-
jalan (langkah tegap, langgah ber-
lari, dan langkah perlahan) dan 
Berjalan ke Berjalan yang benar.

“Perasaan bangga karena 
peserta sangat antusias dan aktif  
mengikuti kegiatan itu. Harapan-
nya kegiatan ini bisa menjadi bekal 
persiapan mereka dalam meng-
ikuti berbagai ajang lomba paski-
bra dengan gerakan yang sesuai 
pedoman, khususnya pada bu-
lan Agustus mendatang kita juga 
akan melaksanakan GAP Ke-IV. 
Sehingga mereka dapat berpartisi-
pasi kembali dalam ajang tersebut” 
ujar Demi Syamsuniar SE selaku 
Pembina UKM Paskibra USM.

Paskibra USM Gelar Workshop  

Kemahasiswaan
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PURWOKERTO - Keberadaan PS USM selama ini 
memberikan sumbangan prestasi terbesar USM selain 
bulu tangkis, sehingga bisa menjadi ajang promosi 
bagi USM. 

Selain USM, perguruan tinggi yang memiliki PS sebagai sarana pro-
mosi dan sebagai ajang untuk mendulang prestasi antara lain Undip, 
Unnes, UPGRIS, Untag, Unika, Polines, Unsa, Udinus, dan lain-lain. 

Baru-baru ini PS USM yang seluruh pemainnya adalah mahasiswa 
USM berhasil mempersembahkan EMAS (JUARA 1) setelah menga-
lahkan tuan rumah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di 
Final Liga Sepak Bola Perguruan Tinggi Rektor Cup 2018 di Lapangan 
UMP Purwokerto.

Dalam kejuaraan ini diikuti dari 12 perguruan tinggi itu UMP 
Purwokerto, IAIN Purwokerto, STT Wiworotomo, Untidar 

Magelang, UAD Yogyakarta, UGM Yogyakarta, Amikom 
Purwokerto, Un wiku Purwokerto, AMN Cilacap, Un-

soed Purwokerto,Unsil Tasikmalaya dan USM Sema-
rang.

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM me-
nyampaikan Terima kasih atas prestasi tim sepak-
bola mahasiswa Universitas Semarang (USM) 
yg telah berhasil menjadi Juara I dalam Event 
Rektor Cup UMP 2018 setelah mengalahkan 
tuan rumah UMP Purwokerto dengan skor 1-0. 
Kebersamaan dalam berjuang dengan menguta-
makan sportivitas menjadi modal utama dalam 

kesuksesan tim. 
Pelatih tim USM Sudarmono  menerangkan, 

pemain USM ini semuanya dari mahasiswa USM. 
“Terus berlatih nanti kalau ada event sepakbola Antar 

Perguruan Tinggi kita siap ikuti lagi,”harapnya
“Di babak penyisihan Grup melawan Untidar Magelang  

menang 8-0 Dan Uad Jogja menang 1-0, Saat semi fi nal melawan 
Universitas wijaya kusuma ( UNWIKU )  menang 4-1, kemudian di fi nal 
melawan Universitas purwokerto ( UMP ) juga menang 1-0. Di tingkat 
nasional nanti mudah-mudahan menjadi yang terbaik,” kata Sudarmono.

SEMARANG – Universitas Semarang (USM) bekerjasama 
dengan Bank Jateng menggelar Pelatihan Micro Business Simu-
lation pada 26-27 Mei 2018 di Ruang Sidang Utama  Jl Soekarno 
– Hatta.

 Sebanyak 17 peserta mahasiswa akutansi & manajemen dari 
fakultas ekonomi mengikuti pelatihan tersebut.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor III Dr Mochamad 
Chaerul Latief M Si ini menghadirkan narasumber dari Bank 
Jateng  Cabang Utama Imam Dwi Harmanto SE MM. 

Pada kesempatan tersebut Wakil Rektor III USM berharap 
untuk bisa menerapkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini 
agar nantinya mata kuliah micro business di aplikasikan dalam 
sebuah teori.

Tujuan dari Acara tersebut digelar untuk memahami pe-
mikiran dan cara berwiraswasta dan menerapkannya melalui 
simulasi serta memahami prinsip-prinsip Akutansi dan pen-
gendalian dan menggunakan alat-alat keuangan yang sederhana 
proses simulasi.

Dalam simulasi/praktek pencatatan keuangan, peserta men-
gaku pelajaran yang masih mudah adalah saat pengelompokkan 
setiap pos dari masing-masing transaksi. Meski untuk langkah 
selanjutnya ketika dituangkan ke dalam jurnal umum masih 
mengalami kebingungan. Belum lagi setelah masuk ke buku 
besar, neraca, maupun laba/rugi.

Tim Sepak Bola USM Juara ITim Sepak Bola USM Juara I

Mahasiswa FE USM Ikuti 
Pelatihan Micro Business Simulation

SEMARANG - Mahasiswa Program Studi S1-
Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM) kem-
bali unjuk karya kreatif mereka dalam menciptakan 
produk karya iklan. Expo Kampanye Iklan ini meru-
pakan acara yang rutin dilakukan setiap menjelang 
akhir semester yang di gelar di gedung M dan Q FTIK 
USM pada Senin (28/5).

Inilah semangat yang mendasari terwujudnya pa-
meran karya manajemen iklan mahasiswa S1-Ilmu 
Komunikasi FTIK USM dalam mengkreasikan id-
enya melalui kampanye iklan dan merupakan ajang 
pembuktian kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi 
USM. Masing-masing kelompok memang berlomba 
menampilkan karya yang paling menarik.

Dosen Ilmu Komunikasi, Errika Dwi Setya Watie 
MIKom mengemukakan bahwa pameran produk 
iklan ini merupakan karya mahasiswa S-1 Ilmu Ko-
munikasi FTIK USM. Mereka mengkreasikan idenya 
melalui kampanye iklan yang digelar mulai sekarang.

“Gedung M dan Q FTIK USM disulap menjadi 
media iklan dan tempat pameran karya kampanye 
iklan. Mulai dari iklan TV, iklan radio, poster, fl yer, 
ambient ads, hingga display dan packaging digelar 
untuk menarik perhatian sasaran pasar yang dituju,” 
tambahnya.

Melalui kampanye iklan yang dilakukan, maha-
siswa Ilmu Komunikasi FTIK USM sekaligus juga 
berusaha memperkenalkan dan mempopolerkan 

strategi ambient ads.
Strategi ini sebe-

narnya telah lama ada, 
namun belum banyak dike-
nal dan digunakan di wilayah 
Semarang.

Ambient Ads merupakan iklan yang 
menggunakan media yang tidak biasa digunakan 
dalam beriklan. Dalam hal ini, mahasiswa Ilmu Ko-
munikasi FTIK USM mengkreasikan karya iklannya 
pada anak tangga, pegangan tangga, lantai gedung, 
pintu ruangan hingga papan tanda parkir.

Diharapkan melalui pameran karya manajemen 
iklan yang dilaksanakan kali ini, dunia periklanan di 
Semarang juga makin menggeliat lagi.

Anak muda yang menjadi sasaran acara ini juga 
terpecut untuk menunjukkan kreatifitasnya dan 
mewujudkan imajinasinya dengan cara yang positif, 
salah satunya dengan kreatifi tas melalui iklan.

“Semoga Progdi Ilmu Komunikasi semakin 
berkembang dengan ide-ide kreatif dan FTIK sema-
kin Joss,” harap Dekan FTIK Susanto MKom .

AJANG FOTO : Gambar Mulut Menganga yang Tam-
pak Tiga Dimensi Pada Pintu Masuk Ruang Dekan 

Menjadi Ajang Foto .

Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
GELAR KARYA KREATIF

Tim Sepak Bola USM

Kemahasiswaan
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UNIT Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencak 
Silat, Optimis dapat menjadi Juara Umum   
pada Kegiatan USM Pencak Silat Championship 
2018 tingkat Nasional.

 Pendekar pencak silat dari berbagai aliran per-
guruan di Universitas Semarang telah melaku-
kan pemusatan latihan untuk pertandingan USM 
Pencak Silat Championship 2018 antar pelajar 
SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi yang akan di-
laksanakan pada tanggal 5 Juli mendatang di GOR 
Prof. Sudarto SH Universitas Semarang.

Diantara aliran perguruan Pencak Silat yang 
mengikuti pemusatan latihan diantaranya Setia 
Hati Terate, Perisai Diri, Cempaka Putih, Pagar 
Nusa, dan Kera Sakti.

“Pemusatan latihan tersebut telah dipersiap-
kan sejak satu bulan lalu, dan nantinya Tim dari 
UKM Pencak Silat akan mengirimkan Full Tim 
disetiap kelas kategori Perguruan Tinggi baik Putra 
maupun Putri, sehingga kami berharap banyak 
medali yang akan diperolah dan dapat menjadi 
juara umum” tutur Aziz Ketua UKM Pencak Silat.

Danang pelatih UKM Pencak Silat menyam-
paikan kepada warta USM “kondisi para atlet yang 
akan memperkuat kontingen USM sudah lumayan 
bagus, akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri 
para atlet masih minim pengalaman bertandingan.
sehingga saat ini para atlet akan kami program lati-
han secara rutin dan akan menjalani try out dengan 
beberapa perguruan”. (mz)

SEMARANG- Menjelang Hari Raya Idul 
fi tri, Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi SE MM menghimbau masyarakat 
di Kecamatan Pedurungan agar selalu 
ikut serta dalam menjaga keamanan 
dan ketentraman lingkungan.

Hal itu disampaikan pada pertemuan kali per-
tama dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi 
RT, RW, LPMK, PKK, BABINSA, BHABI-

NKAMTIBMAS pada Kamis, (7/6) di Auditorium Ir 
Widjatmoko Universitas Semarang (USM). “Sebagai 
Pemimpin dan kelembagaan, Kami harap bapak ibu 
dapat mengikhlaskan waktunya untuk bersama-sama 
berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkung-
an sekitar tempat tinggal bapak dan ibu” imbau Hendi.

Pada era kepemimpinannya, Semarang banyak 
perubahan dan kemajuan baik sarana prasarana, bi-
dang ekonomi maupun sosial. 

Dalam kesempatan itu, dihadapan warga masyara-
kat empat Kelurahan, antara lain Kelurahan Plamon-
gansari, Kelurahan Palebon, Kelurahan Tlogosari 
Kulon, dan Kelurahan Pedurungan Lor, Hendi juga 
mengatakan, “Kota Semarang yang sudah kondusif 

dan aman ini kita harus menjaganya. Kami juga sudah 
mulai gencarkan perketatan di area bandara  terkait 
dengan maraknya teroris yang menghantui sekarang 
ini,” tegasnya.

Disisi lain, Hendi juga menyinggung mengenai 
tahun politik 2019 mendatang, agar Kota Semarang 
tetap aman dan tentram. Jangan ada provokator yang 
memanaskan ketenangan Kota Semarang.  

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolrestabes 
Semarang yang diwakili Kasat Binmas Kompol M 
Fahrudin SH MH, Dandim 0733/BS diwakili Wadan-
ramil Peltu Puji, Edi Pramono SH MH dan  Camat Pe-
durungan DR Drs Kukuh Sudarmanto S Sos SH MM 
sebagai moderator.

Sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, Kasat Binmas Kompol 
M Fahrudin SH MH menambahkan, terdapat target 
empat hal yakni penekanan kecelakaan lalulintas se-
hingga arus mudik aman, distribusi pangan masyara-
kat lancar, menjamin terselenggaranya keamanan 
dan ketertiban masyarakat, dan menghimbau potensi 
kerawanan tetorisme.

Sementara menurut Wadanramil Peltu Puji dalam 
menghadapi situasi ancaman bangsa dan negara, perlu 
adanya komunikasi sosial dengan aparat pemerintah 
melalui sinergitas dan kerjasama antara TNI, Polri 
dengan Pemerintah Daerah.

 Wali Kota Imbau Warga 
Jaga Keamanan Lingkungan

Ketua KPU Jateng Ajak 
Mahasiswa Peduli Nasib Negara

SEMARANG- Mahasiswa merupakan agent of change yang berperan 
dalam proses pendirian bangsa melalui gerakan parlemen muda. Peran 
organisasi mahasiswa menjadi sangat penting mengingat bibit- bibit par-
lemen ditumbuhkan melalui organisasi tersebut.

Politik menjadi sangat penting karena negara ini bisa menjadi baik 
karena politik, dan bisa buruk juga karena politik. Dari situlah arah ne-
gara ini akan digodok dan seberapa sadar pemuda kita dalam menyikapi 
hal ini.

Hal ini disampaikan oleh Drs Joko Purnomo, Ketua KPU Jateng 
dalam sesi tanya jawab Talkshow Nasional Gebyar Legislatif 2018 yang 
bertajuk “Legislatif Muda Berkarya Nyata, Menuju Parlemen Masa Kini” 
di Auditorium Widjatmoko Universitas Semarang (USM) baru-baru ini.

Kegiatan yang diikuti 600 peserta ini menghadirkan narasumber dari 
tiga bidang yang berbeda yakni Kidung Paramaditha, Puteri Indonesia 
Jateng 2018, Kifl yf (youtuber), dan Drs Joko Purnomo. Hal ini menjadi 
keunikan tersendiri mengingat politik dibahas secara santai tapi men-
gena untuk kalangan pemuda yang notabennya kurang tertarik dengan 
dunia politik.

Sementara Kidung mengajak para pemuda untuk sadar politik me-
lalui gerakan lima langkah, maksudnya dengan selalu sadar keadaan 
sekeliling kita, mengecek orang-orang disekililing kita keadaanya seperti 
apa. Begitupun dengan politik bisa menggunakan gerakan lima langkah 
untuk selalu sadar sekelilingnya.

 “Bicara mengenai sadar sebenarnya tidak hanya masalah politik saja. 
Namun lebih pada hal yang mendasar yaitu mulai dari hal terkecil terlebih 
dahulu sehingga kita merasakan pilkada itu refl eksi diri kita masing-
masing” terang Kidung dengan santai.

Dalam salah satu pertanyaan peserta yakni Mahasiswa USM mem-
berikan pertanyaan sekaligus tantangan bagi youtuber Kifl yf, langkah/ 
realisasi apa yang akan dilakukan mereka setelah mengisi acara tersebut. 
Kifl yf menjawab dengan penuh tertantang bahwa sesuai bidang mereka 
akan membuat suatu video yang berkonten ajakan kepada para pemuda 
untuk sadar politik dengan tidak golput.

“Kesadaran pemuda harus ditingkatkan tidak hanya untuk para ak-
tivis mahasiswa namun juga semua kalangan pemuda karena arah nasib 
negeri ini kedepan benar-benar sangat ditentukan oleh suara mereka” 
tegas Joko.

“Sadarlah mulai dari sekarang, politik itu seperti urat nadi, kalau anda 
tidak berpolitik berarti anda mati” tangkasnya memotivasi.

SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara 
Mahasiswa Universitas Semarang sukses gelar Lomba Paduan Suara 
Nasional yang bertajuk “LPS 10 Sapta Gita Jaya USM 2018” di Auditorium 
Ir Widjatmoko baru-baru ini.

Kegiatan yang diikuti 59 grup paduan suara Nasional terdiri dari be-
berapa kategori lomba seperti, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Umum, 
Male/Female, Musik Pop, Folklore/ lagu daerah serta 1 kategori baru dari 
tahun sebelumnya yaitu musik religi.

 “Kegiatan ini merupakan salah satu wadah kompetisi dibidang su-
ara dari semua kalangan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. 
Mengingat kompetisi ini tingkat nasional, jadi bisa dibuat sebagai batu 
loncatan prestasi mereka untuk maju ke tingkat internasional” ujar 
Brendy F.U Ketua Panitia.

Brendy juga menyampaikan bahwa kompetisi ini sebagai salah satu 
memperkenalkan jenis-jenis lagu daerah di setiap provinsi yang ada 
Indonesia. Ada tiga kategori dalam cabang Folklore, yaitu lagu daerah 
asal, lagu luar domoisili serta lagu daerah manca negara. Jadi penonton 
mengetahui banyak lagu di masing-masing daerah.

Adapun dari kategori perguruan tinggi dimenangkan oleh Telkom 
University Choir serta kategori Male/Female dimenangkan oleh Voice of 
UKSW.

ARAHAN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi SE MM 
memberikan pengarahan pada rapat koordinasi di USM.

Optimis Juara Umum

USM Sukses Gelar Lomba 
Paduan Suara Nasional

Kemahasiswaan

SAMPAIKAN MATERI : Drs Joko Purnomo, Ketua KPU Jateng 
menyampaika nmateri saat taklshow di USM.
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SEMARANG- Tasya Sherin 
Azzahra, siswi SMP Negeri 2 
Semarang terpilih menjadi Juara I 
Kategori A atau di Kelompok Usia 
9-15 Tahun dalam USM Singing 
Contest 2018 yang digelar di Aula 
Gedung V lantai 6 USM Jalan Soek-
arno Hatta pada Minggu (6/5).

A d a p u n  n a m a - n a m a 
pemenang USM Singing Contest 
yaitu, Juara II di kategori yang sama 
diraih Safi ra Early Ramadani, siswi 
SD Negeri Muktiharjo Kidul 01 
dan Juara III Keysha Diva Azzahra, 

siswi SMP Negeri 2 Semarang.
Lomba yang diselenggarakan 

yang kedua kali ini menghadirkan 
dewan juri yang berkualitas antara 
lain Harsono, Lestia Kusumasari, 
Nurul Fitriani, dan Richo Raya.

Tasya menyampaikan rasa 
senang bisa memperoleh kesempa-
tan mengikuti USM Singing Con-
test dan bersyukur dapat tampil 
sebagai juara. Melihat kegiatan 
itu,dirinya pun berharap, USM 
dapat menggelarnya paling sedikit 
dua kali dalam setahun.

“Lomba seperti itu sangat 
dinantikan oleh para penyanyi 
yunior sebagai ajang untuk men-
gasah kemampuan olah vokal. 
Semoga doa saya dan teman-te-
man seusia saya bisa direalisasikan 
oleh USM,” ujar Tasya.

Ketua Panitia USM Singing 
Contest 2018, Wahyu Tri Melalui 
lomba ini, kami ingin semakin 
memperkenalkan USM ke ma-
syarakat melalui bidang seni suara. 
Secara kualitas, potensi para peser-
ta cukup bagus. Khusus untuk 
peserta kategori A, rata-rata mere-
ka memiliki kemampuan olah vo-
kal cukup bagus. “Kota Semarang 
memiliki potensi penyanyi yang 
cukup banyak dan bagus. Kami 
berharap, mereka mengembang-
kan potensinya hingga menjadi pe-
nyanyi yang di sukai oleh masyara-
kat,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk motivasi untuk 
membudayakan riset/

penelitian di kalangan mahasiswa 
USM. Kreativitas mahasiswa se-
cara tidak langsung dituntut dalam 
mengikuti program ini. 

Bekal dalam penyusunan 
PKM diberikan melalui Workshop 
dan Coaching Clinic Penyusunan 
Proposal Program Kreativitas Ma-
hasiswa di Aula Fakultas Kedok-

teran USM (7/5).
Kegiatan ini bekerjasama de-

ngan pihak Tim Pusat PKM de-
ngan menghadirkan narasumber  
Dr Tommi Yuniawan S Pd M Hum, 
Dosen FBS dan Staff  Ahli Bidang 
Kemahasiswaan Unnes yang seka-
ligus Tim Reviewer PKM Kemen-
ristek Dikti Jakarta.

Kurangnya pemahaman para 
mahasiswa terhadap penyusunan 
proposal menjadi hal riskan untuk 

bisa lolos melaju ke Pimnas. Oleh 
karena itu, kegiatan ini diadakan 
untuk meminimalisir kesalahan-
kesalahan mahasiswa yang selama 
ini dialami serta menjadi keluh ke-
sah dalam penyusunan PKM.

“Banyaknya peserta yang 
mengikuti kegiatan ini diharapkan 
dapat menambah wawasan mere-
ka serta kegiatan ini jangan sampai 
berhenti untuk saat ini saja namun 
terus berlanjut untuk penelitian-
penelitian berikutnya” ungkap 
Vensy Vydia S Kom MKom, Ketua 
Tim PPKM USM.

“Dan tentunya mahasiswa 
yang lolos ke Pimnas diharapkan 
menjadi bertambah tidak hanya 5 
namun bisa 10 bahkan lebih” tam-
bahnya.

USM Gelar Workshop 
Penyusunan Program 
Kreativitas Mahasiswa

 Formasi USM Terbitkan 
Buku Pertama

SEMARANG –Untuk pertama kalinya Forum Mahasiswa Bidikmisi 
(FORMASI) Universitas Semarang (USM) lakukan kegiatan bedah buku 
yang bertajuk “Kiprah Mahasiswa Bidikmisi Menuju Prestasi” di hala-
man Gedung PKM Senin (4/6).

Kegiatan yang diikuti seluruh mahasiswa penerima beasiswa bidik-
mis dilanjutkan buka bersama dan sharing-sharing mengenai perjalanan 
selama menjadi mahasiswa bidikmisi. 

“Buku ini ditulis untuk memberikan motivasi bagi siswa yang ingin 
melanjutkan pendidikan namun kekurangan biaya. Seperti semboyan 
“Bidikmisi Prestasi”, diharapkan para mahasiswa bidikmisis selalu termo-
tivasi untuk tetap mengukir prestasi-prestasi selama menempuh study di 
USM” Ungkap Muhammad Zainuddin, Pembina Formasi.

Salah satu mahasiswa Bidikmisi Muhammad Arifi n dalam ulasannya 
menyampaikan, “Jangan lelah untuk belajar dan selalu berusaha untuk 
mencapai prestasi setinggi mungkin dan dalam bidang apapun, dengan 
diterbitkan buku ini semoga dapat menularkan virus semangat belajar”.

“Syukur alhamdulillah juga saya panjatkan kepada tuhan, karena 
baru-baru ini saya mendapatkan juara  pada lomba menulis puisi dan 
juara lomba membaca puisi. Nantinya insyallah saya yang akan mewakili 
Universitas Semarang untuk mengikuti lomba yang sama pada kegiatan 
Peksimida Agustus mendatang” tambah Ungkap Arifi n dengan wajah 
sumringah. 

Buku yang terdiri dari  13 penulis ini memiliki 106 halaman serta telah 
dicetak sebanyak 80 eksemplar pada cetakan pertama, saat ini buku telah 
dibagi dan di distribusikan kepada sekolah serta beberapa  perpustakaan 
– perpustakaan secara gratis.

“Semoga buku ini dapat dicetak kembali agar lebih banyak di distri-
busikan dan banyak dibaca mahasiswa, terlebih siswa SLTA agar memi-
liki semangat belajar untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi” 
Ungakap Titik salah satu penulis buku. (mz)

USM Gelar Seminar Job Fair
 
SEMARANG- Pengangguran selalu menjadi momok bagi pemuda 

usia produktif, khususnya para fresh graduate. Berbagai keluhan me-
ngenai persiapan  mengahadapi dunia kerja bermunculan di kalangan 
mereka. Hal ini menjadi latar belakang dalam kegiatan USM Career Fest 
2018 yang diselenggarakan selama 2 hari di Auditorium Ir Widjatmoko 
(12-13/5).

Salah satu rangkaian acara dalam kegiatan ini adalah seminar yang 
bertajuk “Start Your Career and Reach Your Future”. Dua pembicara yang 
berpengalaman di bidang career dihadirkan dalam seminar ini, yakni 
Panji Dwi Risantoro S Psi, Founder “Tukang Cuci Laundry Group” dan 
Errika Dwi Setya W S Sos M IKom, Dosen Ilmu Komunikasi USM.

Dalam materi yang disampaikan dibahas mengenai beberapa tips-
tips dalam menghadapi wawancara kerja ataupun tips suskes dalam me-
nitih karir. Errika menyampaikan materi mengenai “Personal Branding”. 
Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh 
para lulusan. “Career merupakan perjalanan hidup yang melalui proses 
panjang. Dan kita mau menjadi apa saat ini itu kita yang menentukan” 
ungkapnya.

“Mau menjadi orang yang bekerja sesuai bidang ilmu atau mau 
menjadi orang yang bekerja sesuai perubahan zaman, itu semua adalah 
pilihan” tambahnya.

Errika memberikan beberapa tips dalam memilih karir antara lain, 
jangan biarkan orang lain mendekte karir kita, berhenti memikirkan apa 
yang orang lain fi kirkan, jangan biarkan umurmu menahanmu untuk 
berkarir, jangan lakukan sekedar karena uang, hadapi tantangan dan cari 
keterampilan baru dan terpenting adalah tawarkan bukti sosial.

Sementara Panji seorang pengusaha laundry berbagi pengalamannya 
selama menjadi karyawan kemudian memutuskan untuk berhenti dan 
membuka lapangan pekerjaan sendiri.

SAMPAIKAN 
MATERI : 

Dr Tommi Yuniawan S Pd 
M Hum menyampaikan tips 

dalam penusunan PPKM 
terhadap peserta 

workshop.

SAMPAIKAN MATERI : Wakil Dekan FTIK USM Errika Dwi Setya W S 
Sos M IKom Menyampaikan Materi Tentang Personal Branding Kepada 

Peserta Seminar

FOTO BERSAMA:  Tasya Sherin 
Azzahra foto bersama para 
pemenang USM Singing Contest 
2018 usai lomba.

Siswi SMP N 2 Semarang Juara USM Singing Contest

SEMARANG- Penyusunan proposal Program Kreati-
vitas Mahasiswa (PKM) menjadi salah satu program 
pengelola beasiswa Universitas Semarang (USM) 
yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa penerima 
beasiswa.

Kemahasiswaan
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Demikian disampaikan Rektor 
USM Andy Kridasusila SE MM 
saat memberikan sambutan 

pada acara penanda tanganan MoU 
antara USM dan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Provinsi Jateng dan 
kuliah umum dalam rangka pencega-
han, pembrantasan, penyalahgunaan, 
perderan gelap narkotika, dan prekur-
sor narkotika di Kampus USM baru-
baru ini.

Penanda tanganan dilakukan oleh 
Rektor USM Andy Kridasusila SE 

MM dan Kepala BNN Provinsi Jateng 
Brigjen Pol Drs Tri Agus Heruprasetyo 
MH.

“USM akan memberikan  dukung-
an  terhadap gerakan anti korupsi, ger-
akan anti penyalahgunaan narkoba dan 
gerakan anti radikalisme guna men-
ciptakan SDM yang unggul” ungkap 
Andy.

“ Untuk mendukung gerakan ini 
USM menjalin kerja sama dengan BNN 
sehingga dengan kerja sama ini di-
harapkan akan muncul generasi muda 

yang aktif, prestatif,  kreatif, sehat tanpa 
narkoba serta peduli lingkungan” tam-
bahnya.

Sementara Tri Agus Heruprasetyo 
berharap semoga dengan kerja sama ini 
bisa memberikan manfaat positif bagi 
kedua belah pihak.

“Saat ini Indonesia menjadi sasaran 
bagi pengedar narkoba karena secara 
geografis wilayah Indonesia yang sa-
ngat luas terdiri dari ribuan pulau se-
hingga memudahkan narkoba masuk”

“Selain itu secara demografis In-
donesia penduduknya ratusan juta 
sehingga berpeluang bagi produsen 
narkoba untuk menjadikan  peluang 
pasar” tambahnya.

Kedepan akan dibentuk relawan 
dari kalangan mahasiswa yang akan 
aktif memberikan penyuluhan tentang 
gerakan anti narkoba di USM. 

USM-BNN Kerja Sama

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM dan Ke-
pala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Drs Tri Agus 
Heruprasetyo MH foto bersama usai  menanda 
tangani MoU antara USM dan BNN.

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) bertekad 
membangun sumber daya manusia  yang sehat baik sehat 
fi sik sehat fi kir maupun  sehat mental sehingga akan
menghasilkan lulusan terbaik yang  yang berguna 
bagi bangsa dan negara.

628 Mahasiswa Ikuti Pembekalan KKN
SEMARANG - Sebanyak 628 ma-

hasiswa Universitas Semarang (USM) 
mengikuti Pembekalan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Semester Genap Tahun 
2017-2018 di Auditorium Ir Widjatmoko 
USM (5/6).

Kegiatan yang diselenggarakan Lem-
baga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) USM digelar selama 
dua hari ini  bertujuan agar mahasiswa 
USM nantinya dapat membaur dengan 
masyarakat dan ikut membantu menye-
lesaikan permasalahan yang terjadi di-
dalam lingkungan masyarakat.

Kegiatan Pembekalan yang dibuka 
oleh Rektor USM Andy Kridasusila SE 
MM itu, menghadirkan narasumber yang 
berkompeten antara lain Wakil Rektor 

I Prof Dr Dra Hardani Widhiastuti MM 
Psikolog, Wakil Rektor II Dr Ir Sri Budi 
Wahjuningsih MP, Wakil Rektor III Dr 
Mochamad Chaerul Latif MSi, Ketua 
LPPM Ir Iswoyo SPt MP, Amin Suradi 
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, 
Camat Wadaslintang, Camat Tembalang, 
dan Camat Genuk.

Menurut Andy KKN sebagai sarana 
untuk mengimplementasikan ilmu yang 
telah didiapat selama kuliah untuk di ap-
likasikan di masyarakat.

“Melalui  KKN mahasiswa bisa men-
gaplikasikan ilmu yang didapat dbangku 
kuliah dan KKN merupakan bagian dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi  yaitu pen-
gabdian masyarakat” kata Andy.

“KKN juga sebagai sarana mengasah 

sotf skill mahasiswa terutama dalam hal 
teamwork dan  leadership sehingga men-
jadi bekal bagi mahaisswa ketika lulus 
kuliah” tambahnya.

Menurut Ketua LPPM USM Iswoyo 
Spt MP rencananya KKN akan dilak-
sanakan pada dua lokasi yang berbeda 
yakni di Kota Semarang, (Kecamatan 
tembalang dan Kecamatan Genuk) serta 
di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten 
Wonosobo. KKN akan dimulai Bulan Juli 
hingga Agustus mendatang.

PERPUSTAKAAN adalah 
simbol intelektualitas se-

hingga perlu diperhati-
kan keberadaannya dan 
mendapat skala priori-
tas yang tinggi, untuk itu 
dalam waktu dekat USM 
akan membangun gedung 

perpustakaan lima lantai 
yang merupakan rekontruk-
si dari perpustakaan yang 
lama.

 Gedung tersebut nantin-
ya juga akan dilengkapi  ruang kelas, kafetaria serta 
satu tower ruang serba guna. Hal tersebut  disam-
paikan oleh Ketua Pembina Yayasan Alumni Un-
dip Prof Dr Muladi SH di sela-sela rapat Yayasan 
Alumni Undip. 

“Bangunan-bangunan ini akan terus tumbuh 
dan akan dipertangungjawabkan menjadi hal 
yang monumental di USM” tuturnya.

“Sebagai ketua Pembina, saya memimpikan 
USM akan menjadi besar dan tetap menjadi-
kan tri dharma sebagai simbol  keunggulan, dan 
intelektual-intelektual yang di hasilkan USM 
benar-benar handal, tidak hanya pintar dalam  
ilmu saja tetapi memiliki semangat dan tanggung 
jawab sosial yang tinggi” ungkapnya.

Mantan Rektor Undip itu menambahkan 
dalam menyambut Dies Natalis Ke-31 USM akan 
menggelar seminar nasional menyongsong revo-
lusi industri Ke- 4 yang rencana pelaksanaanya 
di serahkan oleh  FTIK.

Revolusi industri ke-4 ini benar-benar ber-
manfaat bagi perguruan tinggi khususnya USM, 
dan kita dapat membangun sebuah sistem yang 
dapat menyongsong perkembangan industri, 
dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi, para 
pencari kerja dan bagi industri itu sendiri. 

USM Akan 
Bangun Gedung 
Perpustakaan 

SEMARANG- Dekan Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK), Universitas Semarang (USM) 
menandatangani nota kesepahaman ker-
jasama di bidang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dengan perusahaan terkemu-
ka PT Perkebunan Nusantara IX di gedung 
PT Perkebunan Nusantara IX baru-baru 
ini. 

Melalui kerjasama ini, kedua belah pi-
hak saling mendukung dalam pelaksanaan 

pengembangan inovasi produk yang dibu-
tuhkan oleh masyarakat.

Dekan Fakultas TIK, Susanto MKom 
menjelaskan, “Bahwa dalam pelaksanaan 
pendidikan perkuliahan, Program Studi 
Informatika, Sistem Informasi, dan Ilmu 
Komunikasi FTIK Universitas Semarang 
memiliki fokus pada riset-riset serta kerja 
praktek yang relevan yang ada di dalam 
masyarakat sehingga dapat dikembangkan 
menjadi prosuk inovasi yang bermanfaat,” 

jelasnya  
April Firman Daru, M.Kom, Kaprodi 

Informatika menambahkan, “Ada Maha-
siswa Teknik Informatika FTIK USM yang 
telah berhasil membuat alat pengontrol 
suhu ruangan. Alat ini bisa diterapkan di 
pabrik PT Perkebunan Nusantara IX seba-
gai pengontrol suhu pabrik,” Ujarnya.

Kerja sama  ini menjadikan salah satu 
bentuk sinergi antara Fakultas TIK Uni-
versitas Semarang dan PT Perkebunan 

Nusantara IX untuk saling mendukung 
baik dalam optimasisasi sumber daya bi-
dang teknologi informasi dan komuni-
kasi. Ada berbagai kesempatan kerja sama 
yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, 
misalnya dengan penempatan mahasiswa 
FTIK USM untuk magang di perusahaan 
PT Perkebunan Nusantara IX.

Susanto MKom menambahkan, “Kerja 
sana dengan Fakultas TIK USM merupa-
kan salah satu kerja sama yang potensial, 
dan semoga kerja sama ini dapat memberi-
kan manfaat yang nyata bagi mahasiswa 
FTIK USM, serta bagi pihak perusahaan”, 
pungkasnya. 

Dekan FTIK  MoU dengan  PTPN IX

PEMBEKALAN : Ketua LPPM USM  
Iswoyo SPt MP memberikan pem-

bekalan kepada mahasiswa KKN di 
Kampus USM.
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USM Bangun....
(Sambungan hal 1)

mahasiswa bisa nyaman dalam berparkir. 
Untuk kontraktor kami harap bisa mem-
bangun sesuai bestek tidak dikurangi se-
dikitpun kalau perlu malah ditambah biar 
dapat pahala.

Sementara Rektor USM Andy Krida-
susila SE MM mengatakan bahwa gedung 
4 lantai ini bisa menambah fasilitas bagi 
mahasiswa terlebih lantai 4 adalah lapang-
an yang multi fungsi bisa untuk basket, 
voli, futsal dan lain-lain.

“Peletakan batu pertama ini meru-

pakan titik baru untuk meningkatkan 
prestasi USM karena saat ini kegiatan 
olahraga sering mendapatkan prestasi 
yang luar biasa seperti sepak bola USM 
baru baru ini menjadi juara divisi dua dan 
tanpa terkalahkan sehingga promsosi ke 
divisi satu dan setelah itu menjadi juara 
satu piala Rektor UMP Purwokerto” tam-
bahnya.

“Sinergi dari semua civitas akademika 
dan didukung oleh Yayasan akan se ma kin 
meningkatkan prestasi USM” imbuhnya.

Sementara Soeharsojo menyebut 
bahwa lapangan basket ini merupakan 
lapangan basket tertinggi di Kota Sema-
rang karena berada di lantai 4.

Prof Mahfud MD...
(Sambungan hal 1)

akan mempercepat proses terealisasinya 
usulan pendirian fakultas kedokteran” 
ungkap Muladi.

Ditetapkannya Mahfud MD sebagai 
Ketua Dewan Penyantun USM diapr-
esiasi oleh  Koordinator Kopertis VI Prof 
Dr DYP Sugiharto MPd Kons.

“Saat ini USM memiliki dua tokoh 
nasional yaitu Prof Dr Muladi SH dan 
Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH 
SU yang keduanya merupakan mantan 
menteri, hal ini tentunya bermakna dan 
berimplikasi untuk menjaga marwah dan 
kehormatan beliau” ujarnya.

Dalam taushiyahnya, Mahfud MD 
menyampaikan kunci sukses dalam 

menghadpi kehidupan adalah tidak takut 
tantangan dan resiko, jangan rendah diri 
serta berani berjuang dan tak takut gagal”

Selain itu Mahfud berpesan kepada 
wisudawan agar menjadi  sarjana yang 
sujana yaitu sarjana yang budiman yang 
pandai otaknya dan baik hatinya atau 
dalam kata lain sarjana yang cendiki-
awan.

Menurutnya, cendikiawan adalah 
orang yang memiliki tanggung jawab ter-
hadap masyarakat, sarjana tidak hanya 
memiliki intelektualitas kesarjanaan saja 
tetapi juga memiliki moral tinggi, sarjana 
yang otak dan wataknya saling berban-
ding lurus. 

Hatinya lebih ditonjolkan dari pada 
keahlian teknisnya. Inilah orang yang 
otaknya berfi kir dan hatinya berdzikir 
yang dalam Alqur’an disebut ulul albab.

USM Runner Up...
(Sambungan hlm 1)

berhasil sebagai juara pertama  Lima badmin-
ton Kaskus Central Java And Spesial Regional 
Of Yogyakarta 2018’ tambahnya.

Sementara Wakil Rektor III USM Dr M 
Chaerul Latif MSi mengapresiasi atas prestasi 
mahasiswanya dan berharap prestasi ini bisa 
dipertahankan.

Dalam nomor perseorangan USM juga 
berhasil meraih juara sementara  di ganda cam-
puran juga meriah juara atas nama Muham-
mad Rivaldo / Tutut Novi Rosia dan di nomor 
tunggal putra atas nama M Saripudin juga lolos  
tingkat nasional. 

Pada laga Liga Mahasiswa   tingkat nasional 
Tim Putra USM berhasil menjuarai Group A 
setelah menang bertanding dengan Univer-
sitas Dr Sutomo Surabaya dengan skor  3:2 
dan bertanding dengan  Universitas Telkom 
Bandung dengan  kedudukan 2:3. Dengan hasil 

tersebut USM dinyatakan sebagai juara group 
setelah hasil perhitungan point USM unggul 3 
point dari Universitas Telkom Bandung. 

Dalam laga semifinal USM berhadapan 
dengan Universitas Negeri Yogyakarta pada 
laga tersebut dimenangi Tim beregu putra 
USM dengan kedudukan 3:1 sekaligus men-
gubur impian Tim beregu Putra UNY yang 
merupakan juara bertahan tahun 2017. 

Di bagian putri Tim USM berhasil menjadi 
juara group dan maju ke semifi nal setelah men-
galahkan Tim beregu putri Universitas Telkom 
Bandung 3:2 dan Universitas Negeri Malang 
dengan skor 3:2. Pada laga semifi nal Tim putri 
melawan Tim beregu putri Universitas Pendi-
dikan Indonesia (UPI) Bandung dengan skore 
1:2 sehingga tim USM menempati posisi 4 be-
sar Lima badminton nasional tahun 2018. 

Di bagian putra Tim beregu putra USM 
berhadapan dengan Tim beregu putra Uni-
versitas Trisakti Jakarta dengan kedudukan 2:3 
sehingga menjadi runner up Lima badminton 
nasional 2018. 

USM Santuni...
(Sambungan hal 1)

Santunan diberikan bersamaan 
tarawih keliling Walikota di Masjid Bai-
tur Rasyid kampus USM dan ikuti civitas 
akademika USM, Sekda, Muspika Pedu-
rungan, kepala OPD  kota semarang dan 
masyarakat umum.

Menurut Rektor USM Andy Krida-
susila kegiatan USM rutin memberikan 
santunan anak yatim dalam rangka mem-

bantu sesama, sebelumnya saat peresmian 
masjid Januari lalu USM juga menyantuni 
150 anak yatim dan dhuafa.

“ Semoga dengan adanya santunan 
ini bisa membantu anak-anak yatim dan 
dhuafa agar bisa merasakan kebahagiaan 
di bulan yang penuh berkah lebih-lebih  
saat menjelang  hari raya” ungkap Andy.

Selain tarawih dan pemberian santun-
an para jamaah juga mendapatkan taushi-
yah yang  disampaikan oleh KH Ubaidil-
lah Shodaqoh dari Pon Pes Al Itqon Bugen 
Semarang.

Dalam satu tahun, ada salah satu bulan 
yang sangat dimuliakan oleh Allah swt. yaitu 
bulan Ramadhan. Karena ia adalah satu-sat-
unya bulan yang disebut secara eksplisit oleh 
Allah dalam al-Qur’an (QS. al-Baqarah : 185). 

Dalam bulan ramadhan banyak ibadah 
yang disyari’atkan, mulai kewajiban puasa se-
bulan penuh dan membanyak ibadah sunnah, 
seperti qiyamullail, shalat tarawih dan witir, 
tadarus al-qur’an, memberi makan minum 
buka puasa, atau sekedar sedekah ala kadarnya 
untuk jamuan orang yang berpuasa, seperti 
sebutir kurma atau air mineral.

Rasulullah saw memberi kabar gembira, 
barang siapa memberi buka puasa, maka ia 
memperoleh pahala seperti pahala orang yang 
berpuasa. Siapa yang memberi minum orang 
yang berbuka puasa, maka di hari kiamat nanti, 
ia akan mendapatkan minuman dari telaganya 
Rasul yang tidak akan haus selama-lamanya.

Saat bulan ramadhan datang, antusiasme 
masyarakat untuk bersedekah dan berbagi sa-
ngat tinggi. Karena tergiur dengan banyaknya 
pahala yang berlipat ganda yang akan diper-
olehnya. 

Padahal sejatinya, ibadah di bulan Rama-
dhan hanya sebagai latihan untuk menunduk-
kan nafsu yang ada dalam diri manusia. Salah 
satunya adalah nafsu serakah untuk memiliki 
dan menumpuk dunia, tanpa memperdulikan 
kewajiban zakat dan sedekah sunnah, untuk 
berbagi dan peduli kepada sesama. 

Atau dengan kata lain, Ramadhan tidak 
hanya mendidik orang muslim untuk menjadi 
orang yang soleh secara individual saja, tapi 
juga soleh secara sosial untuk sebelas bulan 
yang akan datang. 

Setelah Ramadhan berlalu, diharapkan 
bermunculan banyak orang-orang yang peduli 
terhadap nasib kaum lemah, agar mereka dapat 
melangsungkan kehidupannya menjadi orang 
yang lebih baik, layak dan bermartabat.

Dalam beberapa hadis, Rasulullah saw 
memberi motivasi kepada semua muslim un-
tuk menjadi orang-orang yang ahli berderma. 
Diantaranya : sedekah dapat menolak balak 
(cobaan); sedekah dapat memadamkan ama-
rah Allah; sedekah dapat mengundang rizki; 
sedekah dapat memadamkan panas kubur 
ahli sedekah; siapa yang banyak sedekahnya, 
maka banyak rizkinya, dan siapa yang sedikit 
sedekahnya, maka sedikit rizkinya; harta ti-
dak akan berkurang hanya karena sedekah, 

tapi akan bertambah; sembuhkan orang-orang 
sakitmu dengan sedekah.

Dalam alqur’an sendiri, Allah berjanji akan 
melipatkan gandakan sedekah seseorang men-
jadi 10 hingga 700 kali lipat, bahkan hingga 
tak terhitung. Dan yang pasti pelaku sedekah 
akan mendapat kebaikan dari apa yang telah 
disedekahkan, sesuai dengan kehendak Allah, 
untuk kebaikan pelakunya.

Perintah untk menjadi orang yang peduli, 
nampak sekali dalam al-Qur’an saat al-Qur’an 
berbicara tentang shalat dan zakat. Aqimush 
shalata wa atuz zakah. Dirikan shalat dan tu-
naikan zakat. Allah selalu menggandeng per-
intah shalat dengan perintah zakat. 

Apa artinya? Allah menginginkan makh-
luk-Nya untuk menjadi hamba-hamba yang 
mengabdi secara individu kepada Allah, dan 
menjadi hamba yang peduli terhadap sosial 
lingkungannya. 

Setidaknya ada beberapa alasan, kenapa 
Allah mewajibkan manusia untuk menjadi 
orang yang peduli kepada sesama dan mewa-
jibkan zakat pada kaum muslim. Diantaranya: 
karena manusia bisa kaya dan mengumpulkan 
harta, karena melibatkan pihak lain; manusia 
dapat bekerja karena sehat, dan sehat mem-
butuhkan nyawa. Allah yang memilki nyawa; 
manusia dapat mengumpulkan banyak har-
ta, karena dibantu orang lain; manusia dapat 
bekerja karena menggunakan banyak fasilitas 
umum orang lain dan membutuhkan keaman-
an negara yang dibiayai dengan uang rakyat 
(pajak). 

Maka tidak berlebihan,  jika Allah selalu 
mengingatkan umat muslim untuk menunai-
kan kewajiban zakatnya, yang didistribusi pada 
mereka yang berhak.  Andai semua umat Islam 
konsisten dan patuh menjalankan perintah 
zakat ini, peduli kepada sesama, niscaya tidak 
ada lagi kaum miskin papa yang kekurangan 
makan dan tidak dapat membiayai hidupnya. 

Dengan peduli sesama ini, mendistri-
busikan zakat, sedekah secara konsumtif 
dan produktif, diharapkan yang miskin tadi 
kelak dikemudian hari juga akan meningkat 
taraf hidupnya dan menjadi orang yang kaya 
yang ikut peduli kepada sesama yang mem-
butuhkan. 

Subhanallah... betapa indahnya ajaran Is-
lam ini. Semoga Ramadhan dapat merubah 
nafsu serakah duniawi menjadi nafsu serakah 
ukhrawi. Amin.

Oleh : Dr KH M inamuzzahidin MA
(Khatib Jum’at Masjid USM)

KOLOM ROHANI

Membentuk Insan Peduli
SEMARANG- Sebagai bentuk 

kepedulian terhadap dunia pendidik-
an di luar kampus dosen Teknik Infor-
matika Universitas Semarang (USM), 
diadakan pelatihan jaringan kompu-
ter untuk siswa SMK Walisongo kelas 
XI Jurusan TKJ (Teknik Komputer Ja-
ringan) (5/5).

Pelatihan ini berlangsung selama 
6 jam dari pukul 08.00-14.00 WIB 
dengan materi jaringan Cisco seperti 
VLSM, Dynamic Routing, dan Virtu-
al LAN yang merupakan penyokong 
teknologi internet saat ini. 

Pelatihan dimulai dengan pe-
nyampaian materi, kemudian dilan-
jutkan dengan sesi praktikum, dan 
sesi tanya jawab.

Dalam pelatihan ini dipandu oleh 
3 dosen dari Teknik Informatika Uni-
versitas Semarang yaitu Whisnumurti 
Adhiwibowo MKom yang menyaji-
kan materi mengenai perhitungan IP 
menggunakan metode VLSM, sedan-
gkan penyampaian materi tentang 
Dynamic Routing dan Virtual LAN 
disampaikan oleh Atmoko Nugroho 
MEng dan kegiatan praktikum dalam 

pelatihan ini dipandu oleh Febrian 
Wahyu Christanto MCs.

Febrian Wahyu selaku koordina-
tor kegiatan mengungkapkan, “Cisco 
dan Mikrotik memang 2 vendor yang 
menguasai mayoritas jaringan kom-
puter dan jaringan internet seluruh 
dunia, sehingga tenaga kerja di bidang 
jaringan komputer paling tidak harus 
menguasai teknologi dari 2 vendor 
ini”. 

Senada dengan hal tersebut Agus 
Munif SKom selaku Guru TKJ dan 
Koordinator Laboratorium Jaringan 
Komputer SMK Walisongo menyam-
but baik pelatihan ini. Munif me-
nyampaiakan bahwa, “Selama ini di 
SMK Walisongo Jurusan TKJ menga-
jarkan teknologi jaringan Mikrotik, 
tetapi sangat dibutuhkan pula ilmu 
tentang teknologi jaringan Cisco dan 
kami menyambut baik kegiatan ini”.

Melalui kegiatan pelatihan ini 
diharapkan siswa SMK Walisongo 
Jurusan TKJ dapat memperluas ilmu 
jaringan komputernya dengan baik 
untuk memenuhi tuntutan di dunia 
kerja nantinya.  

Peduli Pendidikan, Dosen FTIK 
Latih Jaringan Komputer di SMK Walisongo
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