
terbit 
triwulanMedia Komunikasi Universitas Semarang  

Warta     USM
No. 03 l Vol. 21 l oktober - desember 2020

USM

www.warta.usm.ac.id

USMwww.usm.ac.id(024) 6702757 - 70105042

Jembatan Masa Depan Anda
Gedung USM Information Center  
Jl. Soekarno - Hatta Semarang 

Pendaftaran 
Mahasisw Baru 

PrograM studi Pariwisata

SamPai 30 oktober 2020 TeMpaT 
Pendaftaran:  

SEMARANG - Lembaga Pe-
nelitian dan Pengabdian ke pa da 
Masyarakat (LPPM) Uni versitas 
Semarang (USM) menggelar 
seminar hasil pene litian hibah 
kompetitif internal pada Selasa 
(8/12) secara virtual.

Kegiatan yang dibuka oleh 
Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM diikuti 58  peneliti dari 
jumlah 25 judul penelitian yang di-
danai, masing-masing ke lompok 
terdiri dua sampai tiga dosen.

LPPM USM Gelar Seminar 
Hasil Penelitian Hibah Kompetitif Internal 

(Bersambung hlm 23 kol 1)

Meilani Indrasari maha sis
wi semester lima Ilmu Ko munikasi 
USM ini  ingin menjalin relasi  
dengan banyak pihak 
pasalnya dengan 
memiliki banyak 
relasi akan me
nambah infor masi, 
menam bah ilmu, 
tambah pathner 
dan networwing 
serta banyak 
pengalaman.

Ingin Banyak Relasi

Hal tersebut disampaikan oleh 
Ketua Pengurus Yayasan 
Alum ni Undip Prof H Ab-

dullah Kelib SH saat ditemui di ruang 
kerjanya.

“Gedung Menara USM 10 lantai 
su dah selesai dibangun dan saat 
ini  tahap finishing, rencananya 
pertengahan bu lan Janua ri akan 
diresmikan oleh Men kopolhukam  
RI yang sekaligus sebagai Ketua 
Dewan Penyantun USM yaitu Prof 
Dr Mohammad Mahfud MD SH SU 
MIP” ungkap Prof Kelib.

“Sebelumnya kami Pengurus 
Yayasan Alumni Undip Bersama 
Ketua Pembina Yayasan Alumni 

Undip Prof Dr H Muladi SH bersila-
turahmi de ngan Prof  Mahfud di 
kantor Ke men kopolhukam RI di 
Jakarta membahas tentang peres-
mian Menara USM dan beliau 
in sya Allah akan hadir untuk 
meresmikannya” imbuhnya.

Sementara Ketua Tim Pem-
bangunan Gedung Menara USM 
Ir H Soeharsojo IPU mengatakan 
bahwa Gedung baru ini akan 
digunakan untuk ruang Rektorat, 
Lembaga, perpustakaan ilmiah 
bertaraf nasional, ruang kuliah, 
sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa 

Menkopolhukam Akan 
Resmikan Menara USM

SeMaRanG  Menkopolhukam  RI yang sekaligus sebagai 
Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang (USM)  
Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU MIP rencananya akan 
meresmikan Gedung Menara USM 10 lantai pada pertengahan 
Januari mendatang.

FOTO BERSAMA: Prof Dr H Muladi SH, Prof  H Abdullah Kelib SH, Ir H Soeharsojo IPU 
foto bersama Menkopolhukam RI Prof Dr Mahfud MD SH SU MIP di kantor 

Kemenkopolhukam RI, baru-baru ini. 
Foto atas, Gedung Menara USM 10 lantai tampak dari atas yang rencananya 

akan diresmikan Menkopolhukam.
(Bersambung hlm 23 kol 1)
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PUISI

Wacana

Terdapat catatan penting yang perlu di pahami dalam 
era modern saat ini yaitu, instru ment terpenting dalam 
me nye lenggarakan negara adalah kredibilitas dan 

responsifitas generasi muda yang salah satunya tercermin 
melalui gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa bukan hanya 
dinarasikan dalam gerakan sosial seperti keterlibatan dalam 
kegiatan sosial, gerakan identitas seperti keterlibatan dalam 
kegiatan agama, akan tetapi juga terdapat kegiatan nyata yang 
sering kali dianggap disebut dengan gerakan mahasiswa yaitu 
adalah gerakan hak berpendapat. 

Suci Prasasti dkk (2020) dalam tulisannya berjudul 
karakter dan perilaku milineal: peluang dan ancaman bonus 

demografi, menyatakan bahwa bonus demografi dan generasi 
milineal dampaknya dapat menjadi peluang atau ancaman 
terhadap keberlangsungan dan kemajuan pembangunan 
bangsa Indonesia. Catatan penting lain dari tulisan tersebut 
adalah Salah satu ciri utama generasi milenial adalah ditandai 
oleh sangat melek teknologi digital, komunikatif, dan 
multitasking. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, 
generasi ini memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai 
passion dan produktif. Bila karakteristik khas dari milineal ini 
dipahami dan difasilitasi secara optimal akan menjadi peluang 
terbangunnya sumber daya manusia yang produktif sehingga 
akan menjadi modal pembangunan bangsa dan begitupun 
sebaliknya.

Disinilah dimulainya argumentasi dari tulisan 
ini. Generasi milineal yang oleh riset nantinya hampir 
mendominasi jumlah penduduk Indonesia dan teragregasi 
melalui gerakan mahasiswa salah satunya telah mengalami 
dekadensi. Disamping dekandensi sosial yang umum disebut 
dalam penggunaan frasa dekadensi, terdapat elaborasi gagasan 
dekadensi yang patut di potret terhadap gerakan mahasiswa 
saat ini adalah dekadensi dalam merespon kebijakan negara.

Di era kemerdekaan, gerakan mahasiswa (pemuda) yang 
diantaranya dipelopori oleh Soepomo, Sutan Sjahrir dan para 
tokoh pemuda lebih menekankan adanya gagasan intelektual 
dalam membentuk kemerdekaan untuklepas dalam belenggu 
penjajahan. Era tahun 60-80 an gerakan mahasiswa terformat 
dan dimanifetasikan melalui ide membentuk negara hukum 
yang saat ini tercermin dalam prinsip dasar perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan di era reformasi, gerakan mahasiswa pada 
tahun 90-20 an mencoba mentransformasikan ide-ide 
demokrasi dalam eksistensi negara hukum yang sudah 
diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Namun di tengah 
hilangnya negara yang telah lepas dari belenggu penjajahan 
dan telah terbentuknya entitas negara hukum yang dibarengi 
dengan nilai-nilai demokrasi, gerakan mahasiswa telah 
mengalami dekadensi aktualisasi utamanya dalam merespon 

kebijakan negara. 
Adanya misrepresentasi beberapa kelompok mahasiswa 

dalam merespon gagasan kebijakan negara dewasa ini 
tercermin atas kondisi di atas. Pada akhirnya, respon yang 
kurang tepat demikian menjadikan gerakan mahasiswa 
terkungkung pada paradigma era post trut, dimana budaya 
politik yang ada mengaktualisasi perdebatan dengan lebih 
mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Dalam 
era post trut, gerakan mahasiswa lebih cenderung mencari 
format pembenaran atas argumentasi yang dipahami, 
dibandingkan menguji kebenaran atas hipotesa argumentasi 
yang sedang di uji keabsahannya. Peran media sangatlah 

berpengaruh tentunya pada kondisi yang demikian.
Kesahihan atau validitas dari kondisi gerakan mahasiswa 

dalam era post trut tersebut dapat kita nilai salah satunya dari 
cerminan penolakan gerakan mahasiswa atas Rancangan 
Undang-Undang KHUP (RUU KUHP) termasuk produk 
hukum lain yang merupakan kebijakan negara. Gagasan 
nasionalisme dan kebangsaan yang diaktualisasikan oleh 
Prof. Dr. H. Muladi, SH dan beberapa guru besar yang lain 
sebagai perumus RUU KUHP tidak dipahami sebagai wujud 
gagasan penyempurnaan identitas visi SDM berkeindonesian 
yang menyuplik catatan dari rektor USM Andy Kridasusila, 
S.E.,M.M dalam buku berjudul Muladi jejak, pemikiran dan 
kiprah, akan tetapi lebih cenderung melihat pada justifikasi 
hoax yang beredar. 

Kata post trut sendiri sebenarnya menjadi familier pada 
saat terjadinya peristiwa keputusan Inggris meninggalkan Uni 
Eropa yang dikenal dengan istilah brexit yang dapat disebut 
dengan masa kemuduran Inggris dan kemenangan presiden 
Amerika Serikat Donal Trump pada pemilu 2016 yang disebut 
para ahli bukan murni atas proses demokrasi akan tetapi 
memanfaatkan media untuk mengecoh publik. Dua kasus 
tersebut mencerminkan sebuah kongklusi bahwa opini publik 
dapat dibentuk melalui hoax (era post trut) dan memang oleh 
pemeikiran penulis gagasan publik ataupun termasuk gerakan 
mahasiwa di era digital saat ini cenderung terpengaruh hoax.

Disinilah perlu mengembalikan dengan memurnikan 
gerakan mahasiswa untuk kembali konsisten pada tujuan 
memperkuat negara hukum yang demokratis melalui gagasan 
yang konstitusional apabila merespon kebijakan negara. 
Ketidaksepakatan gerakan mahasiswa tidak akan mengalami 
dekadensi dan pengaruh era post trut apabila mekanisme 
konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 dijalankan sebagaimana mestinya melalui hak 
berpendapat secara tepat dan berusaha menghilangkan hoax 
melalui upaya menguji kebenaran atas hipotesa argumentasi, 
bukan mencari format pembenaran atas argumentasi yang 
dipahami.

Dekadensi Gerakan Mahasiswa 
di era Post Trut dalam 

Merespons Kebijakan negara
Negeri  Impian
Kawan,  sudah kau dengar kabar di sana ?
Butir peluru setiap saat bergerilya
Jeritan tangis anak kehilangan papa
Memekik merasuk dalam gendang telinga
 
Kawan,  sudah kau dengar kabar di sana ?
Gandum atau roti harus meminta-minta
Dalam lelapnya tidur   harus terjaga
Sebab ancaman yang datang tiba-tiba

Kawan, sudah kau dengar kabar di sana ?
Mereka sibuk mengungsi lindungi diri
Dari serangan mortir yang mengintai
Merampas kebebasan dan demokrasi

Kawan, sudah tahukah kabar di sini ?
Negeri ini terasa begitu damai 
Kita bisa makan nasi atau pizza
Terbebas dari lapar maupun dahaga

Kawan, tahukah kau apa sebabnya ?
Negeri kita sangat bersahaja
Persatuan dan kesatuan slalu terbina
Pemimpin dan ulama seiring seirama

Kawan, persatuan harus ditegakkan
Setiap lorong sudut kota mari serukan
Khobbul waton minal iman
Jangan sampai tergadaikan

Kawan, tahukah kita  hidup di mana ?
Indonesia tanah air tercinta
Jangan sampai kau lupa
Tahun 45 Indonesia merdeka

– Sayfa'ah MPd 
( Guru Bahasa Indonesia MAN 1 Kota Semarang )

REDAKSI
PelinDUnG

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip
 Prof Dr H Muladi SH

Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip
 Prof H Abdullah Kelib SH

PenanGGUnG  JaWaB
Rektor USM

Andy Kridasusila SE MM

PenGaRaH
1. Wakil Rektor I

Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog
  2. Wakil Rektor II

 Prof Dr Sri Budi Wahjuningsih MP
3. Wakil Rektor III  
Dr Supari ST MT

PiMPinan ReDaKSi 
Saiful Hadi

SeKReTaRiS ReDaKSi 
Teti Susilowati

BenDaHaRa
Agus Nuswantoro

ReDaKTUR
anggota

Febrian Wahyu C
Meta C

Risa 
Devy Angga Gunantar

Andi Kurniawan
Muhammad Junaedi

Tri M

FOTOGRaFeR
Boma Kridautama

SiRKUlaSi
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SeKReTaRiaT: 
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alaMaT
Jl. Soekarno  Hatta Semarang

email: warta@usm.ac.id

Oleh :Dr. Muhammad Junaidi, SHi., MH., Cla

Kaprogdi S2 Magister Hukum USM

Di era post trut, gerakan mahasiswa lebih cenderung mencari 
format pembenaran atas argumentasi yang dipahami dibandingkan 

menguji kebenaran atas hipotesa argumentasi 
yang sedang di uji keabsahannya.
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Wacana

Diilhami Revolusi Perancis Tahun 
1789 dengan semboyan “Liberte, 
Egalite, Fraternite” (Kebebasan, 

Persamaan, Persaudaraan),  Karel Va-
sak (1977) menggolongkan  HAM dan 
kebebasan dasar tersebut manusia 
meliputi 3 (tiga) generasi  HAM yaitu 
Hak-Hak Sipil dan Politik (Generasi  I), 
Hak-Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(Generasi II) dan  Hak-Hak Solidaritas 
(Generasi III) yang bersifat universal, 
tak dapat diingkari dan melekat secara 
permanen pada manusia serta berlaku 
untuk semua umat manusia (Universal, 
Inalienable, Inherent and Applicable to 
All Human Beings). Piagam HAM PBB 
tersebut menjadi landasan penyusunan 
dokumen-dokumen ham selanjutnya di 
berbagai bidang.

Persolaan yang selalu diperdebatkan 
dan menjadi isue kontemporer kontro-
versial adalah perbenturan antara 
karakter universalitas HAM dan relati-
visme kultural (Hayden, 2001). 

Karakter universalitas menekankan 
HAM sebagai nilai-nilai universal 
sebagaimana aslinya, secara kodrati 
terhadap siapa saja dan di mana saja tanpa 
melihat latar belakang budaya, sedangkan 
relativisme kultural menegaskan bahwa 
HAM, jauh dari sifat universal dan 
bervariasi tergantung dari perspektif 
budaya yang berbeda dan  langgeng,  
melekat pada  perkembangan histoiris, 

adaptasi dan evolusi serta berorientasi 
pada set iap masyarakat,  bukan 
individual. 

Karakter universalitas beranggapan  
bahwa   penghormatan budaya harus 
tetap dilakukan, tetapi tidak harus  
menganggap bahwa HAM universal 
merupakan  alat imperialisme kultural 
barat, sebab “Universal  Human Rights 
Standards Are Needed to Eliminate The 
Discriminatory Implications of Relativism” 
(Teson, 1985). Contoh relativisme kultural 
adalah adanya doktrin “Asian Values” yang 
berkembang di RRC  yang menganggap 
ide universal tehadap HAM dengan 
konsep individualisme bersifat asing 
dan berseberangan  dengan nilai-nilai 
masyarakat dan tradisi buda ya masyarakat 
asia. Pandangan ini dicurigai sebagai 
rasionalisasi pandangan  pemerintahan 
otoriter untuk menekan  masyarakat. 
Untuk  mengatasi masalah ini dalam 
arti melihat pemberlakuan ham secara  
universal,  nampaknya  diperlukan dialog 
terbuka  dan berlanjut serta  lintas budaya 
tentang standar HAM (Xiaorong Li, 1996). 

Di sisi lain kita mengenal  “The Cairo 
Declaration on Human Rights in Islam” 
dari anggota-anggota “Organzation Of 
Islamic Cooperation (OIC)” di Cairo  1990  
yang menggambarkan perspektif islam 
terhadap HAM yang melihat shariah 
sebagai satu-satunya sumber HAM, 
sebagai reaksi terhadap piagam HAM 

PBB 1948. 
Bagi yang tidak setuju menganggap 

ba hwa dek larasi  Ca iro tersebut   
merupakan usaha untuk melindungi 
anggota OIC terhadap kritik internasional 
tentang kondisi HAM di lingkunan 
anggota – anggota OIC. 

Dikaitkan dengan Pancasila ada 
pihak-pihak yang juga mempersoalkan 
kedudukan Pancasila terhadap ham 
universal. Kita harus bisa mengatakan 
bahwa Pancasila bukan ref leksi dari 
relativisme kultural yang berseberangan 
dengan ni la i-ni la i Piagam HAM  
PBB 1948 dan dokumen-dokumen 
turunannya. 

Justru Pancasila merupakan lahan yang 
subur untuk bekembangnya promosi dan 
perlindungan HAM universal, sebelum 
instrumen-instrumen HAM universal 
tersebut  menjadi bagian Hukum Positif 
Indonesia melalui  kebijakan legislatif 
seperti eksisensi   TAP MPR-RI No. XVII/
MPR/1998, UU No. 39/1999 keduanya 
tentang HAM, amandemen ketiga UUD 
NRI Tahun 1945 dengan memasukkan 
Bab XA tentang HAM, ratifikasi berbagai 
instrumen internasional,  pembentukan 
UU NO. 26/2000 tentang pengadilan 
HAM, dan keberadaan KOMNAS HAM 
atas dasar Keppres 50/1993 JO. PASAL 75 
(a) UU NO. 39/1999.    

 Dalam hal ini pemerintah dan DPR 
sepakat  untuk menjadikan Pancasila 
sebagai  “Margin of Appreciation and 
Legitimation”, atau sebagai “Screening 
Board”, atau  sebagai batu penguji (Testing 
Stone)  berlakunya   salah satu elemen 
demokrasi yang dicanangkan  sejak  1998 
adalah promosi dan perlindungan HAM. 

Sila-sila Pancasila secara terbuka 
memberikan pencerahan dan pem-
be naran eksistensi ketiga generasi 
HAM universa l dan merupakan 
kenyataan  bahwa NKRI lahir melalui 
perjuangan fisik melawan imperalisme 
dan kolonialisme yang merupakan 
pelanggaran HAM paling  berat.

Pancasila adalah landasan filosofis 
(Philsopische Grondslag) keberadaan 
NKR I, mahkota konst itusi yang 
keberadaannya dalam Pembukaan UUD 
NRI TH. 1945 tidak tersentuh oleh proses 
amandemen (Untouchable), bahkan 
Pancasila  sering disebut sumber dari 
segala sumber hukum (PS. 2 UU NO. 
12/2011) dan disebut sebagai  “Ubiquitus 
Factor” yaitu merupakan faktor yang 
ada di mana-mana dan merupakan 
suatu  kebenaran universal yang didasari 
hati nurani peradaban bangsa (Social 
Conscience of Man) ribuan tahun.

      Dalam hal ini  Bangsa Indonesia 
akan selalu terkenang pada pidato Bung 
Karno di depan  sidang  Majelis Umum 
PBB KE XV tanggal 30 September 1960 
(Thema : To Built The World A New), 
yang mengemukakan antara lain bahwa 
konsep Pancasila yang merupakan intisari 
dari peradaban Indonesia ditawarkan 
untuk memperkuat Piagam PBB dengan 
merujuk pada keberhasilan Indonesia 
yang berfalsafah Pancasila telah berhasil   
menggalang Konferensi Asia Afrika TH. 
1955 di Bandung.

Sebagai penutup tulisan ini harap 
dihayati pernyataan almarhum Nelson 
Mandela yang menyatakan bahwa “To 
Deny People Their Human Rights Is To 
Challenge  Their Very Humanity’’.

PANCASILA DAN UNIVERSALITAS HAM

PROF. DR. H. MULADI, SH

(Ketua Pembina Yayasan Alumni UNDIP-
Badan Penyelenggara Pendidikan USM) 

“HAM ADALAH  SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT  
PADA MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN 

YANG MAHA ESA DAN MERUPAKAN  ANUGERAH-NYA 
YANG WAJIB  DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN 
DILINDUNGI OLEH  NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH 

DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA 
PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.” 

 (PaSal 1 (1) uu nO. 39/1999 tentanG HaM)  

(Tulisan Dalam Rangka Memperingati Hari HAM Sedunia)

Tanggal 10 Desember yang 
merupakan Hari HakHak Asasi 

Manusia (HAM) Sedunia baru 
saja berlalu. Kita tidak akan lupa 
peristiwa besar yang ada dibalik  
tanggal 10 Desember tersebut, 

yaitu dideklarasikannya dokumen 
internasional yaitu Piagam HAM PBB 

(Universal Declaration of Human 
Rights, 1948) di Paris  sebagai 

“Common Standard of Achievement” 
negaranegara di dunia mengenai 
HAM. Hal ini menandai timbulnya 

jutaan korban dan penderitaan umat 
manusia yang tidak bersalah akibat  
perang dunia I dan II yang dahsyat.

w
w
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SEMARANG -  Sebanyak  105 
pengurus Organisasi Kema ha  -
siswaan (Orma) Universitas Se-
marang (USM)  mengikuti Mu sya-
warah Kerja (Musker) pada 16-18 
De sember secara luring dan daring 
di Aula Gedung V USM dengan 
meng ikuti Protokol Kesehatan 
(Prokes).

Ke 105 mahasiswa tersebut 
merupakan perwakilan dari peng-
urus Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan 
Ma ha si swa (U K M),  Bad a n 
Eksekutif Mahasiwa (BEM), dan 
Dewan Mahaasiswa (DEMA). 
Kegiatan yang dibuka oleh Rektor 

USM Andy Kridasusila SE MM ini 
dihadiri para dekan, BPM, peninjau 
dan calon presiden mahassiwa serta 
calon ketua dewan mahasiswa.

Dalam sambutannya Andy 
berharap para mahasiswa bisa 
men ja lankan kegiatan yang tidak 
hanya meningkatkan soft skill 
maha siswa saja namun juga harus 
ber keindonesiaan sesuai dengan 
visi misi yang telah disusun oleh 
Yayasan Alumni Undip.

Sementara Wakil Rektor III 
USM Dr Supari MT mengatakan 
bahwa kegiatan Musker ini diaksa-
nakan secara blended (luring 
dan daring) karena masih dalam 

kondisi  pandemi Cov id-19, 
ini adalah sebagai ikhtiar kita 
semua untuk tetap produktif di 
masa pandemi ini, dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya para peserta 
Musker juga mengikuti Pra Musker 
yang merupakan rangkaian ke-
giatan yangharus diikuti.

“Sebagaimana telah menjadi 
ke putusan Musker tahun 2019 
yang lalu,  kegiatan pra-musker ini, 
merupakan rangkaian kegiatan 
musker, yang sudah dimulai dengan 
beberapa kegiatan sebelumnya, 
antara lain: rapid test oleh tim satgas 
covid-19 USM, dan fit and proper 
test calon Presiden Mahasiswa dan 
Ketua BLEM/DEMA hari kemarin, 
dan setelah kegiatan pra-musker 
hari ini, akan dilanjutkan musker 
yg dijadwalkan selama 3 hari 
kedepan” ungkap Supari 

“Kegiatan Pra-musker  ini 
sangat penting  dan strategis, karena 
akan menentukan tata tertib, 
agenda, pim pinan siding sementara 
Mu sker  mer upa k a n for u m 
musyawarah untuk pengambilan 
keputusan di lingkungan Orma 
USM” tam bahnya.

laPOran utaMa

Kegiatan itu digelar oleh UKM Ma   ha siswa 
Pecinta Alam (Ma pala) USM  bekerjasama 
dengan BBWS Pemali Juana dan Pemerintah 

Kota Semarang.
Penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh 

Wakil Walikota Semarang, Hevearita G Rahayu bersa
ma Rektor USM Semarang, Andy Kridasusila SE MM.

Ratusan bibit pohon sukun ditanam untuk 
mencegah longsor dan banjir serta menjaga ekosistem 
alam.

Agenda penanaman di Waduk Jatibarang bukan 
acara pertama kali. Tiga tahun lalu pihaknya juga 
menanam bibit sirsak.

“Untuk bibit Sukun yang kita tanam jumlahnya 
sekitar 100 pohon. Kita akan maintenance selama satu 
tahun supaya pertumbuhannya maksimal,” ujar Ketua 
Mapala USM, Dwistika Ramadan.

Rektor  USM  Semarang,  Andy  Kridasusila  SE 
MM mengatakan, pihaknya terus mengupayakan 
konservasi alam.

Selain itu diharapkan ke depan bisa bermanfaat 
bagi masyarakat sekitar khususnya yang ada di sekitar 
Waduk Jatibarang.

Andy berpesan supaya kegiatan ini tidak jadi acara 
seremonial. Tetapi harus ada perawatan bibit pohon 
sampai tumbuh kuat.

“Perawatan harus dikoordinasikan dengan 
pengampu wilayah setempat. Bersinergi bersama, 
supaya nanti hasilnya maksimal sesuai apa yang 
diharapkan,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Walikota Semarang, Hevear
ita G Rahayu mengatakan, penanaman bibit pohon 
memang sudah beberapa kali dilakukan di sekitar 
Waduk Jatibarang. Menurutnya penanaman pohon 
sukun sebagai konservasi alam. Selain itu buah Sukun 
bisa diolah menjadi bahan pangan.

“Pohon Sukun bermanfaat untuk konservasi alam 
di Waduk Jatibarang selain itu juga untuk menjaga 
ketahanan pangan di masa pandemi. Sebab, Sukun ini 
bisa diolah menjadi bahan pangan pendamping beras.”

Lulusan Program Studi Pariwisata USM 

SEMARANG- Industri pariwisata akan menjadi 
industri unggulan pasca pandemi covid-19 ini berlalu 
pasalnya peluang dari industri pariwisata sangat 
menjanjikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH saat dimintai pendapat 
terkait dibukanya Program Studi  Pariwisata Program 
Sarjana di Kampus Universitas Semarang (USM) baru-baru 
ini.

“USM harus mengambil kesempatan ini dengan baik  
yaitu dengan menyiapkan pendidikan yang berkualitas, 
SDM yang unggul melalui Program Studi  Pariwisata dan 
saat ini  Yayasan Alumni Undip sudah bekerja sama dengan 
berbagai pihak diantaranya Hotel Dafam yang memiliki 
jaringan luas” ungkap Prof Muladi.

“Kita yakin bahwa kondisi pasca pandemi covid-19 
akan kembali meningkatkan performa industri  
pariwsata seperti sebelum pendemi dimana pariwisata 
merupakan salah sektor unggulan dalam menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi” ungkapnya.

Menurutnya lulusan Program Studi  Pariwisata 
nantinya akan diberikan jaminan atau garansi akan bekerja 
di hotel berbintang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

USM membuka  Program Studi  Pariwisata berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) Kemendikbud No: 852/M/2020 
tetang izin pembukaan Program Studi Pariwisata Program 
Sarjana pada Universitas Semarang dibawah naungan 
Yayasan Alumni Undip.

Dikatakn Muladi bahwa saat ini USM masih menerima 
mahasiswa baru Program Studi  Pariwisata sampai tanggal 
27 Novemver 2020 sehingga bagi orang tua yang ingin 
mendaftarkan putra-putrinya dimohon untuk segera 
mendaftar secara on line karena kesempatan ini dibuka 
terbatas hanya untuk 20 mahasiswa saja.

Sementara Rektor USM Andy Kridasusila mengatakan, 
USM membuka Program Studi Pariwisata karena 
negara-negara maju banyak ditopang industri pariwisata 
dan Indonesia sangat mempunyai peluang industri 
pariwisatanya bisa berkembang karena potensinya yang 
luar biasa. Lebih dari 17 ribu pulau, memunculkan budaya 
yang beraneka, peluang sangat terbuka.

“Kami berharap dengan dibukanya Program Studi  
Pariwisata Program Sarjana ini USM bisa bergerak lebih 
maju dan memudahkan langkah untuk mencerdaskan anak 
bangsa” ungkap Andy.

“Kurikulum pada Program Studi  Pariwisata Program 
Sarjana ini berbasi IT dan sudah disesuaikan dengan 
kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 
konsentrasi destinasi pariwisata dan hospitality perhotelan” 
tambahnya.

Dijanjikan Bekerja 
di Hotel Berbintang

Mapala USM 
Jaga Konservasi Alam

Pengurus Organisasi  
Kemahasiswaan USM Ikuti Musker

SeMaRanG  Sebanyak 100 bibit 
po hon Sukun ditanam di area sekitar Waduk 
Jatibarang untuk konservasi alam pada 
Minggu (20/12/2020). 

Bersama Mbak Ita 
Tanam Bibit Sukun 
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Sosialisasi Hukum 
di Panti Asuhan 

Amal Mulia Muta’alimin 
SEMARANG – Selasa, 27 Oktober 2020, Fakultas 

Hukum Universitas Semarang (USM) melaksanakan salah 
satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) di Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin 
Kota Semarang. 

Pengabdian ini dilaksanakan oleh Dosen FH USM yang 
terbagi ke dalam tiga Tim. Tim pertama diketuai oleh Dr. Dian 
Septiandani, S.H., M.H., dengan anggota Dian Indah Astanti, 
S.H., M.H. Tim kedua diketuai oleh Laksana Budi Ermawan, 
S.H., M.H., dengan anggota A. Heru Nuswanto, S.H., M.H. 
Dan Tim ketiga diketuai Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H., 
dengan anggota Doddy Kridasaksana, S.H., M.Hum. 

Kegiatan PKM ini disambut dengan baik oleh pihak Panti, 
serta dibuka dengan hikmad oleh pihak FH USM yang diwakili 
Doddy Kridasaksana, S.H., M.Hum. Dalam PKM ini diikuti 
oleh anak-anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota 
Semarang perwakilan anak yang berstatus pendidikan jenjang 
Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sasaran ini sengaja ditujukan kepada Siswa SMA dengan 
tujuan mampu menularkan ilmu yang disampaikan kepada 
adik-adik kelas yang tinggal di Panti Asuhan Amal Mulia 
Muta’alimin khususnya dan siswa-siswa yang lain, di luar 
Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin umumnya.

Dari ketiga Tim tersebut menyampaikan materi yang 
berbeda, Tim Pertama sebagai pemateri Dr. Dian Septiandani, 
S.H., M.H., menyampaikan materi Peningkatan Pemahaman 
Hukum Masyarakat Mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Sampah. 

Dian mengungkapkan, saat ini sudah mendekati 
musim hujan, sebaiknya dengan tidak membuang sampah 
sembarangan, baik ke selokan ataupun sungai, artinya kita 
mencegah banjir sejak dini. 

”Sosialisasi ini sangat penting untuk mengenalkan 
pada siswa SMA di Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin 
khususnya dan siswa lain pada umumnya, karena setiap 
musim hujan Kota semarang menjadi salah satu Kota yang 
selalu mengalami banjir,” kata Dian.

Selanjutnya tim kedua menyampaikan materi  Peningkatan 
Pemahaman Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin 
Semarang Mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba yang  
disampaikan oleh Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H. 

Ketika diwawancarai Laksana menyatakan bahwa, siswa-
siswa SMA Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin diharuskan 
mengetahui bahaya narkoba. 

Tim ketiga tidak kalah menarik karena menghadirkan 
seorang ahli kesehatan yaitu dr. Retno Widhiastuti, M.kes. 
Tujuan menghadirkan ahli ini, tidak lain tidak bukan adalah 
untuk memberikan pemahaman seputar covid-19, bahaya 
covid-19 dan penyebarannya. Selaku Ketua Tim Tri Mulyani, 
S.Pd., S.H., M.H., juga memaparkan materi Peningkatan 
Pemahaman Hukum Mengenai Sanksi Bagi Masyarakat Yang 
Tidak Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Tri Mulyani menyampaikan, saat ini masa pandemi 
covid-19 yang tak kunjung berakhir, bahkan dari hari ke hari 
semakin meningkat, padahal berbagai upaya sudah dilakukan 
oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri 
tanpa dukungan dari berbagai pihak dan diimbangi kesadaran 
masyarakat itu sendiri. 

“Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk 
menggunakan masker di luar rumah ketika melakukan 
kegiatan, pemerintah khususnya di Kota Semarang melalui 
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) di Kota Semarang, terpaksa memberlakukan sanski 
sosial yaitu menyapu jalan menyapu atau membersihkan ruas 
jalan dari sampah selama 15 menit atau sepanjang 100 M.”

SEMARANG- Sebanyak kurang 
lebih 300 peserta  hadir secara virtual 
dalam webinar yang diselenggarakan 
oleh Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (FH USM) pada Sabtu 
(5/12). Kegiatan webinar yang berte-
makan tentang “Potensi Kotak Ko-
song Di Pilkada 9 Desember 2020”  
ini dibuka dengan meriah oleh De kan 
Fakultas Hukum Universitas Sema-
rang B. Rini Heryanti, S.H., M.H. 

Dalam sambutannya disam paikan 
bahwa Webinar ini dise leng  garakan 

bertujuan untuk mem berikan wa
wasan, informasi, edukasi kepada 
semua lapisan masyarakat tentang 
hakikat Pilkada serta bentuk
bentuk dan mekanisme partisipasi 
pemantauan yang bisa dilakukan 
secara mandiri maupun bersama
sama. 

“Tujuan dari webinar ini adalah 
untuk meningkatkan kepedulian 
semua lapisan masyarakat terha
dap proses demokrasi atau Pilkada 
yang akan berlangsung secara 

serentak di Indonesia pada tanggal 
9 Desember mendatang” ungkap 
Rini.

Ketua Panitia, A. Heru Nuswanto, 
S.H., M.H., ketika diwawancarai 
menyatakan bahwa webinar ini 
sangat tepat dilaksanakan sekarang 
yaitu moment menjelang Pilkada. 
Selanjutnya dinyatakan juga bahwa 
agar dapat lebih memberikan wa-
wasan dan informasi yang up to date, 
dalam webinar meghadirkan praktisi 
dan akademisi yang berkompeten di 
bidangnya. 

Narasumber yang dihadirkan 
dalam webinar ini diantaranya Paulus 
Widyanto, S.E., M.M. (Komisioner 
KPU Jateng), M Rofiudin (Komisioner 
BAWASLU Jateng), Dr. Teguh 
Purnomo, S.H., M.Kn., (Advokat), 
dan Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., 
M.H., C.L.A. (Pakar Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum USM). 

Kegiatan ini dipandu Dr. Sukimin, 
S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum Uni ver sitas 
Semarang). 

Dekan Fakultas Hukum  USM, B Rini 
Heryanti, menya ta kan bahwa di dalam 
Un dang-Undang Advokat Nomor 18 Ta-

hun 2003, Pasal 2 Ayat (1) me nya takan yang dapat 
diangkat sebagai  advokat  adalah sarjana yang 
berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan 
telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh orga-
nisasi advokat.

Dikatakannya, dengan men cermati perkem-
bangan dan tuntutan tanggungjawab moral, 
Fakultas Hukum USM sebagai lembaga pendidikan 

terpanggil untuk ikut berperan dalam menyiapkan 
sumber daya manusia yang profesional guna 
memberikan jasa hukum atau bantuan hukum.

“Berbekal dari pengalaman kami dalam 
menyelenggarakan program PKPA telah me-
nunjukkan bahwa kegiatan ini dapat mem ban tu para 
peserta untuk men ja di advokat handal,” kata Rini, 
dalam keterangannya, Selasa (1/12/2020).

Ketua Panitia PKPA, Dhian Indah Astan ti 
mengatakan, PKPA Angkatan XIII diseleng ga rakan 
bekerja sama dengan DPC Peradi Kota Semarang.

Program PKPA ini secara periodik diseleng-
garakan 2 kali dalam satu tahun. Periode pertama 
dilaksanakan pada Agustus 2020 yang lalu, 
sedangkan periode kedua sedang berjalan saat ini.

“Pengajar PKPA terdiri dari berbagai instansi 
pemerintah, swasta, maupun akademisi yang 
profesional di bidangnya,” tuturnya.

Dhian berharap, peserta PKPA Angkatan XIII 
nantinya men jadi  advokat  berkualitas dan pro-
fesional yang siap mem beri warna tersendiri dalam 
du nia  advokat  sesuai dengan amanat Undang-
Undang Advokat.

FH-Peradi Gelar Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat

SeMaRanG  Fa kul tas Hukum 
Uni ver sitas Semarang (USM) 
bekerjasama dengan DPC Peradi 
Kota Semarang menggelar Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan 
XIII. Perkuliahan PKPA Angkatan XIII 
telah dibuka secara virtual.

FH USM Selenggarakan Webinar 
Potensi Kotak Kosong di Pilkada

Dosen Fakultas Hukum USM mengadakan pengabdian 
kepada masyarakat di Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin 

Kota Semarang.
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DeMaK- Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH 
USM) melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan 
Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
di MA AL Adzkar yang beralamat di Jalan Pucang Tama 
IX, Pucanggading, Batursari, Kecamatan Mranggen, 
Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa (10/11).

Kegiatan PKM tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) tim. Tim 
Pertama terdiri dari Aga Natalis, S.H., M.H. (Ketua), Dr. Amri 
Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.H. (Anggota), dan Dewi Tuti 

Muryati, S.H., M.H. (Anggota). Tim Kedua terdiri dari Helen Intania 
Surayda, S.H., M.H. (Ketua) dan Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H. dan 
Tim ketiga terdiri dari Agus Saiful Abib, S.H., M.H. (Ketua) dan B. 
Rini Heryanti, S.H., M.H. (Anggota).

Pengabdian yang dilakukan di MA AL Adzkar diikuti oleh siswi 
perwakilan yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas 
(SMA). Setelah kegiatan PKM ini dilaksanakan, diharapkan para siswi 
ini dapat menularkan ilmu yang sudah disampaikan kepada siswa-
siswi lainnya baik di MA AL Adzkar sendiri maupun masyarakat pada 
umumnya.

Dari ketiga tim tersebut disampaikan berbagai materi yang 
berbeda. Aga Natalis, S.H., M.H. sebagai pemateri dari Tim 
Pertama dengan judul “Urgensi Hukum Dalam Membangun Relasi 
Antara Manusia dan Lingkungan Masa Pandemi Covid-19”. Aga 
mengungkapkan judul ini sengaja diusulkan, karena sesuai dengan 
kondisi saat ini, yaitu pandemi Covid-19.

“Hukum yang mengatur mengenai lingkungan berkaitan erat 
dengan pandemi Covid-19, mengigat hukum lingkungan itu sendiri 
adalah hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara manusia 
berperilaku etis terhadap segala sesuatu diluar diri manusia, dalam 
hal ini lingkungan itu sendiri. Sebagai penyakit satwa yang berpindah 
ke manusia, Covid-19 menunjukkan kepada kita tentang adanya 
ketidakharmonisan hubungan manusia dan lingkungan, misalnya 
tradisi makan hewan liar yang selama ini diabaikan oleh hukum 
lingkungan itu sendiri.” Tegas Aga.

Menurut Aga, siswi sebagai salah satu aktor sosial wajib untuk 
berperan aktif terutama dalam pembangunan hukum lingkungan saat 
ini. Peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan keterlibatan siswi itu 
sendiri dalam ruang publik, misalnya melalui media sosial dan lain 
sebagainya.

Selanjutnya, Tim Kedua menyampaikan materi mengenai 
“Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan”. Materi tersebut 
disampaikan oleh Helen Intania Surayda, S.H., M.H. sebagai 
perwakilan dari Kelompok Kedua. Menurut Helen, siswi itu 
merepresentasikan 2 (dua) kelompok, yaitu perempuan dan anak, 
yang sama-sama merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan, 
misalnya kekerasan seksual, oleh karenanya penting untuk diberikan 
pemahaman mengenai perlindungan hukum terutama bagi hak-
haknya. 

“Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak konstitusional 
yang sama. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) mencatat terdapat 40 hak konstitusional 
perempuan yang terdiri dari 14 rumpun, di antaranya Hak Bebas dari 
Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan (Pasal 28G), Hak atas Rasa 
Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk Berbuat 
Atau Tidak Berbuat Sesuatu Yang Merupakan Hak Asasi (Pasal 28G 
(2)).” 

SeMaRanG – Mahasiswa Fa
kultas Hukum Universitas Se marnag 
(FH USM) melalui website sima.usm.
ac.id me nyalurkan suaranya untuk 
me  milih Calon Gubernur FH USM pe
riode 2021/2022 pada Ka mis (12/11).

Pesta demokrasi ini dise
lenggarakan oleh Badan Legislatif 
Mahasiswa (BLEM) FH USM. Ke
giatan yang bertema “Nyalakan 
Asa Wujudkan PEMIRA FH” ini 
merupakan rangkaian kegiatan re
organisasi dan pemilihan raya yang 
bertujuan untuk menentukan siapa 
yang menjadi Gubernur ter pilih 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
FH USM untuk periode 20212022. 

Calon Gubernur yang mengikuti 
kontestasi terdiri dari 2 calon yaitu 
Teguh Dwi Laksono (Nomor Urut 
1) dan Abu Dzzarin Babus Satrio 

Utomo (Nomor Urut 2).
“Kita harus menjadi mahasiswa 

yang cerdas, aktif, dan jangan men
jadi mahasiswa pasif. Kita adalah 
bagian dari FH USM. Mau dibawa 
kemana arah FH USM ke depannya 
ditentukan oleh pemimpin pada 
periode mendatang ini, mari kita ra
maikan kontestasi ini”, kata Dwaraka. 

Ajakan ini selalu diserukan, se
jak sosialisasi menjelang pe milihan 
sampai detik akhir pemilihan Gu
bernur. Seluruh mahasiswa de  ngan 
cerdas dan aktif diminta untuk mem
pergunakan hak pilih nya karena 
goalput bukanlah ja waban, baik 
mahasiswa pagi dan sore. 

BLEM FH USM mendorong 
ka dernya untuk terus bersaing 
sehat tanpa membedakan antara 
keduanya. Bahkan sosialisasi Calon 

yang tradisinya dilakukan oleh tim 
sukses (timses) masingmasing 
calon diselengarakan oleh BLEM 
FH USM juga. Hal ini membuktikan 
kenetralan dari BLEM FH USM 
sendiri dan menghendaki Pesta De
mokrasi ini menjadi semarak dan 
DPT memilih berdasarkan suara 
hatinya karena kelayakan dari figur 
pemimpin tersebut. 

Hasil perolehan suara dari 
masingmasing calon menunjukkan 
perbedaan selisih yang sangat jauh. 
Calon nomor urut 1 memperoleh 
299 suara, sedangkan Calon Nomor 
Urut 2 memperoleh 194 suara, dan 
968 sisa suara goalput. 

Meskipun banyak yang golput, 
dari hasil suara dapat diputuskan 
dan ditetapkan calon terpilih. Melalui 
Berita Acara Pemilihan Gubernur Ma

hasiswa Fakultas Hukum Uni versitas 
Semarang Tahun 2020 dengan No. 
Acara 003/pemira/20 tanggal 12 
November 2020, Teguh Dwi Laksono 
(Calon Nomor Urur 1) sebagai Gu ber
nur Terpilih. B Rini Heryanti se laku 

Dekan FH USM, memberikan pe san 
kepada Gubernur terpilih. “Beban 
berat harus dipikul demi kemajuan FH 
USM, kerja keras dan kerja cerdas 
menjadi komitmen utama. FH USM 
Viva Justicia,” kata Rini.

FH USM Sosialisasikan Hukum 
di MA Al Adzkar Demak

SEMARANG – Rabu, 28 Oktober 
2020, pukul 08.30-15.30 Badan 
Legislatif Mahasiswa (BLEM) FH 
USM menyelenggarakan pemilihan 
Calon Ketua Dewan Mahasiswa 
(DEMA) Fakultas Hukum 
Universitas Semarang periode 
masa jabatan 2020/2021, untuk 
menggantikan Ketua DEMA yang 
segera berakhir masa jabatannya. 

Kontestasi pemilihan Calon 
Ketua DEMA FH USM terdiri dari 2 
calon yaitu Armunanda Thirdiesta Alvinsa 
(Nomor Urut 1), dan Arsyad Syarifudin (Nomor 
Urut 2). 

Pelaksanaan pemilihan ini diikuti oleh 52 orang 
peserta pemilih (DEMA : 10 orang, BEM : 42 orang). 
Proses penyaluran suara dilaksanakan secara virtual, 
melalui Website http://demafhusm.rf.gd

Ketika diwawancarai Ketua Panitia 
penyelenggara pemilihan Dwaraka Jaya Izzulhaq 
menyatakan bahwa “kegiatan ini merupakan 
rangkaian kegiatan reorganisasi dan pemilihan 
raya yang bertujuan untuk menentukan siapa yang 
menjadi Ketua DEMA FH USM untuk periode 
2020/2021”. 

Selanjutnya dihimbau pula bahwa “Kita jangan 
menjadi mahasiswa apatis. Kita adalah bagian dari 
FH USM. Mau kemana arah mahasiswa FH USM 
ditentukan oleh pemimpin pada periode mendatang 

ini, jadi jangan goalput”, kata Dwaraka. 
Berulang-ulang mengatakan hal 

yang sama dari semenjak sosialisasi 
menjelang pemilihan sampai detik-
detik terakhir. 

Seluruh mahasiswa aktif 
diminta untuk mempergunakan 
hak pilihnya karena goalput 
bukanlah pilihan yang tepat. Tegas 

Dwaraka. 
Antusias mahasiswa FH USM 

terlihat dari hasil pemungutan 
suara yang dapat diketahui setelah 

pemilihan selesai dilaksanakan. Terlihat dari 
jumlah peroleh suara dari masing-masing calon 
menunjukkan perbedaan selisih sangat jauh.

Calon nomor urut 1 memperoleh 38 suara, 
sedangkan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 
suara, dan 4 sisa suara golput. Sehingga melalui 
Berita Acara Pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2020 
dengan No. Acara 002/pemira/20 tanggal 28 Oktober 
2020, Armunanda Thirdiesta Alvinsa sebagai 
(Calon Nomor Urur 1) Ketua Dema Terpilih. Selaku 
Kaprogdi Dr. Amri Panahatan Sihotang memberikan 
selamat kepada calon terpilih. “Selamat mengemban 
tugas”, seorang pemimpin harus memiliki jiwa 
kepemimpinan, manajemen waktu dan proker yang 
baik, karakter yang kuat, dan berpengaruh”, imbuh 
Amri.

Armunanda Thirdiesta  Ketua DEMA FH 

Teguh Dwi Laksono Gubernur Terpilih BEM FH

Dosen Fakultas Hukum USM mengadakan pengabdian 
kepada masyarakat di MA Al Adzkar, Pucanggading, Demak
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Dr Dian Indriana Trilestari SE 
MSi Ak CA  mempertahankan 
disertasinya dengan judul 

“Dewan Pengawas Syariah, Corporate 
Governancne dan  Kinerja Bank 
Syariah” dihadapan  7 dewan penguji 
dengan Ketua sidang  Prof Jaka 
Sriyana SE MSi PhD, sementara Prof  
Dr Hadri Kusuma MBA sebagai 
Promotor.

Adapun Dr Zaenal Arifin MSi dan 
Dr D Agus Hardjito MSi sebagai Co-
promotor dan ditambah tiga anggota 
penguji yang terdiri Dr Kumalahadi 
MS Ak, Dr Syafiq Mahmadah Hanafi 
SAg MAg, serta Dra Ataina Hudayati 
MSi PhD AK. 

Dalam paparannya Dian Indria-
na  mengatakan perkembangan per-
bankan syariah saat ini masih jauh 
dari harapan, kondisi di Indonesia 
dengan mayoritas penduduk muslim 
tidak dapat menjamin perkembangan 

perbankan syariah dengan cepat. 
Temuan hasil penelitian disertasi 

ini adalah menghasilkan pengukuran 
dan model pengawasan peran Dewan 
Pengawas Syariah (DPS)  yang tepat di 
Bank Syariah di Indonesia sehingga 
dapat meningkatkan kinerja. “Ma-
salah tata kelola di Bank Syariah ma-
sih harus terus diting katkan selain 
keandalan SDM syariah yang sering 
menjadi kendala” ungkap Dian.

“Dengan adanya Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) terbukti berpengaruh 
terhadap Kualitas Penerapan Cor-
porate Governance, temuan ini sejalan 
dengan Resource Dependence Theory, 
dan teori ini menyatakan bahwa 
peran sumber daya manusia (SDM) 
sangat diperlukan dalam organisasi 
atau perusahaan, saat ini fenomena di 
Indonesia masih ada beberapa bank 
syariah yang mengangkat DPS karena 
figur orang tersebut yang disegani, 

namun perlu diuji kompetensinya 
melalui fit an proper test” tambahnya.

“Selain itu tingkat kehadiran 
DPS juga perlu ditingkatkan dengan 
lebih intensif, tingkat kehadiran 
DPS merupakan pengawasan da-
lam penerapan kualitas corporate 
governance, DPS walaupun hanya 
datang secara berkala misalnya 
sebulan sekali atau seminggu sekali 
namun tetap memberikan kontribusi 
masukan dan saran. Bank Syariah 
wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) 
orang dan sebanyak-banyaknya 5 
(lima ) orang” imbuhnya.

Sementara mekanisme corporate 
governance bank syariah diwajibkan 
untuk mendirikan Dewan Syariah 
(Shariah Board) dimana dalam 
struktur bank konvensional tidak 
ada. Fungsi dari Dewan Syariah 
adalah bertanggung jawab dan 
memast ikan ba hwa t ransa ksi 
perbankan dilakukan sesuai dengan 
hukum syariah. Kegiatan dalam bank 
syariah memiliki kewajiban terhadap 
karyawan, masyarakat dan pihak 
yang terkait dalam organisasi. Staf di 
bank syariah harus bertindak sesuai 
dengan prinsip-prinsip Islam dan 
mematuhi ajaran Islam

Soft Skill Mahasiswa Baru
Ditingkatkan 

SEMARANG- Dalam rangka meningkatkan 
soft skill mahasiswa baru Fakultas  Ekonomi (FE) 
Universitas semarang (USM), Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) FE USM menggelar pelatihan 
secara virtual pada 24-25 Oktober.

Pelatihan yang dikemas dalam Latihan 
Ketermapilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 
tingkat dasar ini diikuti 420 peserta dan dibuka oleh 
Dekan FE USM Yohanes Suhardjo SE MSi Ak CA.

Dalam sambutan pembukaannya Yohanes 
Suhardjo mengucapkan terima kasih kepada BEM 
dan mahasiswa baru  walaupun masih pandemi 
akan tetapi semangat berkegiatan sangat antusias 
untuk menambah ilmu dan meningkatkan soft skill 
melalui LKMM.

“Ikuti kegiatan LKKM ini dengan tertib dari 
awal sampai akhir dan ikuti arahan dari panitia 
serta jadilah mahasiswa yang aktif  dan memahami 
aturan-aturan terkait dengan dunia akademik” 
ungkap Yohanes.

“Jadilah aktivis mahasiswa yang baik yang 
memahami kondisi, kalau melakukan mau 
melakukan masukan atau kritikikan berilah kritik 
yang kosntruktif jangan destruktif” tambahnya.

Menurut ketua panitia Iga Aryani mengatakan 
bahwa LKKM ini bertujuan untuk meningkatkan 
jiwa keterampilan mahasisa baru fakultas ekonomi 
yang lebih baik dengan cara mengembangkan pola 
pikir dan wawasan yang luas.

“Selain itu LKMM tingkat dasar ini juga 
untuk melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa 
baru agar dalam nanti Ketika lulus dari USM jiwa 
leadershipnya sudah  terbentuk denganbaik” 
ungkap Iga

Sementara Ketua BEM FE USM   Shardad Al 
Buchori Nur Sandi mengatakan bahwa para peserta 
selama dua hari ini mendapatkan materi antara lain, 
potensi dan pengembangan diri, wawasan dunia 
kerja, program kreatifitas mahasiswa, birokrasi dan 
kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber 
yang kompeten dibidangnya.

Narasumber LKMM tingkat dasar terdiri dari 
Abdul Karim SE MSi AK CA, Saiful Hadi MKom, 
Alik sugeng SE, Harmini ST MT, Dr Indarto, dan 
Sentot Banyuaji STp.

FakultaS ekOnOMi

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Akuntasi Universitas Semarang (USM) 
menggelar Company Visit bersama Otoritas 
Jasa Keuangan (OJKJ) dan Bank Indonesia 
yang diikuti 100 peserta dari mahasiswa dan 
umum secara Virtual pada  Jumat 9 oktober 
2020.

Pada sesi pertama materi dengan tema 
“Lebih dekat dengan  OJK dan waspada 
terhadap investasi bodong” disampaikan 
oleh Edi Tri Wibowo selaku kepala Sub 
Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen 
OJK Regional III Jateng dan DIY. Dalam 
pemaparanya mahasiswa diajak lebih dekat 
dengan OJK untuk lebih mengenali tentang 
transisi OJK, dewan komisioner OJK serta latar 
belakang OJK.

Materi berikutnya pada sesi kedua dari 
Bank Indonesia, disampaikan oleh Daniel Agus 
Prasetyo selaku Manajer dan Yuli Afriyandi 
selaku Konsultan UMKM. Danil memberikan 

materi Kebanksentralan, ciri-ciri uang rupiah 
dan UPK 75. 

Untuk mengukur materi yang diserap 
peserta juga untuk menarik perhatian peserta, 
danil memberikan beberapa kuis mengenai 
perbedaan BI dan BCA berhasil dijawab oleh 
Nur Afifah mahasiswa Universitas Semarang. 
“BI bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem 
keuangan di Indonesia sedangkan BCA 
berfungsi untuk menabung” dilanjutkan 
dengan materi berikutnya dari Yuli Afriyandi 
tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Sekretaris Progdi S1 Akuntansi USM 
Saefudin, S.E. M.Si juga mendukung acara 
Company Visit ini. “Menghadapi era 
persaingan global, persaingan kedepan tidak 
semakin mudah, saya berpesan kepada  rekan 
- rekan bisa mengikuti dengan baik untuk 
menambah pengetahuan terutama untuk 
peran OJK sebagai Lembaga yang melakukan 
aktivitas di sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Mahasiswa Akuntansi USM Gelar 
Company Visit Virtual Bersama OJK

Teliti Tentang Dewan 
Pengawas Syariah, 

Dian Indriana Raih Doktor
SeMaRanG Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang  
(USM) Dian Indriana berhasil meraih gelar doktor usai 
mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka Program Studi 
Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis Dan Ekonomika 
Universitas Islam Indonesia (UII) secara virtual pada Selasa (8/12).
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FakultaS ekOnOMi

SEMARANG- Sebanyak 129 peserta  
mengikuti  kegiatan Pelatihan dan Lomba 
Desain Grafis. Pada Jumat, yang digelar 
oleh  Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
Akutansi Universitas Semarang (USM) pada 
Jum’at (18/12) secara luring dan daring di 
Ruang Laboratorium UPT Komputer.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua oleh 
sekretaris jurusan Saifudin menghadirkan  
narasumber UX Desinger Digital Prudcut 
Develoment Fini Chairisa.

Dalam sambutannya Saifudin SE MSI 
mengatakan dengan adanya kegiatan 
pelatihan dan lomba grafis  ini yang dilak-
sanakan secara blended (luring dan daring) 
semoga bermanfaat bagi peserta semua. 

“Harapan saya dengan pelatihan ini bisa 
menambah softskill mahasiswa karena nanti 
di lingkungan kerja softskill sangat penting 

buat bekal setelah lulus” ungkapnya. 
Menurut ketua panitia Veronica bahwa 

narasumber yang dihadirkan saat ini snagat 
expert karena selain memiliki skill academy 
yakni jago presentasi dalam 90 menit, UX 
Desinger Digital Prudcut Develoment, UI 
Desing Android (BASIC), Logo Design 
Masrer dan Kelas Instagram skill.

Fini Chairisa sebagai narasumber desain 
grafis yang sudah berkecimpung di dalam 
dunia desain grafis selama satu tahun lebih. 

“Kegiatan Pelatihan dan Lomba Desain 
Grafis sangat penting dan sangat bermanfaat, 
karena  peserta akan mendapatkan cara 
menggunakan aplikasi Grafis. Dengan 
harapan seluruhpeserta dapat memahami 
apa yang sudah di jelaskan oleh narasumber 
mengenai Desain Grafis” ungkap Fini 

Selain itu kegiatan Lomba Grafis akan 

dilaksanakan pada 18-19 denganbeberapa 
syarat dan ketentuan antara lain peserta 
merupakan peserta webinar pelatihan desain, 
lomba ini bersifat individu, karya yang 
dikirimkan belom pernah di ikutsertakan 
kompetisi lainnya, pamflet yang di kirimkan 

maksimal 1 karya. 
Selain itu tema penulisan poster “New 

normal di masa pandemi”, Karya poster 
merupakan karya asli, tanpa ada unsur 
plagiarisme atau duplikasi dan tidak 
menyinggung pihak manapun.

SeMaRanG  Universitas Semarang (USM) menggelar 
pendampingan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) pada Rabu (22/12) secara 
luring dan daring di ruang sidang utama USM dan 
mengikuti protokol kesehatan. 

Kegiatan  di buka oleh Rektor Andy Kridasusila SE MM 
ini yang di hadiri  para dekan, 40 dosen di setiap fakultas 
dan menghadirkan narasumber Tim Ahli Kurikulum 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
Republik Indonesia (RI) Prof Dr Edy Cahyono MSi. 

Dalam sambutannya Andy berharap dengan adanya kurikulum 
baru dapat mempermudah mahasiswa baru untuk memahami apa 
yang di sampaikan oleh para dosen di setiap fakultas. Dalam hal ini 
dosen juga harus mendukung mahasiswa baru agar bisa memahami 
kurikulum baru atau merdeka belajar kampus merdeka. 

“Tidak hanya itu saja kami berharap dengan adanya kurikulum 
merdeka belajar kampus merdeka dapat menjadi daya tarik 
tersendiri bagi mahasiswa baru agar mahasiswa dapat lebih 
maksimal untuk memahami materi yang di sampaikan oleh dosen 
di setiap fakultas ” ungkap Andy 

Sementara Prof Edy mengatakan tujuan dengan adanya 
kurikulum baru ini agar terakreditasi yang lebih baik untuk 
mahasiswa baru, agar mahasiswa mampun mengembangkan ilmu 
dan mampu mempelajari tujuan dari implemntasi  kurikulum 
merdeka belajar kampus merdeka.

“Kurikulum baru juga akan di rasakan oleh mahasiswa semester 
3 Karena agar mereka dapat belajar lebih dalam lagi dengan 
menggunakan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dan 
sebagaimana dengan adanya kurikulum baru juga akan dilatihkan 
dasar - dasar memahami materi dengan baik untuk mahasiswa” 
imbuh Prof Edy. 

”Dalam berlangsungnya kurikulum baru nantinya para dosen 
harus lebih memperhatikan mahasiswa agar mahasiswa lebih giat 
lagi memahami kurikulum baru, karena mau tidak mau mahasiswa 
harus bisa mengembangkan kurikulum yang baru dengan tujuan 
untuk melatih mahasiswa di dunia kerja nantinya.” tambahnya.

Penyusunan 
Kurikulum MBKM

USM Gelar Pendampingan  

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM memberikan sambutan saat pembukaan Pendampingan  Penyusunan 
Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kampus USM

SeMaRanG – 09 Desember 
2020, lembaga pelatihan bahasa 
“Bina Bahasa Jaya” (BBJ) Universitas 
Semarang mengumumkan peme
nang lomba Mascot Design Com

petition. Kegiatan lomba desain 
maskot tersebut mengusung tema 
“language and cultural Diversity (yang 
mengandung unsur ke indonesiaan)”. 
Kompetisi lomba dipublikasikan ke 
mahasiswa dari sejak 23 September 
2020, kemudian pelaksanaan 
pengumpulan desain antara tanggal 
4 – 31 Novermber 2020 dan proses 
seleksi oleh juri dilakukan selama 7 
hari dari tanggal 1 – 7 Desember 2020. 
Kompetisi yang diikuti oleh 8 peserta 
ini menampilkan masingmasing ciri 
khas maskot serta filosofinya.

Menurut Dini Anggraheni, saat 
ini kita sudah memasuki pasar bebas 

sehingga persaingan antar lembaga 
pelatihan bahasa untuk mendapatkan 
kepercayaan masyarakat sebagai lem
baga pelatihan bahasa yang terbaik 
dalam aspek pembelajaran dan pela
tih an bahasa tidak dapat dihindari lagi. 
Oleh sebab itu Bina Bahasa Jaya (BBJ) 
harus bersiap mengedepankan potensi 
dan keunggulan untuk dipro mosikan 
dan dipasarkan ke ma syarakat baik 
secara nasional maupun global. 

“Dengan dasar pemahaman di 
atas, Bina Bahasa Jaya Universitas 
Semarang (USM) akan menggali  dan  
mengeksplorasi  berbagai gagasan  
inovatif  dari  segenap  lapisan sivitas 
akademia untuk dapat dituangkan 
kedalam sebuah karya desain maskot 
yang bertujuan untuk mempromosikan 
dan memasarkan Bina Bahasa Jaya 
Universitas Semarang (USM) melalui 

Mascot Design Competition Bina 
Bahasa Jaya Universitas Semarang” 
tuturnya.

Dari hasil penilaian para juri, di
ambil 3 juara utama, yakni Citra Kurnia 
Sari sebagai juara I dengan de sainnya 
yang membawa karakter burung hantu, 
Muin Maulana sebagai juara II dengan 
desainnya yang berka rakter manusia, 
dan Aldi Alfian yang mendesain 
dengan karakter burung beo.

Seluruh pemenang Mascot De
sign Competition baik juara I, II, dan 
III mendapatkan penghargaan dari 
lembaga pelatihan bahasa Bina 
Bahasa Jaya (BBJ) Universitas 
Semarang berupa piala, uang pem
binaan, sertifikat, goodie bag, dan 
voucher mengikuti pelatihan dan 
ujian TOEFL Prediction Test. (Da. 
Gunantar)

HMJ Akutansi USM  
Gelar Lomba Desain Grafis 

Bina Bahasa Jaya USM 
Adakan Mascot Design Competition
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Kegiatan ini digelar dalam 
rangka pengabdian kepa-
da masyarakat dosen Fa-

kultas Teknologi  Informasi dan 
Komunikasi (FTIK) antara lain 
Saiful Hadi MKom, Sri Handayani 
MT, dan Safira Nuraihsa MKom.

Sebelum mengikuti ujian, para 
guru diberikan pelatihan terkait 
Microsoft Office Sepecialist (MOS) 
sehingga diharapkan ketika ujian 

smeua lulus. Menurut Soiful 
Hadi bahwa kegiatan sertifikasi 
Microsoft ini adalah bagian dari tri 
dharma perguruan tinggi, sehingga 
tiap tahun kami melakukannya 
untuk  meningkatkan SDM guru 
madrasah.

“Alhamdulillah dari 10 gu-
ru yang ikut pelatihan dan ujian 
sertifikasi berhasil lulus dengan 
skor diatas 900 pada ujian 

Microsoft word” ungkap Saiful.
“Ujian ini dilakukan secara on 

line dengan menggandeng certiport 
sebagai lemabag yang dipercaya 
oleh Microsoft, dan saat ini USM 
sebagai Testing Center Certification 
Microsoft rutin menggelar ujian 
setiap tiga bulan untuk mahasiswa 
USM” tambahnya.

Selain Microsoft Word, USM 
juga  menggelar ujian semua apli-
kasi office dengan nama Microsoft 
Office Sepecialist (MOS), Micro-
soft Technology Associate (MTA), 
dan Microsoft Certified Educater 
(MCE).

SEMARANG- Sebanyak 1.371 
mahasiswa Universitas Semarang 
(USM) yang nantinya akan 
mengikuti program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) diharapkan  bisa 
membantu mengurangi dampak 
resiko bencana akibat pandemic 
covid-19.

Hal ini disampaikan oleh 
Rektor USM Andy Kridasusila SE 
MM pada saat membuka acara 
Pe nyegaran Dosen Pembimbing 
La pangan (DPL)  Kuliah Kerja 
Nyata Back to Village (KKN BV) 
II semester Gasal 2020/2021 yang 
dilaksanakan secara daring pada 
Selasa (3/11). “Karena kondisi 
pandemi covid-19 yang saat ini 
belum berakhir, kami pimpinan 
USM mengambil kebijakan untuk  
program KKN  dilakukan di dae-
rah domisili masing-masing 
dengan konsep KKN Back to 
Village” ungap Andy.

“Kami berharap mahasiswa 
peserta KKN Back to Village ini 
nantinya  dalam melaksanakan 
program kerjanya bisa terkait 
dengan pengurangan resiko 
bencana akibat pandemi covid-19 
sehingga akan sangat memberikan 
manfaat bagi masyara kat” 
tambahnya.

Selain itu Andy juga berpesan 
bahwa mahasiswa harus bi-
sa menyesuaiak n terhadap 
perubahan dilingkungn yang ada, 
saat ini peran teknologi informasi 

sangat penting tidak hanya kuliah 
yang daring saja menggunakan 
IT namun sektor bisnis, lapangan 
kerja juga sangat tergantung pada 
teknologi informasi sehingga 
mahasiswa KKN diharapkan 
bisa memberikan pendampingan 
dan memberikan edukasi kepada 
masyarakat terkait perubahan 
yang ada.

Sementara Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) USM Iswoyo 
SPt MP mengatakan bahwa ke giat-
an KKN BV ini diikuti oleh 1.371 
mahasiswa dengan  melibatkan 
Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) sebanyak 38 dosen dan 
pelaksanaa KKN rencananya akan 
digelar pada 12 Januari -11 Februari 
2021.

Iswoyo menambahkan bahwa 
pada kegiatan ini menghadirkan 
tiga narasumber yaitu Wakil Rektor 
I Prof Dr Hardani Widiastuti MM 
Psikolog, Wakil Rektor II Prof Dr 
Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, dan 
Wakil Rektor III Dr Supari MT.

“Penyegaran DPL KKN BV 
II semester Gasal 2020/2021 ber-
tujuan agar para dosen pem-
bim bing  mempunyai pre sep-
si yang sama yang nanti dapat di-
implementasikan mahasiswa 
ter kait dengan survery, penyu-
sunan program kerja, pelaksanna 
program kerja, dan laporan KKN 
termasuk dalam hal penganggaran 

program kerja” ungkap Iswoyo.
Wakil Rektor I USM Prof Dr 

Hardani Widiastuti MM Psikolog  
menyampaikan bahwa KKN BV 
USM ini merupakan program 
wajib bagi mahasiswa USM dengan 
3 SKS sesuai dengan SK Rekor 
USM.

Sementara Wakil Rektor II 
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih 
MP menekankan bahwa program 
kerja KKN diupayakan yang efisien 
tetapi tepat sasaran, senantiasa 
mematuhi protokol kesehatan dan 
jaga nama baik almamater.

Adapun Wakil Rektor III 
USM Dr Supari MT berharap para 
Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) memberikan arahan kepada 
mahasiswanya agar program 
kerja KKN BV ini sejalan dengan 
program pemerintah daerah 
di masing-masing domisi l i 
mahasiswa.

Selain itu Supari juga berharap 
program kerja tidak memberatkan 
mahasiswa dari sisi pembiayaan, 
visible, realistis, implementable, 
terukur, dalam rangka mendukung 
pengurangan resiko bencana 
covid-19.

“Nilai tambah bagi program 
KKN apabila dapat menggali dan 
mengangkat untuk penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
bagi dosen dan mahasiswa  untuk 
solusi permaslahan di daerah” 
tambahnya. .

SEMARANG- Sebanyak 813 mahasiswa dan 135 dosen  
Universitas Semarang (USM) mengikuti pelatihan penyusunan dan 
penulisan proposal Program Kreattifitas Mahasiswa (PKM) 5 bidang, 
Artikel ilmiah (AI), Gagasan Tertulis (GT) dan Gagasan Futuristik 
Kosntruktif (GFK) pada Rabu (18/11).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor III USM Dr Supari ST MT 
ini menghadirkan narasumber dari Reviewer Pusat Prestasi Nasional 
Kemendikbud  yang sekaligus Direktur Laboratorium Central Sains 
dan Reakayasa Universitas Brawijaya Malang Dr Ir Bambang Dwi 
Argo DEA.

Dalam sambutannya Supari menekankan pentingnya ide-ide 
kreatif daninovatif mahasiswa USM dalam rangka meningkatkan 
prestasi mahasiswa melalui PKM, sehingga kami berharap tahun ini 
mahasiswa bisa mengusulkan 300 proposal yang berkualitas.

“Bagi mahasiswa yang lolos PKM dan didanai oleh Pusat Prestasi 
Nasional Kemendikbud  akan diberikan reward berupa pengakuan 
2-4 SKS dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)” 
ungkap Supari.

“Jika lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), maka 
ketua tim akan diberikan reward bebas SPP 1 semester, dan jika meraih 
medali akan mendapatkan reward bebas SPP sampai lulus bagi 2 ketua 
tim” tambahnya.

Supari menambahkan Ide kreatif tidak harus sesuatu yang sama 
sekali baru atau belum ada di masyarakat, namun dapat juga dengan 
cara ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), dengan ATM ini, diharapkan 
akan lebih mudah menemukan ide kreatif, yang justru lebih jelas dpt 
bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai salah satu tahapan, kegiatan pelatihan ini sangat penting 
untuk terus meningkatkan kreativitas civitas akademika USM,  
menyiapkan mhs USM mjd generasi muda kreatif, cerdas, tangguh, 
dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

Dr Ir Bambang Dwi Argo dalam paparannya mengatakan  bahwa 
penulisan proposan dan unggah proposal harus memiliki sumber 
topik usulan kegiatan  yang berkualitas subtansinya, networking, dan 
time table yang baik.

“Proposal PKM yang berkualitas juga tidak lepas dari peran 
dosen pembimbing terkait kualitas subtansi dan administrasi dari 
proposal serta pemahaman tim perguruan tinggi untuk menscreening 
kebenaran konten dan tampilanproposal yang diunggah” ungkap 
Bambang.

Semenetara ketua tim PPKM USM Harmini ST M Eng berharap 
dengan pelatihan ini ada sinergitas antara dosen dan mahasiswa 
dalam proses pelaksanaan PKM, sehingga tahun ini USM dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PKM.

Rektor USM Berharap Mahasiswa KKN Bisa Bantu 
Kurangi Dampak Resiko Bencana Covid-19

Guru MAN 1 Kota Semarang 
Ikuti Sertifikasi  Microsoft di USM

USM Akan Berikan Reward bagi 
Mahasiswa yang  Lolos Pimnas

SeMaRanG  Sebanyak  10 guru Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 1 Kota Semarang mengikuti ujian sertifikasi Microsoft 
di kampus Universitas Semarang (USM) pada Rabu (17/11).
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SeMaRanG  Tim Robot “Injoh_Bot” 
Universitas Semarang (USM)  berhasil 
meraih juara II pada Kontes Robot Pemadam 
Api (KRPAI) Nasional tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi 
Nasional (Puspresnas) dan Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dari 16  24 November 2020.

Tim yang terdiri dari Khairul Fajri, Agus 
Prianto, Arga Rizky Kurniawan, Bima Septian 
Dwi Aldianto dengan pembimbing Sapto Budi 

Priyatno ST telah menyisihkan 38 peserta terbaik 
dari wilayah I dan II. 

Wakil Rektor III USM Dr Supari MT memberikan 
apresiasi kepada tim robot dari Teknik elektro USM 
yang telah mengharumkan almamater di kancah 
nasional.

“Kami sangat bangga atas prestasi yang telah 
ditorehkan tim robot USM sehingga berhasil 
meraih juara dua pada kategori KRPAI dan juara 6 
pada kategori Kontes Robot Sepak Bola Indonesia ( 
KRSBI)” ungkap Supari.

“Semoga dengan prestasi ini bisa memotivasi 
mahasiswa lain untuk berprestasi di tingkat naisonal 
maupun internasional, USM akan selalu mensupport 

kegiatan mahasiswa dalam upaya meningkatka 
kualitas SDM” tambahnya.

Menurut Sapto, tim telah berusaha sejak dari 2010 
hingga sekarang dengan riset yang berkelanjutan 
dengan mnegikuti kontes robot secara rutin dan pada 
akhirnya membuhakan hasil.

“Tim Injoh_Bot telah melalui seleksi awal tingkat 
wilayah satu, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, serta 
seluruh pulau Sumatera dengan meraih juara satu 
yang dilaksanakan pada 7 – 11 Oktober 2020” ungkap 
Sapto

“Pada pertandingan tingkat nasional, peserta 
diwajibkan melalui 2 sesi, pada sesi pertama robot 
menyemprot disinfektan tanpa ada halangan. 
Tim Injoh_Bot dapat menyelesaikan dengan nilai 
38 detik, sementara pada sesi kedua, robot dapat 
menyelesaikan menyemprot tiap ruangan dengan 
waktu 50 detik dengan bonus 0.36.” tambahnya.

Pada sesi ketiga robot Injoh_Bot dapat 
menyelesaikan dengan waktu 52 detik dengan bonus 
0.36 sehingga total keseluruhan untuk semua sesi 
74.72 detik, sedangkan Tim Robot PENS Surabaya 
berhasil meraih juara I dengan score waktu 57.28 
detik.

Harapan selanjutnya Tim Injoh_Bot dapat 
mengembangkan riset untuk kompetisi selanjutnya 
dan melakukan regenerasi tim selanjutnya, ujar 
Sapto. 

Tim ”INJOH_BOT” USM 
Raih Juara II KRPAI  2020

Tim Robotika USM 
Raih Juara 1 

SEMARANG- Tim Robotika Universitas Semarang 
(USM)  berhasil meraih juara 1 pada Kontes Robot Indonesia 
(KRI) 2020 yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat 
Prestasi Nasional (Pusnas) Kemendikbud untuk Wilayah I 
Indonesia bagian barat yang meliputi Jateng, Jabar, Sumatera, 
Riau, dan Batam pada Kamis (8/10).

Tim Robotika Teknik elektro USM mengirimkan tiga 
divisi KRI yaitu Kontes Robot Sepakbola Indonesia (KRSBI) 
Beroda, Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI), dan 
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI). 

Robot “Useros” USM berhasil meraih juara 1 pada divisi 
KRSBI beroda dan robot Injoh-Bot juga berhasil meraih juara 
1 pada divisi KRPAI.

Tim Useros yang terdiri dari Sungging Fadmasetya, 
Setyo Mudo, Muhammad Achany, dan Edi Priyono dengan 
dosen pembimbing La Ode Muhammad Idris MT ini berhasil 
mencetak gol sebanyak 10, 9 dan 8 sehingga selain mendapat 
juara 1 juga meraih  peringkat Best Strategy menyisihkan 
ITB, Unsri Palembang, Politeknik Negeri Batam, Politeknik 
Negeri Padang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya.

Sementara Tim Injoh-Bot yang terdiri dari Agus Prianto, 
Dimas Septian Aldianto, dan Arga Riski Kurniawan dengan 
pembimbing Sapto Budi Priyanto mendapat perolehan nilai 
640 sehingga meraih juara 1 mengalahkan Unsoed, Unsri 
Palembang, dan Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan USM Dr Supari 
MT mengapresiasi prestasi tim robotika  USM dan berharap 
kontes robot ini dapat dijadikan sarana menumbuhkan 
softskill dan semangat berkarya.

“Keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi-kompetisi 
nasional seperti ajang kontes robot yang diselenggarakan 
oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud ini merupakan 
salah satu upaya dalam menumbuhkan softskills khususnya 
semangat berani berkarya di kalangan mahasiswa USM” 

“Raihan mahasiswa tim robotika USM adalah salah 
satu indikasi yang menunjukkan bahwa kami segenap 
sivitas akademika USM terus berbenah mengejar 
kualitas”tambahnya.

Menurut salah satu pembimbing Sapto Budi Priyanto 
bahwa mahasiswa teknik elektro yang tergabung dalam tim 
robotika ini melakukan persiapan untuk menghadapi kontes 
robot selama satu tahun.

Mereka membuat robot secara bersungguh-sungguh 
dan semangat untuk meraih juara sesuai tema KRI 2020 dan 
alhamdulillah berhasil meraih juara 1 pada divisi KRPAI 
dan divisi KRSBI, dan saat ini tim robotika USM sedang 
menyiapkan untuk menuju tingkat nasional yang akan 
digelar pada November mendatang.

SEMARANG- program Studi s1 Teknik Elektro  
Universitas Semarang (USM) menggelar Workshop 
Penyusunan Kurikulum merdeka Belajar Kampus 
Merdeka  (MBKM) pada  Jum’at (18/12) secara 
daring.

Kegiatan yang diikuti 21 dosen Teknik elektro 
ini  dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik Purwanto 
MT dan menghadirkan narasumber Sisdarmanto 
Adinardra MT PhD dari UII Yogyakarta.

Dalam sambutannya purwanto berharap 
dengan adanya workshop ini Teknik elektro USM  
dapat Menyusun kurikulum MBKM yang akan 
diimplementasikan pada Semester  Gasal 2021 
mendatang.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan 
bekal pada dosen elektro USM untuk Menyusun 
kurikulum sesui MBKM dan rencannya kurikulum 

ini nantinya akan diimplementasikan pada semester 
gasal 2021 mendatang” ungkap Purwanto.

Sementara Sisdarmanto mengatakan dalam 
merdeka belajar kampus merdeka mahasiswa dapat 
mengikuti dari semester 3 di luar program studi 
(prodi). Hak belajar di luar prodi bagi mahasiswa 
yang bersifat pilihan, boleh di ambil, boleh tidak 
di ambil dan program MBKM wajib memberikan 
alternatif dan memfasilitasi.

“Dalam hal ini nantinya akan ada penyesuaian 
kurikulum 1 yang dimana untuk prodi yang 
sedang dalam proses peninjauan kurikulum wajib 
mengakomodasi kebijakan MBKM, penyesuaian 
kurikulum 2 untuk prodi yang belum melakukan 
peninjauan kurikulum dalam jangka waktu yang 
dekat akan mengakomodasi kebijakan” imbuh 
Sisdarmanto

Workshop Penyusunan 
Kurikulum MBKM Teknik Elektro

Tim Robot USM foto bersama Dekan Fakultas Teknik Purwanto MT dan Dosen-dosen lain.
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SeMaRanG  Mahasiswa Universitas 
Semarang (USM) meraih juara 1 Lomba 
Kreativitas dan Inovasi Masyarakat 
(Krenova) kategori mahasiswa Tahun 2020 
Kota Semarang, Jumat (25/9/2020).

USM menyisihkan Universitas Negeri 
Semarang (Unnes) yang berada di juara 2 
dan Polines juara 3 .Tim mahasiswa Teknik 

Elektro USM yang terdiri dari Endra Rahmawan, 
Muhammad Irsyadur Ramadhan, dan Riyan Bagas 
Firmansyah meraih juara 1 usai mempresentasikan 
“Alat Tes Swab PCR portabel tiny lab” karya mereka.

Ketiganya mendapat bimbingan secara intensif 
dari dosen Teknik Elektro USM Satria Pinandita ST 
MEng sebelum alat tersebut dilombakan.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr 

Supari MT bersyukur dan mengapresiasi prestasi 
yang diraih mahasiswanya tersebut.

“Kami sangat apresiasi atas prestasi ini, dan kami 
berharap bisa memacu dan mendorong mahasiswa 
lain untuk senantiasa berprestasi walaupun saat 
pandemi, dalam waktu dekat tim robot dari 
mahasiswa teknik elektro juga akan berlaga pada 
Kontes Robot Indonesia dan kami targetkan untuk 
meraih juara,” ungkap Supari.

Per wa k i la n Ti m ma ha si swa Tek n i k 
Elektro USM Endra Rahmawan mengatakan, cara 
kerja alat PCR Tiny Lab ini pertama mengambil 
sampel tes dari spesimen lalu campur dengan reagen 
dalam mikrotube.

Setelah itu masukkan sampel di mikrotube ke 
dalam centrifuge dengan waktu kurang lebih 45 
detik hingga 1 menit, dengan kecepatan 2500rpm.

Fungsi centrifuge ini memisahkan partikel 
dengan kerapatan yang berbeda.

Setelah itu masukan mikrotube ke dalam alat 
thermocycler, dalam alat ini mempunyai 3 tahapan.

“Tahap pertama proses denaturasi (pemisahan), 
Tahap kedua annealing (penempelan) dan tahap 
selanjutnya extension (pemanjangan). Tahapan ini 
biasanya dilakukan berulang kali hingga 33 kali 
secara berurutan dari tahap 1-3, membutuhkan 
waktu kisaran 1 menit tiap tahapannya,” paparnya.

Jika dikalikan 33x maka dibutuhkan waktu 
sekitar 33 menit untuk proses thermocycler ini.

“Proses ketiga yaitu siapkan wadah dan sekat lalu 
masukkan jelly agar. Diamkan jelly tersebut dingin 
lalu angkat sekat tersebut lalu masukkan sampel tadi 
kedalam sekat tersebut lalu taruh di electroforesis 
dengan memakai LED Ultraviolet dengan spektrum 
470nm,” tambahnya.

Civil Days 2020
SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil USM 

menyelenggarakan  Civil Days 2020 Pada 14-15 September 2020 .
Acara terbagi menjadi dua sesi, hari perttama senin 14 September 

2020 terdapat kegiatan lomba Civil Bridge Competition dan  Maket 
Structure Competition. Lomba diikuti oleh mahasiswa teknik sipil 
angkatan 2016 sampai dengan angkatan 2019. 

Tujuan dari kegiatan lomba tersebut adalah mengimplementasi 
ilmu yang didapat dari bangku kuliah sehingga dapat dipamerkan 
kemampuan mahasiswa teknik sipil dalam merancang dan membuat 
prototype jembatan dengan juri yang dilibatkan adalah dari dosen 
Teknik sipil universitas semarang. 

Di hari ke dua, 15 September 2020 diadakan kegiatam Webinar 
yang bertemakan “Penggunaan Building Information Modelling di Era 
Digital Construction”.

Kegiatan ini di buka untuk umum dan ada beberapa peserta yang 
dari Universitas lain juga dosen maupun tenaga ahli, dengan pembicara 
dari PT. ADI KARYA (Persero) Tbk yaitu bapak Ir Yan Arianto ST 
MM, yang menjabat sebagai General Manager di PT. ADI KARYA 
(Persero) Tbk. 

Alat Test SWAB PCR Portabel 

SEMARANG- Fakultas Teknik Universitas 
Semarang (USM)  menyelenggarakan Pelatihan 
Penggunaan Software Weka dan Zotero bagi seluruh 
dosen Fakulta Teknik pada 16 Desember 2020.

Pelatihan dilaksanakan secara virtual 
disampaikan oleh praktisi selaligus Dekan Fakultas 
Ilmu Komputer Universitas Narotama Aryo 
Nugroho ST SKom MT dan dihadiri seluruh dosen 
di lingkungan Fakultas Teknik. 

Menurut Aryo Nugroho, program Weka sangat 
dibutuhkan bagi dosen yang tidak mengetahui 
detail tetantang koding, hanya menggunakan 
beberapa tool di Weka untuk menganalisa data 
yang ada di bidang penelitian Teknik. 

Weka mempermudah kita dalam mengexplorasi 

data dalam jumlah besar melakukan klasifikasi 
dan maupun klusterisasi, sehingga dalam menulis 
artikel di jurnal dapat diexplorasi lebih mendalam. 
Pelatihan dilanjutkan dengan penggunaaan 
software Zotero, sehingga memungkinkan dosen 
dapat menggunakan alternatif managemen 
referensi selain Mendeley yang sering digunakan. 

Menurut Dekan Fakultas Teknik, Purwanto 
ST MT, pelatihan ini merupakan tindak lanjut 
kerjasama mou antar fakultas Teknik Universitas 
Semarang dengan fakultas Teknik dan Fakultas 
Ilmu Komputer Universitas Narotama  terutama 
dalam bidang riset bersama, sehingga dapat 
meningkat sumber daya manusia antar dua 
institusi tersebut.

Pelatihan Weka dan Zotero 
bagi Dosen Fakultas Teknik

Mahasiswa Elektro  Raih 
Juara 1 Lomba Krenova

Menurut Ir Diah Setyati B MT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 
USM, BIM (Building Information Modeling) merupakan salah satu 
teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan Konstruksi) 
yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek 
pembangunan ke dalam model 3 dimensi. 

“Teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia, 
termasuk di Indonesia, selama berjalanannya BIM sendiri mendapat 
respon yang positif dari masyarakat mengingat keuntungan yang 
ditawarkan di bidang AEC’ ungkapnya.

“Dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan 
maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya 
yang dikeluarkan serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Harapan dari 
webinar tersebut, mahasiswa teknik sipil USM dapat menyerap 
teknologi sehingga dapat bersaing dengan mahasiswa dari institusi 
lain’ tambahnya.
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Wisauda Ke-60 USM digelar secara luring dan daring. Ketua Pengurus Yayasan Alumni UNDIP Prof H Abdullah Kelib SH memberikan 
bingkisan kepada santri Ponpes Nurul Hidayah seusai doa bersama.

Hendrar Prihadi (Hendi) menyampaikan materi saat dialog 
dengan HEI JAYA di Hotel Horison Nindia.

Kajian rutin mahasiswa bersama Al Habib Muhammad bin Farid Al Muthohar. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Gus In'am 
dan Al Habib Hamid bin Sholeh Baagil.

Prof H Abdullah Kelib SH, Ir H Soeharsojo IPU, Eddy Djoko Pramono SH MH, Dr 
Kukuh, Pengurus HEI JAYA foto bersama Hendrar Prihadi (Hendi).

Taman USM
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Rektor USM Andy Kridasusila SE ME menerima cendera 
mata dari GM Telkom Witel Semarang Joko Wiyono usai 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Prof Dr H Muladi SH, Prof H Abdullah Kelib SH, Ir H Soeharsojo IPU bersilaturahmi 
dengan Ketua MPR RI H Bambang Soesatyo SE MBA di ruang kerja MPR RI.

Dosen Fakultas Ekonomi USM Dr Sujito MSi meraih gelar doktor.

Pelantikan Pengurus IKA FTP USM

Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana USM

Mapala USM foto bersama sebelum penanaman pohon Sukun.

Launching Web Forkom LPPM PT Jawa Tengah di USM
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Dr. Ridwan Basalamah, 
SE, MM, dosen yang ber-
keahlian bidang Edan 

Marketing. Tim Dosen FTP USM 
diketuai oleh Zulhaq Dahri Siqhny 
S.T., M.T. dengan anggota Dr. Ir. 
Haslina M.Si, Ir. Dewi Larasati M.Si 
dan Ir. Ery Pratiwi M.P. Kegiatan 
ini dihadiri oleh 7 orang anggota 
kelompok tani Rowotengah yang 
diketuai oleh Abdul Aziz.

Pelatihan yang dilaksanakan 
pada tanggal 11 November  2020 
ini bertema “Sosialisasi dan 
Pelatihan Mengenai Penganan 
Pascapanen dan Pemanfaatan 
Limbah Jagung yang Berupa 
Rambut Jagung”.

“Proses pascapanen jagung 
terdiri atas serangkaian kegiatan 
yang dimulai dari panen/peme-

tikan dan pengeringan tongkol, 
pemipilan tongkol, pengemasan 
biji, dan penyimpanan sebelum 
dijual ke pedagang pengumpul. 
Namun, apabila produk jagung 
segar ini langsung dijual, maka 
pendapatan kelompok tani akan 
cenderung tetap” Ungkap Ir. Dewi 
Larasati M.Si

Ir. Ery Pratiwi, M.P. mem-
berikan alternatif pengolahan 
jagung menjadi bentuk tepung 
lebih dianjurkan dibanding produk 
setengah jadi lainnya. “Hal ini 
dikarenakan tepung lebih tahan 
disimpan, mudah dicampur, da-
pat diperkaya dengan zat gizi 
(fortifikasi), dan lebih praktis serta 
mudah digunakan untuk proses 
pengolahan lanjutan.” Ungkap Ir. 
Ery Pratiwi, M.P.

Selain mengolah jagung 
menjadi bentuk tepung, pening-
katan pendapatan kelompok tani 
dapat diperoleh dari pemanfaatan 
limbah rambut jagung” ungkap 
Zulhaq Dahri Siqhny S.T., M.T. 

Selama ini pemanfaatan 
ram but jagung masih terbatas. 
Padahal, rambut jagung dapat 
digunakan sebagai obat herbal 
yang memiliki berbagai jenis kha-
siat seperti menurunkan gula 
darah, mencegah gagal ginjal, 
peluruh air seni dan penurun 
tekanan darah. 

Kandungan kimia pada ram-
but jagung antara lain  protein, 
karbohidrat, serat beberapa vita-
min seperti  vitamin B, vita min 
C, vitamin K, minyak atsiri, dan 
garam-garam mineral. Rambut 
jagung juga mengandung senyawa 
antioksidan yang bermanfaat bagi 
tubuh. 

Mengingat rambut jagung 
memiliki banyak manfaat untuk 
Kesehatan, maka  Dr. Ir. Haslina 
M.Si, melakukan pelatihan pem-
buatan jelly drink rambut jagung. 

SEMARANG- Merdeka Belajar – 
Kampus Merdeka merupakan kebijakan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang bertujuan mendorong mahasiswa 
untuk menguasai berbagai keilmuan 
yang berguna untuk memasuki dunia 
kerja. 

Apa yang dimaksud merdeka 
belajar Kampus merdeka? Dulunya 
kampus menjadi tempat untuk belajar 
bagi mahasiswa dan juga dosen secara 
tatap muka langsung. Pada program 
pembelajaranya sebuah kampus 
seringkali menerapkan konsep 
pembelajaran dimana dosen menjadi 
seorang sumber utama. Ini tentunya 
akan menjadikan mahasiswa kurang 
mandiri dalam menyelesaikan berbagai 
upaya pemecahan masalah yang harus di 
selesaikan.

Adanya konsep belajar merdeka 
tentunya bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada mahasiswa 

untuk belajar diluar kampus. Konsep 
tersebut terus dikembangkangkan oleh 
kemendikbud sebagai upaya untuk 
mendapatkan calon pemimpin masa 
depan yang berkualitas.

Dalam penerapannya, konsep ini 
nantinya mahasiswa akan diberikan 
keleluasaan selama dua semester pada 
program belajarnya untuk melakukan 
kegiatan diluar kelas. Konsep ini pada 
dasarnya menjadikan mahasiswa untuk 
lebih bersosialisasi dengan lingkungan 
diluar kelas.

Upaya mendukung kebijakan 
tersebut, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Semarang melakukan 
kerjasama dengan beberapa perusahaan 
di area Jawa Tengah, diantaranya 
dengan PT Perkebunan Teh, Yuasa 
Food, Tangent Roastery, dan Mie 
Ongklok. Penandatanganan MoU 
(Memorandum of Understanding) atau 
Nota Kesepahaman, yang dihadiri oleh 

Dekan Fakultas Teknologi 
PertanianDr. Ir. Haslina, M.Si 
dan Pimpinan perusahaan 
beserta jajaran nya, 
berlangsung Selasa, 20 Oktober 
2020. 

Hadir pada acara 
penandatangan MOU tersebut, 
Wakil Dekan FTP Ir. Dewi Larasati, 
M.Si serta seluruh pengelola FTP-USM, 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian 
(FTP-USM) Dr. Ir. Haslina, M.Si. 
menyampaikan bahwa maksud dari 
perlu adanya Penandatanganan MOU ini 
adalah dalam rangka mendukung dan 
menindaklanjuti program Mendikbud 
tentang kampus merdeka-merdeka 
belajar, selain itu juga untuk peningkatan 
Status Akreditasi, karena persoalan 
akreditasi ini juga akan mempengaruhi 
kepada keyakinan mahasiswa dan public 
disamping banyak keuntungan lainnya. 
Dan  salah satu persyaratan untuk 

itu adalah adanya kerjasama dengan 
lembaga terkait, seperti Pemda/Pemko, 
industri/perusahaan dan lain-lain. 

Para pimpinan perusahaan yang 
turut memberikan sambutan pada acara 
penandatangan MOU ini menyatakan 
menyambut baik hal tersebut sejauh tidak 
bertentangan ketentuan yang berlaku, 
karena MOU ini akan menguntungkan 
bagi kedua belah pihak.

Mahasiswa FTP Lanjut Tahap 
Pemaparan PKM P 2020

SEMARANG-   Setelah berhasil memperoleh pendanaan, 
mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) asal Kota Kudus melaksanakan pemaparan laporan kemajuan 
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2020 bidang penelitian 
melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  dengan 
persaingan PTN dan PTS seluruh Indonesia pada Sabtu (10/10) secara 
virtual.    

PKM yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan 
mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. PKM memberikan 
dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi 
perguruan dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Dalam sambutan pembukaan, Direktur Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Prof drh Aris Junaidi Ph D mengatakan bahwa, tujuan 
PKM adalah memandu mahasiswa menjadi pribadi-pribadi tahu dan 
taat aturan serta taat dengan regulasi, menjadi mahasiswa yang dapat 
membangun kebhinekatunggalikaan intelektual, dengan bentuk 
kegiatan dan luaran PKM 5 bidang di Era Pandemi Covid 19 dilakukan 
dalam kurun waktu 2 bulan dan dilakukan secara daring.    

“Kita ketahui bersama bahwa tujuan PKM ini adalah untuk 
memandu mahasiswa menjadi pribadi-pribadi yang tahu aturan, 
yang taat aturan, yang taat dengan regulasi, menjadi mahasiswa yang 
kreatif, inovatif, dan juga objektif, kooperatif dalam membangun 
kebhinekatunggalikaan intelektual, bentuk kegiatan dan luaran yang 
kita harapkan dalam PKM ini adalah penyesuaian bentuk kegiatan dan 
luaran PKM 5 bidang di Era Pandemi Covid 19 ini, semua PKM 5 bidang 
dikerjakan dalam kurun waktu 2 bulan dan dilakukan secara daring.” 
tutur Bapak Aris Junaidi.

Pada kesempatan tersebut, Tim PKM P terdiri dari tiga mahasiwa 
jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP), yaitu Isa Mahendra sebagai 
ketua tim, dengan anggota I Lia Mahrita, dan anggota II Desi Dwi 
Irvaviana serta dengan Dosen Pembimbing Ir Dewi Larasati MSi.

Judul PKM P yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Nasional 
RI adalah Karakteristik Gelatin-Ektrak Daun Katuk dan Potensinya 
Sebagai Edible  Coating antibakteri dan antioksidan pada Sosis. 

Dosen FTP USM Gelar 
Pelatihan Penanganan 
Pascapanen Jagung

SEMARANG Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang 
ditujukan kepada kelompok Tani Rowotengah, 
Rowosari, Semarang menghadirkan Narasumber 
4 orang dosen Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Semarang (FTP USM). 

FTP Jalin MoU dengan 
Beberapa Perusahaan di Jateng
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Dosen FTP USM
Berikan Penyuluhan 

di SMK Negeri H. Moenadi
SEMARANG- Dewasa ini kasus keracunan makanan 

masih banyak terjadi baik di Indosesia maupun di negara lain. 
Kejadian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain teknologi 
proses pengolahan yang tidak benar, kurangnya penerapan 
hygine dan sanitasi, pengendalian mutu yang tidak tepat, 
kontaminasi silang, pemanasan yang tidak cukup, pendinginan 
yang lambat, pemanasan kembali yang tidak memadai. Hal ini 
sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan pengolahan yang 
benar, menerapkan hygine dan sanitasi serta menerapkan Good 
Manufacturing Practice (GMP).

Untuk itu dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian  (FTP) Universitas Semarang (USM) 
menggelar penyuluhan kepada siswa SMK Negeri H. Moenadi 
Ungaran dengan topik Food Safety dan Good Manufacturing 
Practice. pada Kamiis 10 Desember 2020.

Kegiatan penyuluhan ini meliputi empat topik yaitu topik 
pertama tentang  kemanan pangan disampaikan oleh  Soraya 
Kusuma Putri, S.T.P., M.Sc.; topik kedua cemaran kimia pada 
pangan disampaikan   oleh Aldilla Sagitaning Putri, S. Si., M.Si;  
topik ketiga tentang Good Manufacturing Practice disampaiakn 
oleh Dr. Ir. Bambang Kunarto, MP dan dan topik keempat terkait 
penerapan Good Manufacturing Practice pada pengolahan 
daging disampaikan oleh Iswoyo, SPt., MP.  

Pada kegiatan ini terdapat keterkaitan antara  Jurusan Tek-
nologi Hasil Pertanian USM dengan siswa-siswi SMK Negeri 
H. Moenadi Jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 
(APHP) karena berada pada rumpun ilmu yang sama.  

Wali kelas XI jurusan APHP SMK Negeri H. Moenadi- Wena 
Risaditya, STP-menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat pen-
ting karena jurusan APHP berhubungan langsung pengolahan 
pangan sehingga mutu daribahan hingga produk dapat terjaga 
kualitasnya. 

”Diharapkan kegiatan ini dapat menambah  kemampuan 
dan ketrampilan siswa-siswi SMK Negeri H. Moenadi (kususnya 
jurusan APHP) untuk berpedoman pada food safety dan GMP 
dalam memproduksi pangan dan menerapkan pada industri 
pangan” ungkap Wena Risaditya.

Kegiatan yang menghadirkan pakar nara 
sumber dari UNDIP Dr. Dra. Tatik 
Widiharih, M.Si  ini dibuka oleh Dekan FTP 

USM Dr. Ir. Haslina, M.Si.
Dalam sambutannya Haslina mengatakan 

bahwa tujuan diselenggarakan pelatihan ini untuk 
memberi pemahaman guna penyamaan persepsi 
prinsip dasar rancangan percobaan yang diikuti 
oleh seluruh dosen FTP USM. 

“Persepsi ini penting kita selaraskan untuk 
memenuhi kebutuhan penelitian untuk dosen 
dan mahasiswa. Saya berharap, setelah mengikuti 
penelitian ini kita semua dapat memilih rancangan 
percobaan yang sesuai dengan masalah yang 
dihadapi, melakukan analisis, checking model, dan 
simpulan hasil analisis” tuturnya.

Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, M.P. wakil 
rektor II dan juga dosen di Fakultas Teknologi 
Pertanian pada saat membuka acara menambahkan 
bahwa kegiatan yang sudah difasilitasi oleh 
Universitas ini perlu dimanfaatkan dengan baik 
oleh para dosen untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan baru terkait dengan metode ilmiah 

yang dapat digunakan dalam mendukung publikasi 
dosen.

Dr. Dra. Tatik Widiharih, M.Si. dalam 
paparannya menjelaskan bahwa perancangan 
percobaan atau rancangan percobaan (Design of 
Experiment) adalah kajian mengenai penentuan 
kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi 
terhadap objek yang memiliki variasi (stokastik), 
berdasarkan prinsip-prinsip statistika. 

Perancangan percobaan dapat dikatakan 
sebagai “jembatan” bagi peneliti untuk bergerak 
dari hipotesis menuju pada eksperimen agar 
memberikan hasil yang valid secara ilmiah. Dengan 
demikian, perancangan percobaan dapat dikatakan 
sebagai salah satu instrumen dalam metode ilmiah.

Kajian perancangan percobaan adalah 
pelaksanaan percobaan (eksperimen) terkendali. 
Dalam percobaan semacam ini, penel it i 
memberikan sejumlah tindakan (dapat juga 
“pelabelan” sesuai dengan ciri-ciri objeknya, 
diistilahkan sebagai perlakuan atau treatment) pada 
sejumlah objek yang memiliki variasi pada derajat 
tertentu.

SeMaRanG – Sebanyak 20  dosen di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Semarang (USM) mengikuti pelatihan penyamaan persepsi prinsip dasar 

rancangan percobaan di ruang Sidang USM pada Sabtu (19/12). 

Dosen FTP USM Ikuti Pelatihan 
Persamaan Persepsi 

Prinsip Dasar Rancangan 
Percobaan

“susu” tersebut, tanpa menyadari bahwa  
kata “susu” ini bukan berasal dari susu 
yang sebenarnya, tetapi lebih pada 
kemiripan rasa karena tahu susu “palsu 
“ yang dijual tadi sama sekali tidak 
menggunakan susu hanya lembut dan 
gurihnya yang disamakan dengan susu. 

Dalam hal ini tahu susu “palsu” ini 
dibuat dari tahu kedelai yang sudah jadi 
tahu, kemudian  dengan menggunakan 
bantuan baking( soda yang berfungi 
memecah protein dalam tahu kedelai 
tersebut), sehingga tekturnya menjadi 
lebut dan gurih yang mirip dengan 
rasa susu, dan dinamai dengan TAHU 
SUSU. 

Perlu diketahui oleh masyarakat , 
fakta yang sesungguhnya bahwa istilah 
tahu susu yang sebenarnya ada unsur 
susu dalam pembuatannya, dan pada 
umumnya susu berasal dari ternak sapi.

Seperti kita ketahui bahwa susu 
merupakan sumber protein hewani 
yang memiliki peran penting dalam 
Kesehatan, karena mengandung 
komponen g iz i  ya ng komplek 
(Miskiyah, 2011). Akan tetapi dalam 
kehidupan sehari-hari, tidak semua 
orang bisa mengkonsumsi susu segar 
yang belum diolah, oleh karena itu 

perlu dilakukan berbagai inovasi 
pengolahan sehingga masyarakat bisa 
mengkonsumsinya, misalnya dalam 
bentuk olahan : tahu susu, permen 
susu, yougurt dll, disamping bertujuan 
untuk penganekaragaman olahan juga 
bertujuan untuk memperpanjang masa 
simpan susu itu sendiri.

Tahu adalah olahan pangan yang 
berbahan dasar kedelai, merupakan 
makanan yang sudah sangat akrab 
dengan lidah masyarakat Indonesia, 
biasanya tahu digunakan sebagai lauk . 
Tahu mengandung beberapa nilai gizi, 
seperti : lemak, protein, Karbohidrat, 
kalori, mineral, fosfor dan vitamin B 
komplek. Tahu sering dijadikan salah 
satu menu diet rendah kalori karena 
kandungan karbohidratnya yang 
rendah (Utami 2012).

TAHU SUSU “MURNI”
Guna meluruskan fakta tentang 

TAHU SUSU, perlu kami uraikan 
tentang pembuatan tahu susu yang 
sebenarnya. Tahu  adalah satu produk 
makanan yang memiliki kandungan zat 
gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. 
Secara umum kita ketahui bahwa Tahu 
dibuat dari kedelai dan mengandung air 

sebenyak 86 %, protein sebesar 8 – 12 %, 
lemak sebesar 4-6 % dan karbohidrat 
sebesar 1-6% (Santoso, 2005).

Tahu susu merupakan salah satu 
produk olahan yang berbahan baku 
susu sapi, diolah dengan cara yang 
hampir sama dengan pembuatan tahu 
pada umumnya yang berbahan dasar 
kedelai. 

Prinsip pembuatannya adalah 
menggumpalkan protein dalam susu 
(Kasein) yang bisa dilakukan dengan 
menambahkan bahan yang memiliki 
sifat asam.Tahu susu dari susu sapi 
memiliki karakteristik yang hampir 
sama dengan tahu kedelai pada 
umumnya. Karakteristik tahu susu 
yang baik adalah memiliki kenampakan 
yang utuh, bersih dan halus, teksturnya 
kenyal (tidak terlalu lunak dan tidak 
terlalu keras), rasanya gurih.

Tahu susu dibuat dengan men-
c a mpu r k a n  b a h a n  –  b a h a n 
penggumpalan kedalam susu segar. 
Bahan penggumpal yang digunakan 
pada proses penggumpalan yaitu seperti 
asam cuka, biang tahu (whey) dan 
kalsium sulfat. Menurut Rahayu dkk 

Saat ini makanan yang dikenal dengan 
sebutan tahu susu sedang viral dikalangan 
masyarakat, biasanya dijajakan dalam 
kemasan menggunakan kotak plastic 
dengan kisaran harga Rp 20.000 sd 25.000 
per kemasan. Rata rata masyarakat tertarik 
membelinya karena ada” embel-embel” istilah (Bersambung hlm 23 kol 1)

Oleh : ir. Maria Sudjatinah, M.Si
(Dosen Fakultas Teknologi Pertanian USM)

FaKTa  
TaHU SUSU
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Workshop yang digelar selama dua hari 
ini diikuti para dosen dan tenaga 
kependidikan Fakultas Psikologi USM  

dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 
(Undip) Prof Drs H Imam Ghozali Mcom PhD Ak 
dengan moderator Ketua Program Studi S1 Fakultas 
Psikologi USM Ibu Anna Dian  Savitri SPsi MSi 
Psikolog.

Menururt Dekan Fakultas Psikilogi USM Dr 
Rini Sugiarti SPsi MSi Psikolog bahwa tujuan dari 
workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas penelitian dosen  psikologi USM sehingga 
akan memberikan konstribusi bagi masyarakat. 
“Kalau penelitian para dosen psikologi semakin baik 
kualitasnya maka akan semakin bermanfaat bagi 
masyarakat dalam membantu memberikan solusi dari 
permasalahan psikologi” ungkap Rini.

Sementara Prof Imam Ghozali menyampaikan 
materi terkait bagaiaman seorang peneliti mampu  
mengangkat permasalahan melalui metode 

penelitian yang tepat serta memahami teknik 
metode penelitian yang dipilih.

“Dengan memahami teknik metologi penelitian 
yang dipilih dengan tepat,  akan  menghasilkan 
analisa yang valid sehingga hasil penelitian 
penelitian bisa dipertangugngjawabkan” ungkap 
Prof Imam.

Prof Imam juga menambahkan bahwa teori 
metodologi penelitian dibagi menjadi dua yaitu 
Induktif (Observasi Empiris) dan deduktif 
(menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan). 
Permasalahan penelitian (problem definition) tidak 
berarti ada kesalahan serius dengan situasi sekarang 
dan perlu penyelesain. 

“Masalah penelitian juga mengindikasikan 
kepentingan pada isu untuk menemukan jawaban 
terbaik dan akan mampu memperbaiki keadaan 
sekarang, masalah penelitian didefiniskan sebagai 
situasi dimana ada kesenjangan (gap) antara yang 
sesungguhnya dan situasi yang diharapkan”, 
tambahnya.

Fakultas Psikologi USM Dialog 
Mahasiswa 2 “loosss ke wae lurrr” 

SEMARANG -  (Dewan Mahasiswa)  Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang mengadakan dialog mahasiswa yang ke-2 pada tanggal 24 
oktober 2020 hari Sabtu. Dialog mahasiswa ini dilakukan secara daring 
atau melalui aplikasi zoom, namun tidak mengurangi antusiasme  
peserta untuk mengikuti kegiatan ini .

Kegiatan dibuka oleh anggota DEMA (dewan mahasiswa),   Agapenia 
yang juga menjelaskan serangkain acara dan tata tertib kegiatan dialog 
mahasiswa ini.    

Dalam sambutannya, Wakil Dekan Fakultas Psikologi USM Agung 
Santoso Pribadi, S.Psi., M.Psi,Psikolog menyampaikan, “walaupun 
kegiatan ini melalui virtual tidak mengurangi esensiensi para peserta 
untuk mengikuti kegiatan ini, tujuan untuk kegiatan dialog mahasiswa 
ini diadakan untuk dapat memberikan hasil yang terbaik untuk 
Fakultas psikologi kedepannya menjadi lebih baik. Jadi para mahasiswa 
maupun dosen dapat memberikan aspirasi dan masukan untuk Fakultas 
Psikologi .”

Ketua DEMA Fakultas Psikologi mahasiswa angkatan 2017 Farchan 
menyampaikan bahwa “kegiatan ini menjadi wadah untuk bapak/ibu 
dosen dan mahasiswa untuk dapat saling mengenal, berkomunikasi, 
dan bertukar pikiran mengenai asprirasi dan masukan untuk Fakultas 
psikologi ke depannya”. 

Kegiatan dialog mahasiswa yang ke 2 ini banyak pertanyaan 
dan masukan dari mahasiswa dari berbagai angkatan, salah satunya 
ada perwakilan mahasiswa dari angkatan 2020 ghea aley sumantri 
menanyakan mengenai pembelajaran kuliah online ada beberapa 
kendala salah satunya koneksi internet dan pengumpulan tugas kuliah, 
karena tidak semua koneksi internet pada mahasiswa itu berjalan  
lancar jadi ada beberapa mahasiswa yang berada di pedalaman untuk 
pengumpulan tugas terjadi kendala atau terlambat apakah ada toleransi 
waktu pengumpulan?. 

Pertanyaan yang langsung dijawab oleh ibu kepala program studi 
S1 Fakuktas Psikologi USM ibu Anna Dian Savitri ,S.Psi,M.Si,psikolog 
menyampaikan bahwa “mengenai toleransi waktu untuk pengumpulan 
tugas dapat dikomunikasikan langsung oleh dosen pengampu jadi 
jika mahasiswa mengalami kendala saat perkuliahan berlangsung 
bisa komunikasi langsung ke dosen pengampu by whatshap agar bisa 
diberikan toleransi waktu dalam pengumpulan tugas.untuk perkuliahan 
secara daring semester ini akan dievaluasi oleh bagian program studi .          

SeMaRanG- Fakultas Psi kologi 
Universitas Semarang mengadakan 
Kuliah Umum yang diselenggarakan 
pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 
2020 melalui aplikasi ZOOM, ke
giatan yang dibuka oleh MC yang 
merupakan mahasiswa prestasi 
Universitas Semarang dari Fa
kultas Psikologi USM Shafa Aulia 
Ramadhan  Menjelaskan se rang
kaian acara dari pembukaan, 
menyanyikan lagu Indonesia, doa, 
laporan ketua pelaksana kegiatan, 
sam butan dari ibu Dekan Fakultas 
PSikologi USM, perkenalan Mode
rator, Perkenalan Narasum
berpemaparan materi,sharing tanya 
jawab dan pembagian doorprize 
dibagian Akhir kegiatan.

Setelah kegiatan dibuka oleh 
MC acara dilanjutkan dengan 
laporan pelaksanan kegiatan kuliah 
umum yang dijelaskan oleh ibu 
Anna Dian Savitri,S.Psi.,M.Si beliau 
merupakan Ketua Program Studi 
S1 Fakultas PSikologi USM. Bu 
dian menjelaskan bahwa “ Kegiatan 
Kuliah Umum ini dilakukan secara 

rutin di tiap semester, tujuan kegiatan 
kuliah umum ini diadakan untuk 
memberikan bekal kepada para 
mahasiswa agar menjadi mahasiswa 
yang berkarakter positif dengan 
menghadirkan narasumber hebat 
dan ahli dibidangnya. 

Dekan Fakultas PSikologi USM 
yaitu Ibu Dr.L.Rini Sugiarti, S.Psi.,M.
Si,PSikolog memberikan sambutan 
dalam kegiatan kuliah umum ini 
bahwa “khususnya generasi muda 
sangat perlu untuk mengikuti 
kegiatan kuliah umum ini karena 
sangat bermanfaat dan memberikan 
pencerahan kepada generasi muda 
agar tidak terjerumus pada prilaku 
negative, dengan mengundang 
narasumber yang expert dibidang  
generasi muda , radikalisme dan 
terorisme di Indonesia adalah 
ibu Arijani Lasmawati, S.Psi., 
M.Psi.,Psikolog beliau merupakan 
perwakilan dar i depar temen 
kriminologi Universitas Indonesia 
, diharapkan para perserta dapat 
lebih mengerti dan paham mengenai 
radikalisme dan terorisme.”

Kegiatan yang di moderator 
oleh ibu Pundani Eki Pratiwi , S.Psi., 
M.Psi,Psikolog beliau merupakan 
Dosen Fakultas PSikologi dalam 
perkena lanya ibu  pundan i 
menjelaskan untuk “ Kaum intelektual 
agar lebih paham mengenai 
radikalisme dan terorisme agar dapat 
lebih sadar dan  membentengi diri 
dari kegiatan yang negative dan tidak 
mudah terpengaruh terhadap sikap 
yang negative”. 

Kegiatan Kuliah Umum ini 
menghadirkan narasumber dari 
Departemen Kriminologi UI yaitu 
Ibu Arijani Lasmawati, S.Psi., 
M.Psi.,Psikolog, dalam pemaparan 
mater i  be l iau menje laskan 
bahwa “ radikalisme merupakan 
peningkatan keyakinan, perasaan 
dan prilaku secara ekstrem guna 
membenarkan perilaku kekerasan 
terhadap kelompok lain dan untuk 
terorisme merupakan perbuatan 
yang menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan yang 
menimbulkan suasana terror atau 
rasa takut secara meluas “. ber

da sarkan penelitian ratarata 
pertahun di seluruh dunia sejak 
tahun 20102019 ada 21.000 korban 
meninggal akbibat aksi terorisme. 
Ibu Ari bersama Anggota Densus 
88 mendampingi tersangka aksi 
terorisme khususnya di usia remaja, 
ratarata pelaku aksi terorisme 
biasanya ada di dalam ciriciri agama 
tertentu.

Diakhir acara diadakan kegiatan 
sharing dan sesi tanya jawab, dalam 
sesi tanya jawab banyak pertanyaan 
dari peserta dari lingkungan USM 
maupun luar USM salah satunya ada 
peserta angkatan  2019 mahasiswa 

Fakultas Psikologi USM Dimas 
Gustian S menanyakan mengenai 
hal apa saja yang dapat dihindari 
dari informasi yang bisa saja di 
dalamnya terkandung suatu paham 
yang menyimpang (terorisme dan 
radikalisme) terutama di lingkungan 
kampus yang langsung dijawab oleh 
Ibu Ari bahwa “ perlu kehadiran orang 
lain dari lingkungan kampus seperti 
dosen  yang langsung mebimbing 
mahasiswa  untuk menjadi figure 
model signifikan others untuk dapat 
tampil dilingkungan masyarakat 
khususnya dilingkungan kampus 
yang dapat ditiru

Tingkatkan Research Berkualitas,
 Fakultas Psikologi USM  

Gelar Workshop
SeMaRanG Guna meningkatkan kompetensi dosen dalam tri dharma perguruan tinggi 
sehingga  menghasilkan research yang berkulaitas yang dapat membantu memberikan 
solusi permasalahan psikologi di masyarakat, Fakultas Psikologi Universitas Semarang 

(USM) menggelar  workshop metodologi penelitian kuantitatif  pada tanggal 2122 Oktober 
2020 di Gedung T Fakultas Psikilogi USM.

Fakultas Psiklogi USM Gelar Kuliah Umum  
Generasi Muda, Radikalisme, dan Terorisme di Indonesia
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Kegiatan yang di buka oleh 
ketua pelak sa na workshop  
Pur wa ningtyastuti, S.Psi., 

M.Si., psi kolog ini membahas teknik 
Analisis Data Kualitatif : NVIVO 
dan Kuantitatif : JASP. Dengan 
menghadirkan dua  narasumber dari 

SEMARANG- Sebanyak 219 mahasiswa 
Fakultas Psikologi USM angkatan 2018 
mengikuti  Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 
secara daring melalui aplikasi Zoom selama 
3 hari pada 03-06 Desember lalu.

Dalam kegiatan KKL yang di laksanakan 
hari pertama dipandu oleh dosen Fa-
kultas Psikologi USM  Sri Kandariyah 
Nawangsih, S.Psi., M.Psi., psi,  yang ahli di 
bidang Psikologi Industri dan Organisasi, 
sementara hari kedua ada Bapak Dr Erwin 
Erlangga, S.Pd., M.Pd. merupakan dosen 
Fakultas Psikologi USM yang ahli dibidang 
Psikologi Pendidikan.

Adapun pada hari terakhir dimoderatori 
oleh  Ibu Purwa ningtyastuti, S.Psi., M.Si., 
psikolog yang merupakan dosen Fakultas 
Psikologi yang ahli dibidang Psikologi 
Sosial. 

Dekan Fakultas Psikologi USM Dr 
L Rini Sugiarti, S.Psi.,M.Si, Psikolog 
menyampaikan bahwa walaupun kegiatan 
KKL Semester Gasal 2020/2021 ini diadakan 

secara daring seperti Semester Genap 
sebelumnya dikarenakan masih ada nya 
pademi Covid-19 ini para mahasiswa masih 
sangat exaited untuk mengikuti kegiatan 
KKL daring ini.

“Kmai bangga pada mahasiswa 
peserta KKL walau kegiatan KKL ini 
diselenggarakan secara daring namun 
mahasiswa masih sangat exaited untuk 
meng ikutinya  ka rena tujuan KKL untuk 
me nambah wawasan mahasiswa dalam 
berkontribusi di dunia kerja nantinya” 
ungkap Rini. 
Tiga Narasumber

KKL kali ini menghadirkan tiga 
narasumber untuk hari pertama narasum-
ber dari Dinas Psikologi Angkatan Laut ada  
Dr .Wiwin Dwi Handayani, M. Si, Psikolog 
beliau merupakan Laksamana Pertama TNI 
AL.

Sementara hari kedua  Dwi Wah  yu Arif 
Nugroho beliau me rupakan  pemilik Yayasan 
Senyum Kita, Lembaga Sosial yang ber-

fokus pada Pendidikan dan Pemberdayaan 
Pemuda. 

Adapun  untuk hari ketiga atau terakhir 
ada  Dra.Endang Suparti Sugihartati, S.Psi 
beliau merupakan narasumber dari Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Soe jarwadi Klaten yang 
ahli dibidang Psikologi Ahli Madya. 

Kegiatan Yang diikuti maha siswa 
Fakultas Psikologi USM angkatan 2018 
ini diakhiri dengan kegiatan sesi diskusi 
dan tanya jawab antara narasumber 
dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi dan 
kemampuan mahasiswa di  dunia kerja.

SEMARANG - Fakultas Psi-
kologi Universitas Semarang 
(USM) Mengadakan pertemuan 
dengan orang tua mahasiswa 
baru angkatan 2020 dan diikuti 
235 peserta yang diselenggarakan 
pada Sabtu 10 Oktober 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan 
se cara daring melalui aplikasi 
Zoom yang dikarenakan ma-
sih adanya masa pademi co-
vid-19 dimana keadaan yang ti-
dak memungkinkan untuk me-
ngum pulkan banyak orang di sua-
tu ruangan yang menimbulkan 
kerumunan.

Kegiatan yang dimoderatori 

mahasiswa berprestasi USM dari 
Fakultas Psikologi USM Shafa 
Aulia Ramadhan menjelaskan 
serangkaian acara sosialisasi 
dengan orang tua mahasiswa baru 
tahun 2020. 

Pada acara tersebut orang 
tua mahasiswa menjadi lebih 
dekat dengan Civitas Akademika 
Fakultas Psikologi USM, mereka 
juga mendapatkan penjelasan 
mengenai biayaya/keuangan yang 
disampaikan oleh Wakil Dekan, 
penjelasan mengenai kegiatan 
akademik oleh Ketua Program 
Studi, pengenalan Dosen Wali, 
dan sesi tanya jawab.  

Dalam sambutannya  Dekan 
Fakultas Psikologi USM Dr. L. Rini 
Sugiarti, S.Psi., M.Psi., Psikolog 
mengucapkan terimakasih kepada 
bapak/ibu orang tua mahasiswa 
baru Fakultas Psikologi USM ang-
katan tahun 2020 telah mem be-
rikan kepercayaan kepada ka mi 
untuk membimbing putra/putri 
nya untuk belajajar di USM ter-
utama di Fakultas PSikologi. 

“Kegiatan ini dapat menjadi 
sarana silahrurahmi dan diskusi 
mengenai pembelajaran putra/
putri bapak ibu sekalian selama 
menempuh pendidikan nya 
di Fakultas Psikologi USM” 

tambahnya.
Pertemuan secara daring 

ini juga selain penjelasan terkait 
akademik juga penjelasan me-
ngenai kegiatan mahasiswa yang 

bisa menmabh soft skill dan orang 
tua juga diberikan penjelasan ter-
kait biaya yang ditanggung selama 
perkuliahan dari semester awal 
sampai dengan semester akhir.

SeMaRanG  Fakultas Psikologi Universitas Semarang 
(USM)  mengadakan kegiatan workshop dengan tema 
workshop teknik Analisis Data Kualitatif : NVIVO dan 
Kuantitatif : JASP bagi dosen Fakultas Psikologi USM 
pada 1011 Desember 2020.

Pererat Silaturahmi, Fakultas Psikologi dan 
Orang Tua Mahasiswa Gelar Pertemuan Virtual

219 Mahasiswa Ikuti  KKL secara Daring

Psikologi USM Gelar Workshop 
Teknik Analisis Data 

dengan NVIVO dan  JASP 

Undip  yaitu Prof.Drs.H.Imam 
Ghozali, M.Com,Ph.D.,Ak. 
dan Prasetyo Budi, S.Psi.,M.Si.

Dekan Fakultas Psikologi 
USM DR.L.Rini Sugiarti,S.
Psi.,M.Si dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa dalam 
kegiatan workshop ini pasti 
akan sangat membantu dalam 
meningkatkan wawasan dan 
kompetensi para dosen khu-
susnya dalam mengolah data 
penelit ian dengan meng-
gunakan teknik yang modern 
yaitu analisis data NVIVO dan 
JASP.

Sementara Prof. Drs.H. 
Imam Ghozali menjelaskan 
bahwa dalam karakteristik 
riset kualitatif dibagi empat 
desain yaitu Fokus, masalah 
penelitain yang cocok, disiplin 
ilmu, dan unit analisis. 

“Mengenai Pengkodean 
atau (coding) merupakan  
meng ambil data teks yang di-
trans krip dan mema haminya, 
ini adalah satu langkah dalam 
keseluruhan proses melakukan 
analisis kualitatif dan dapat 
dilakukan dengan tangan, 
di mana anda menandai teks 
dengan pena dan stabilo ber-
warna. Itu juga dapat dibantu 
oleh perangkat lunak kualitatif ’ 
ungkapnya.

Prasetyo Budi, S.Psi.,M.
Si dalam menejelaskan me-
ngenai “ teknik analisis data 
kuat itat i f  mengg u na k a n 
teknik JASP, teknik tersebut 

merupakan analisis statistik 
dan psikometri. 

“Menggunakan 
teknik JASP ada beberapa 
kelebihannya salah satunya 
bersifat open-source sehingga 
k ita dapat secara grat is 
mengunduh dan memesang 
pada lebih dari satu komputer, 
t a n p a  p e r l u  k h a w a t i r 
lisensi ataupun batas waktu 
penggunaan dan JASP dapat 
dipasang diberagam sistem 
oprasi komputer: Windowa, 
Macos, dan Linuk,” ungkap 
Budi.

“Selain kelebihan teknik 
JASP juga ada kekuranganya 
salah satunya JASP tidak 
memilik fitur membuat data 
baru, mengedit, atau mengubah 
data, pengguna harus membuat 
data dengan program lain, 
dengan file berekstensi: sav (file 
data SPSS), txt (file text), csv 
(comma separated value) dan 
ods (open office spreadsheet)” 
tambahnya.

Para peserta dalam meng-
ikuti kegiatan workshop ini 
sangat antusias sekali serta 
diharapkan dalam workshop 
ini dapat memberikan pem-
ba haruan i lmu mengenai 
peng olahan data kuantitatif 
dan kualitatif dengan Me-
ningkatkan kemampun pe-
serta workshop dalam memilih 
teknik analisis data dengan 
menggunakan NVIVO dan 
JASP.
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SEMARANg- Persaingan dalam 
dunia usaha semakin ketat ditambah 
lagi dengan masa pandemi sekarang 
ini, dimana pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) tambah berat dalam 
menghadapi persaingan usaha tersebut. 
Hal tersebut terbukti dalam berkurangnya 
omset penjualan selama ini ungkap Ngatini 
dalam keterangannya selaku pelaku usaha 
UMKM bidang kuliner yang berlokasi di 
Sembungharjo Semarang.

Pembuatan desain promosi usaha 
sangat penting dimana desain yang bagus 
bisa mempengaruhi penjualan produk. 
Apalagi di era sekarang ini telah banyak 
promosi dilakukan melalui media sosial 
yang sangat efektif dalam hal  promosi 
penjualan produk. Berdasarkan observasi 
dan wawancara dengan pihak Dinas 
Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa 
Tengah disampaikan bahwa masih 
kurangnya pemahaman desain untuk 
promosi produk, promosi produk yang 
dilakukan selama ini di media sosial hanya 
melalui foto produk saja. Hal tersebut yang 
mendorong dosen dan mahasiswa Fakultas 
Taknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang (USM) untuk 
melakasanan Tri Darma Perguruan Tinggi 
yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM). Dosen yang melaksanakan PKM 
adalah Vensy Vydia, Saifur Rohman 
Cholil dan Aria Hendrawan. Sedangkan 
mahasiswa yang membantu mendampingi 

adalah Raffi Danendra Athallah dan Aji 
Bagus Prasetya. Mahasiswa dilibatkan 
dalam PKM supaya bersinergi bersama-
sama dalam menerapkan keilmuan kepada 
masyarakat supaya kalau sudah lulus dan 
terjun ke mayarakat tahu permasalahan 
yang dihadapi dan bisa memberikan solusi 
sesuai dengan keilmuannya. 

Acara kegiatan PKM ini dilaksanakan 
tanggal 17 November 2020 bertempat 
di Laboratorium Komputer FTIK USM. 
Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan 
tersebut adalah dari pelaku UMKM 
Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 
14 orang. Pelaku UMKM tersebut terdiri 
dari bidang kuliner, bidang elektronik, 
bidang otomotif, jasa loundry dan mebel. 
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
melatih pelaku UMKM supaya memiliki 
kompetensi membuat desain sendiri dalam 
promosi produk” ungkap Vensy Vydia pada 
sesi penejelasannya. Pada sesi berikutnya 
dijelaskan oleh Aria Hendrawan tentang 
pentingya desain promosi produk supaya 
tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha 
yang lain. Selain itu dijelaskan tentang 
teori-teori pemasaran produk yang baik 
dan menarik. “Nantinya setelah menguasai 
pembuatan desain, para pelaku UMKM 
diharapkan bisa untuk mendesain untuk 
usahanya sendiri” sambung Aria.

Sesi berikutnya adalah pelatihan 
langsung menggunakan komputer tentang 
cara mendesain yang baik dan menarik 

yang dipandu oleh Saifur Rohman Cholil. 
Pembuatan desain menggunakan aplikasi 
Corel Draw 2019. Aplikasi tersebut dipilih 
karena handal dalam hal mendesain, 
banyaknya fasilitas yang ada dan banyak 
digunakan oleh desainer profesional. 
Diawali dengan pegenalan tool yang ada 
pada corel draw, teknik seleksi, import 
gambar dan mengatur layout. Peserta 
dilatih membuat desain yang baik untuk 
bisa ditampilkan di media sosial seperti 
instagram, facebook ataupun media sosial 
yang lain. “Pembuatan desain promosi 
yang menarik akan menambah nilai plus 

dari calon pelanggan” kata Cholil dalam 
acara tersebut.

Pelaksanaan acara tetap mematuhi 
protokol kesehatan yang ditentukan, 
ruangan disemprot cairan desinfektan 
sebelum dan setelah digunakan. Peserta 
wajib mencuci tangan sebelum masuk 
ruangan, cek suhu badan, memakai 
masker, serta menjaga jarak. Pada akhir 
acara diadakan juga sesi door price 
untuk para pelaku UMKM yang desain 
promosinya paling bagus. “Harapan 
kedepannya pelatihan ini masih terus 
berlangsung sehingga palaku UMKM 
mempunyai kompensi di bidang teknologi 
dalam promosi produk ataupun dalam 
hal yang lian” ungkap Nurrochim selaku 
pelaku UMKM bidang elektronik.

Pandemi yang hingga saat ini 
belu m bera k hir mema ng 
memaksa orang yang terdampak 

memutar otak untuk bisa bertahan.
Tantangin ini dirasakan salah 

satu nya di bidang UMKM dalam 
memasarkan produknya, di mana ada 
pembatasan bertemu, pelaku UMKM 
dipaksa mengakrabi sosial media.

Promosi melalui sosial media di-
anggap menajdi alternatif paling jitu 
supaya bisa menjangkau target sasaran 
dengan lebih baik ditengah keterbatasan 
akibat terjadinya pandemi covid-19.

FTIK  USM  melalui program 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
berusaha menjawab masalah tersebut 
dengan memberikan tambahan skill 
pada pelaku UMKM lewat kemampuan 
pengolahan fotografi produk.

Pelatihan dilaksanakan Senin 
(16/11/2020) di gedung Q FTIK USM, 
diikuti 14 pelaku UMKM dari Ke-

lurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, 
Kota Semarang, yang telah mendaftar 
di bawah koordinasi koordinator 
wilayahnya.

Antusiasme peserta dalam meng-
ikuti pelatihan fotografi ini tampak 
tinggi bisa dilihat dari berbagai interaksi 
tanya jawab yang terjadi.

Apalagi pelaku UMKM dike-
nalkan dengan fotografi menggunakan 
perangkat smartphone yang telah 
dimiliki masing masing. Sehingga 
mereka tidak perlu mengeluarkan 
lagi dana tambahan untuk keperluan 
fotografi.

Penguasaan fotografi produk 
yang baik akan bisa membantu pelaku 
UMKM untuk bersaing di tengah 
gempuran persaingan promo di sosial 
media, agara produk atau jasa yang 
ditawarkan menjadi outstanding.

Ami Saptiyono sebagai ketua 
pelaksanan program pengabdian ini 

menjelaskan bahwa melalui program 
pengabdian kepada masyarakat ini 
selain menjawab masalah yang dihadapi 
pelaku UMKM juga sebagai bagian dari 
tridharma perguruan tinggi.

Pengajar di tingkat perguruan tinggi 
bukan hanya berkewajiban mengajar 
namun juga melakukan penelitian 
dan menyebarkan hasil pengalaman 
dan penelitiannya kepada yang 
membutuhkan informasi.

Sehingga akan tampak jelas 
kontribusi dan peran aktif perguruan 
tinggi ditengah masyarakat.

Bagas, selaku koordinator UMKM 
untuk acara ini berharap program 
seperti ini hendaknya bisa dilakukan 
berkelanjutan, sehingga makin banyak 
pelaku UMKM yang merasakan man-
faat adanya peningkatan kemampuan 
mereka dalam memasarkan produknya.

Sebab di masa pandemi ini 
pembatasan peserta dilakukan untuk 
pelaksanaan pelatihan seperti ini.

“Jadi tak cuma peserta yang ikut saat 
ini, pelaku UMKM lain masih banyak 
juga yang ingin dapat pelatihan seperti 
ini,” ungkapnya.

Jadi Guru Tamu 
di SMK 8 Semarang, 

Dosen FTIK 
Terapkan Prokes

 
SEMARANG - Dosen FTIK Universitas 
Semarang (USM) melalui tim pengabdian 
kepada masyarakat yang beranggotakan 
Febrian Wahyu Christanto, Surono, dan 
Galih Setiarso baru saja memberikan materi 
pembelajaran sebagai guru tamu untuk siswa 
SMK N 8 Semarang. 

Kegiatan pembelajaran oleh dosen-dosen 
USM ini dilaksanakan di Lab TKJ SMK N 8 
Semarang, Rabu, 11 November 2020 dengan 
menggunakan protokol kesehatan untuk 
meminimalisasikan potensi penyebaran 
Covid-19. 

Pembelajaran diikuti hanya oleh 10 orang 
atau sepertiga kapasitas Lab yaitu perwakilan 
siswa dan guru Jurusan TKJ. Pembelajaran 
ini direkam dan disiarkan pula secara live 
streaming lewat channel Youtube SMK N 8 
Semarang agar dapat diakses pula oleh seluruh 
siswa sebagai materi pembelajaran jarak jauh 
(daring) di masa pandemi seperti saat ini. 

Materi dan praktek yang diberikan adalah 
pembuatan running LED menggunakan 
beberapa macam sensor seperti sensor gerak 
dan sensor suhu untuk keperluan industri kecil 
dan menengah menggunakan mikrokontroler 
Arduino.  

“Hal ini perlu dipelajari dan dikuasai 
siswa SMK karena tuntutan revolusi industri 
5.0 sekarang ini mengarah kepada teknologi 
otomatisasi dan kontrol alat berbasis Internet 
(Internet of Things). ”

Pelatihan Desain Promosi bagi UMKM

Butuh Skill Fotografi Produk, 
UMKM Dilatih Dosen FTIK USM 

SeMaRanG Ingin bisa promo bagus di medsos tapi tidak bisa 
memotret. Begitu keluhan beberapa pelaku UMKM dalam usahanya 
untuk memasarkan produknya apalagi di masa pandemi Covid19 ini.
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Machine learning diyakini dapat membantu 
manusia untuk belajar dengan lebih baik 
dan mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkannya.
Workshop ini dilaksanakan  pada Jumat-

Sabtu tanggal 20-21 November 2020. Bertempat 
di Gedung M Ruang M.2.1, Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang.  
Acara dilaksanakan secara offline karena peserta 
lebih mudah memahami materi jika dibimbing 
secara langsung. Workshop ini  dihadiri oleh semua 
dosen Program Studi Teknik Informatika Jurusan 
Teknologi Informasi Fakultas Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Universitas Semarang.

Narasumber workshop ini terdiri dari dua 

narasumber yaitu yang pertama dari  dosen UKSW 
Hindriyanto Dwi Purnomo, Ph.D. yang telah 
memiliki lisensi Data Sciene dan yang kedua Aria 
Hendrawan, S.T., M.Kom dari dosen TI USM. 
Dengan workshop  ini tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi para dosen. 

Menurut  ketua panitia, Febrian Wahyu 
Christanto, S.Kom., M.Cs mejelaskan, workshop 
ini untuk membantu para tenaga pengajar dalam 
mencetak mahasiswa yang memiliki skill dalam 
bidang machine learning, maka perguruan 
tinggu harus meng-upgrade kemampuan para 
dosennya untuk dapat mendalami ilmu terutama 
dalam bidang machine learning. “Maka dari itu, 
pengadaan kegiatan pembelajaran untuk meng-
upgrade skill sangat penting,” jelasnya.

Febrian menambahkan kegiatan ini, diharap-
kan dapat meningkatkan kompetensi dalam 
membangun suatu mesin atau algoritma yang 
dapat belajar sendiri seperti kerja otak manusia 
seperti meramalkan, mengamati, menghitung, 
menghitung, dan sebagainya. Kemampuan ini 
didapat tentu saja didapatkan dari data yang 
berjumlah sangat besar (big data) sehingga dosen 
dan mahasiswa dibekali dengan ilmu terbaru agar 
siap menghadapi era revolusi industri.

SEMARANG- Pendemi Covid 19 yang berlangsung 8 bulan 
terakhir membuat pelaku UMKM harus melakukan adaptasi 
dengan kebijakan social distancing untuk bertahan. Digital 
Marketing sebagai solusi tidak dapat dihindari sebagai bagian dari 
promosi dan penjualan produk mereka. Namun persoalan muncul, 
tidak sedikit UMKM justru belum melek teknologi.

Salah satu Anggota Koperasi Usaha Mikro Kota Semarang, 
Suwandiyo yang selama ini bergelut dalam usaha pembuatan 
lumpia mengaku kesulitan menjual produknya dengan membuka 
lapak offline. “Mau ikut cara orang dengan penjualan online saya 
tidak paham caranya, makanya saya tertarik ikut pelatihan ini” ujar 
Suwandiyo. 

Selasa (18/9), Program Studi Sistem Informasi USM menggagas 
diselenggarakan pelatihan UMKM dengan tema Optimalisasi Sosial 
Media Untuk Bisnis UMKM. Tim pelatihan, Agusta Pinem, B.Very 
Christioko dan Victor Gayuh mengaku membekali penggunaan 
sosial media yang sederhana yang bisa langsung di manfaatkan 
untuk promosi dan penjualan produk melalui Whatsapp Business 
dan Instagram For Business. 

Dua aplikasi ini selain bersifat gratis, juga banyak digunakan 
oleh masyarakat umum. 

15 pelaku UMKM yang tergabung dalam Koperasi Usaha Mikro 
Kota Semarang ini di ajarkan bagaimana membuat strategi konten 
promosi yang menarik melalui aplikasi Instagram. Disamping itu 
pelatihan yang dibimbing langsung oleh Praktisi Pemasaran, Edi 
Nurwahyu Julianto juga memberikan contoh real fitur katalog 
produk yang disediakan oleh WhatsApp untuk mempermudah 
pelaku UMKM menawarkan produk kepada konsumen. 

“Minimal ada dua sosial media yang memang harus 
dimanfaatkan pelaku UMKM. Instagram itu lebih ke promosi 
konten, namun pemasaran lanjut hanya bisa dilakukan melalui 
komunikasi dengan WhatsApp,” ujar Edi Nurwahyu. 

Teknik Informatika USM 
Gelar Workshop 

Machine Learning 
SeMaRanG Penerapan machine learning 
di berbagai bidang kehidupan melahirkan 
tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan,  
perguruan tinggi berkejaran dengan waktu 
untuk mencetak sebanyak mungkin sarjana 
dengan kualifikasi di bidang machine 
learning demi memenuhi kebutuhan industri. 

SEMARANG- Sejumlah maha-
siswa semester lima program studi 
i lmu komunikasi Universitas 
Semarang (USM) menggelar  
webinar nasional  dalam rangka 
memenuhi tugas mata kuliah 
produksi konten digital pada Rabu 
( 2/12).

Tema pada kegiatan tersebut 
“webinar sebagai sarana eduka-
si di era pandemi” dengan meng-
hadirkan narasumber dosen sistem 
informasi FTIK USM Saiful Hadi 
MKom.

Sebelumnya para mahasiswa 
yang mengambil mata kuliah 
produksi konten digital yang terdiri 
dari 12 kelompok dan masing-
masing kelompok terdiri dari 9- 10 
mahasiswa juga menggelar berbagai 
webinar nasional tentang konten 
kreator traveling, public speaking, 
personal branding, broadcast dan 
lain-lain.

Menurut dosen kuliah produksi 
konten digital Ayang Fitriani 
MIkom mengatakan bahwa tujuan 
dari kegiaan ini adalah untuk 

memenuhi tugas mata kuliah 
agar mahasiswa mendapatkan 
pengalaman secara langsung terkait 
konten digital kreatif dan webinar.

“Selama ini mahasiswa hanya 
mengikuti webinar sebagai peserta, 
namun saat ini mereka harus 
membuta konsep webinar dari awal 
sampai akhir sesuai dengan tema 
yang diangkat” ungkap Ayang.

“Selain itu mahasiswa lebih 
mengetahui secara detail terkait 
dengan teknis pelaksanaan we-

binar sehingga mereka faham dan 
memiliki pengalaman akan hal-
hal yang bersifat teknis, seperti 
bagaimana menjadi host, co host, 
dan pemanfaatn fiture yang ada” 
tambahnya.

Sementara menurut nara sum ber 
Saiful Hadi bahwa maha siswa bisa 
menggelar kegiatan webinar dengan 
menghadirkan ratusan peserta dari 
berbagai daerah baik Jawa Tengah, 
Kali mantan, Jawa Timur, Jawa Barat 
dan lain-lain.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM 
Gelar Webinar Nasional

SEMARANG- Program Studi Sistem Informasi USM menggelar 
workshop “OpenERP” (Odoo Versi 13) bagi para dosen yang 
diselenggarakan pada tgl 8, 10, dan 11 Desember secara virtual.

Kegiatan yang diikuti 10 dosen Sistem Informasi ini menggandeng  
lembaga pelatihan Berdiklat Yogyakarta dengan narasumber dari 
Nurosoft Consulting Surabaya yaitu Onil dan Yessy.

Menurut Ketua Program Studi Sistem Informasi USM Prind 
Triajeng Pungkasanti M.Kom, mengatakan bahwa tujuan workshop 
ini untuk peningkatan kemampuan dosen dibidang Enterprise 
Resource Planning (ERP) yang merupakan sebuah konsep untuk 
merencanakan dan mengelola sumber daya sebuah perusahaan. 
Selain itu ERP ini bertujuan untuk mendukung salah satu 
kompetensi mhs Progdi Sistem Informasi USM.

Menurutnya Odoo merupakan sebuah software ERP yang 
mengakomodir aplikasi bisnis seperti CRM (Customer Relationship 
Management) yang mana CRM merupakan  strategi bisnis yang 
memadukan proses, manusia dan teknologi. Selain itu, software ini 
juga mencakup Project Management, Penjualan (Sales), Manufaktur, 
Warehouse, serta Manajemen Keuangan.

“ERP Mengakomodir semua proses bisnis manufaktur (pabrik) 
dari proses produksi, warehouse, penjualan CRM yang sudah  
terintegrasi sehingga  dapat mengakomodasikan kebutuhan – 
kebutuhan sistem informasi secara spesifik pada departemen – 
departemen yang berbeda pada suatu perusahaan” tambahnya. 

“Kegiatan peningkatan keilmuan bagi dosen system informasi 
seperti  ini rencana akan digelar rutin setiap semester sekali” 
imbuhnya.

Tingkatkan Kemampuan Dosen 
Program Studi 

Sistem Informasi USM 
Gelar Workshop ERP

Dosen FTIK USM Kenalkan 
Digital Marketing pada UMKM 

Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi
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keMaHaSiSwaan

SEMARANG- Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Universitas Semarang (USM) mengadakan 
Webinar “MUDA NGERTI INVESTASI” pada 
Selasa 13 Oktober 2020.

Kegiatan ini berupa edukasi dan sosialisasi 
mengenai kewirausahaan dan investasi di pasar 
modal Indonesia, sebagai bentuk pengenalan 
terhadap produk investasi yang benar dan aman.

Materi tentang Produk investasi mengenai pasar 
saham dan investment checkup, diikuti oleh 150 
mahasiswa aktif dan yang disampaikan oleh  Fanny 
Rifqi El Fuad selaku Kepala Kantor Bursa Efek 
Indonesia Jawa Tengah dan Ridju Mahendra selaku 
analyst advisor galerisaham.com. 

Peserta diajak untuk lebih mengenali level 
kecerdasan finansial dan bagaimana memahami 
apa itu investasi. Selain itu mahasiswa juga lebih 

mengenali apa itu saham. Sehingga mahasiswa 
lebih paham bagaimana cara berinvestasi membeli 
saham. 

Kegiatan ini dapat terlaksana dari hasil diskusi 
informal dengan teman - teman mahasiswa, 
“Banyak teman- teman  yang membicarakan pasar 
saham, dan sepertinya bagus ini untuk dijadikan 
bahan diskusi dengan memanggil pakarnya” ujar 
Presiden Mahasiswa USM Sahal Mahfud.

Rektor Universitas Semarang Andy Kridasusila 
juga mengapresiasi tentang kegiatan yang diseleng-
garakan oleh BEM ini. “Pada dasarnya investasi 
dan saham merupakan salah satu penopang 
perekonomian di negara maju maupun negara 
berkembang,  hasilnya akan lebih baik juka 
melibatkan elemen masyarakat yang memiliki 
sumberdana lebih untuk investasi” Ungkap Andy.

Majlis ilmu dan majlis maulid yang digelar 
rutin bulanan ini dihadiri sekitar para 
mahasiswa dari berbagai kampus, 

Rupawan dan jama’ah Ashabul Yamin dan 
menghadirkan guru dari Al Habib Muhammad 
bin Farid Al Muthohhar yaitu Al Habib Kholid bin 
Hasan Al Madihij dari Pasuruan.

Menurut shohibul majlis yang juga Pengasuh 
Pondok Pesnatren Daarul ‘Ilm Al Habib Muhammad 
mengatakan bahwa  tema pada kajian ini adalah 
Maulid Nabi sebagai momen untuk menggapai 
semangat menggali ilmu warisan Nabi Muhammad 
SAW.

Dalam kesempatan tersebut Al Habib Kholid 
bin Hasan Al Madihij selain membahas tentang 
kemuliaan akhlaq Nabi Muhammad SAW juga 
menekankan pada pentingnya ilmu.

“Ilmu itu bisa didapat dengan belajar, anaknya 
ulama belum tentu jadi ulama kalau dia tidak belajar 
tidak bisa jadi ulama, anaknya dokter belum tentu 
bisa jadi dokter, namun anaknya orang biasa biasa 
menjadi ulama hebat” ungkap Al Habib Kholid.

Suatu Ketika ada  seoarang anak  petani bernama 

Yakut belajar kepada seorang ulama yang terkenal di 
daerahnya dengan sungguh-sungguh sampai alim, 
sementara anaknya ulama tersebut malas-malasan 
tidak mau belajar sungguh-sunngguh dan hanya 
bersandar dengan kealiman ayahnya.

Suatu saat ada suatu majlis yang besar anak 
dari ulama ini datang namun sedikit orang yang 
menghormati  dan tidak beberpa lama Yakut  datang 
dan semua orang berdiri menghormatinya, hal 
ini disebabkan karena ilmu yang dimilki Yakut, 
kemudian Yakut berkata kepada anak gurunya 
bahwa mereka menghormatinya karena ilmu yang ia 
dapatkan dari ayahnya

“Orang itu dihormati karena ilmunya, kita tidak 
patut membanggakan apa yang kita kecuali  ilmu, 
orang bangga dengan rumah mewah keramik impor 
dibanggakan, nanti ketika mati rumahnya 1x2 meter 
sama dengan yang rumahnya biasa” ungkapnya.

“Mau bangga dengan kendaraann bermerk juga 
tidak  bisa  karena nanti Ketika mati kendaraannya 
orang yang naik sepeda maupun yang punya mobil 
bermerk akan sama yaitu keranda, bangga dengan 
jabatan, gelar, pangkat juga tidak bisa dibanggkan 
karena ketika meninggal  gelarnya almarhum, maka 
yang patut dibanggakan  hanya ilmu” tambahnya.

Sementara Pembina UKM Forum Komunikasi 
Mahasiswa Islam (Fokmi) Saiful Hadi MKom 
mengatakan bahwa kegiatan kajian rutin yang 
membahas tentang kepribadan dan akhlaq 
Rasulullah SAW ini digelar rutin dengan diasuh oleh 
Al Habib Muhammad bin Farid Al Muthohhar dan 
sudahberjalan sekitar 5 tahun lebih.

Hari Santri Nasional, 
Rektor USM Berpesan 
Tingkatkan Kualitas SDM

SEMARANG- Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang 
jatuh paada 22 Oktober 2020 diperingati dengan menggelar 
berbagai kegiatan kampus antara lain, gebyar maulid dan upacara 
yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Semaraang (USM) 
sebagai pembina upacara di halaman kampus setempat.

Upacara yang diikuti anggota, pengurus dan Pembina Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKKM) Forum Komunikasi Mahasiswa 
Islam (Fokmi) ini berlangsung khidmad dengan tema santri sehat 
Indonesia kuat.

Dalam amanahnya Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, 
seumber daya manusia yang besar yang disegani oleh negara lain 
bahkan Indonesia merupakan negara terbesar keempat dari segi 
jumlah penduduk setelah Tiongkok, India dan Amerika.

“Dengan peluang tersebut hendaknya para santri dan 
mahasiswa meingkatkan sumber daya manusia karena Indonesia 
sejak Presiden pertama Ir Soekarno sudah mulai melakukan 
pembangunan insfrastruktur dengan baik dan dilanjutkan sampai 
sekarang dimana Presiden Jokowi juga gencar meningkatkatkan 
insfrastuktur untuk menunnjang kemajuan bangsa seperti jalan tol, 
bandara, Pelabuhan, dan lain-lain” ungkap Andy.

“Kalau insfrastuktur sudah dibangun dengan baik maka 
sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan kualitasnya 
agar negara ini bisa maju karena dengan SDM unggul Indonesia 
akan maju, dan santri harus tetap beraktifitas normal dengan 
tetap mengikuti protokol Kesehatan yaitu rutin mencuci tangan 
dengan hand sanitizer, pakai masker dan jaga jarak agar santri tetap 
bisa memberikan konsttribusi positif pada bangsa dan negara” 
tambahnya.

Sementara Pembina UKM Fokmi USM Saiful Hadi MKom 
mengatakan bahwa peringatan santri di kampus USM sudah 
diawali dengan menggelar pembacaan kitab maulid simthud duror 
sejak 17 Oktober lalu bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi 
Muhammad SAW.

Selain itu nanti puncaknya akan digelar gebyar maulid secara 
virtual dengan zoom meeting dengan menghadirkannarasumber 
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Dr KH M 
In’amuzzahidin MA dan Habib Hamid bin Sholeh Ba’agil

“Kami sangat bangga dengan semangat hari santri ini para 
aktifis dakwah kampus yang terdiri dari santri dan mahassiwa 
USM tetap bisa berkonstribusi positif kepada bangsa dan negara 
dengan menggelar berbagai kegiatan keagamaan dengan baik dan 
tetap teguh menjaga NKRI” ungkap Saiful.

SEMARANG Majlis Ta’al dan majlis Kajian 
Islam Mahasiswa (Kalam) dibawah asuhan 
Al Habib Muhammad bin Farid Al Muthohhar 
digelar bersamaan di masjid Baitur Rasyid 
Kampus Universitas Semarang (USM) pada 
Kamis malam (12/11).

Majlis Ta’al Digelar di USM

Habib Kholid Tekankan 
Pentingnya Ilmu

Mahasiswa USM Dikenalkan tentang Produk Investasi
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PaScaSarjana

SEMARANG Sebanyak 127 mahasiswa 
program pascasarjana Universitas 
Semarang (USM) hadir dalam acara 
upacara penerimaan mahasiswa baru 
(PMB) dan pengenalan akdemik yang 
diselenggarakan secara virtual Sabtu 
(10/10).

Hadir dalam kesmepatan tersebut Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni UNDIP 
Prof H Abdullah Kelib SH, Rektor 

USM  Andy Kridasusila SE MM, Direktur 
Program Pascasarjana Dr Drs Djoko Santoso 
Msi, Ketua Program Studi Magsiter Hukum Dr 
Muhammad Junaidi SHI MH, Ketua Program 
Studi Magister Manajemen Dr Indarto SE Msi, 
Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr 
Mulya Virgonita I Winta Spsi Msi Psikolog, Para 
Dekan dilingkungan Universitas Semarang serta 
para doseng pengampu di program pascasarjana. 

Djoko Santoso selaku Direktur Pascasarjana 
dalam laporanya menyampaikan bahwa tercatat 
total 127 Mahasiswa baru masuk di program 
pascasarjana yang terdiri dari 63 mahaiswa 
Magister Manajemen , 46 Mahasiswa Magister 
Hukum dan 18 Mahasiswa Magister Psikologi. 

“Kegiatan perkuliahan program pascasarjana 
sementara akan dilaksanakan secara daring 
sambil menunggu situasi lebih lanjut karena saat 
ini masih kondisi pandemi  covid-19” ungkap 
Djoko.

Upacara penerimaan mahasiswa baru dan 
pengenalan akdemik dibuka langsung oleh rektor 
USM Andy Kridasusila SE MM.

“Selamat datang dan selamat bergabung di 
Universitas Semarang dan semoga diberikan 
kemudahan keberkahan dalam menuntut ilmu di 
USM” tutur andy.

Sementara itu Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH 
menyampaikan pesan agar mahasiswa baru bisa 
lulus tepat waktu dan mendapatkan predikat 
cumlaude. 

“Saya berdoa agar mahasiswa bisa lulus 
dalam 3 semester atau satu setengah tahun dan 
mendapatkan nilai maksimal dengan predikat 
cumlaude dengan pujian”.

127 Mahasiswa Baru Pascasarjana USM 
Ikuti Pengenalan Akademik

SEMARANG- Magister Psikologi 
Universitas Semarang (USM) menggelar 
kuliah umum yang bertema “Work 
Engagement & Psycap di Massa Krisis “ 
pada Sabtu (12/12) secara daring melalui 
aplikasi zoom.

Kegiatan yang di moderatori oleh 

Kaprogdi S2 Magister Psikologi USM Dr. 
Mulya Virgonita IW, S.Psi., M.Si.,Psikolog 
dibuk aoleh Direktur Pascasarjana 
USM Dr. Drs. Djoko Santoso, M.Si dan 
menghadirkan narasumber Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 
Dr. Muhammad Muslim.,M.Kes.

Dalam sambutannya Dr Djoko 
Santoso menyampaikan bahwa dalam 
kegiatan kuliah umum ini para peserta 
dapat menambah ilmu atau pengetahuan 
da r i  penya mpa ia n mater i  ya ng 
akan disampaikan oleh narasumber 
yang berkompeten dan  hebat yaitu 
Dr.Muhammad Muslim.,M.Kes beliau 
merupakan Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya Dr Muhammad 
Muslim.,M.Kes  menjelaskan mengenai 
pentingnya modal psikologis dan 
keterkaitan kerja bagi Nakes dalam 
pandemi Covid-19 bahwa.

“Diketahuhi bersama bahwa corona 
virus atau virus vovid -19 adalah jenis 
virus baru yang satu family dengan virus 
MERS dan SARS, awal corona virus ini 
ada  di Kota Wuhan pada akhir tahun 
Desember 2019 dengam 59 kasus yang 
dilaporkan dengan gejala gangguan 
pernapasan” ungkapnya.

SEMARANG- Pandemi covid-19 
tidak menghalangi kegiatan ilmiah di 
Program Magister Manajemen Uni versitas 
Semarang (USM), serang kaian kegiatan 
telah diselenggarakan dengan baik.

Walaupun diselenggarakan secara 
daring, namun tidak mengurangi minat 
para peserta yang terdiri dari mahasiswa, 
dosen dan umum. Ini terbukti dari 
peserta yang mengikuti, dimana setiap 
kegiatan sedikitnya 170 - 322 peserta. 

Rangkaian kegiatan diawali pada   

17 September 2020 dengan kegiatan 
Pelatihan Penulisan Jurnal dengan 
narasumber dua dosen Program MM-
USM, yaitu Dr. Drs. Paulus Wardoyo, 
MM dan Dr. Indarto, SE, M.Si., 

Sela in itu Program Magister 
Manajemen  USM pada 22 November 
menggelar kul iah pakar dengan 
tema “Refresing Metode Penelitian 
Manajemen” mengahdirkannarasumber 
oleh Prof. Dr. Augusty Ferdinand, MBA 
( Guru Besar Undip), Sabtu 28 November 

Magister Manajemen Rutin  
Gelar Webinar Nasional

Magister Psikologi USM Gelar Kuliah Umum 
Work Engagement & Psycap di Masa Krisis

kembali mengadakan kegiatan bertajuk 
Studium Genarale dengan tema “Strategi 
Bisnis Pada Era Digital dan New Normal” 
dengan pembicara Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti, 
SE, MM (Guru Besar Program Magister 
Manajemen USM) ; Ir. JE Robbiyantono ( CEO 
Pilar Group) dan Edwin Caesar Perdanaputra 
( Vice President  YOUTAP).

Selanjutnya pada Sabtu berikutnya 5 
Desember mengadakan kegiatan dengan 
tema “Arah Kebijakan Fiskal dan Optimisme 
Pemulihan Ekonomi dan Bisnis di Tahun 

2021” dengan pembicara Ubaidi Socheh 
Hamidi ( Kepala Pusat Badan Kebijakan 
Fiskal, Kementrian Keuangan) , Hasan 
Zein Mahmud (Komisaris Independen 
Wanteg Asset Management) ; Dwi Tjahyo 
Purnomo,SE.,MM (Ketua Dewan Pengawas 
Syariah PT Bumiputera Manajemen Investasi) 
dan untuk rangkaian kegiatan ilmiah tahun 
2020 ini di tutup dengan kegiatan Pelatihan 
Pemanfaatan Mendeley Sebagai Referance 
Manajemen System” dengan narasumber Dr. 
Dyah Nirmala Arum Janie, SE, M.Si.Akt.    
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SEMARANG- UKM Pencak 
Si lat Universitas Semarang 
melakukan kegiatan Bakti Sosial 
di Panti Asuhan Cacat Ganda 
“Al-Rifdah” di Jl. Tlogomulyo 
No.35, Pedurungan Tengah, Kec. 
Pedurungan, Kota Semarang, Jawa 
Tengah, Sabtu (14/11). 

Kegiatan ini dibuka oleh 
dosen sekaligus pembina UKM 
Pencak Silat USM Markus Nanang 
Irawan B.S,M.Psi. Bapak Nanang 
mengatakan bahwa kunjungan 
ini bertujuan untuk silaturahmi, 
belajar, sekaligus memberikan 
ba nt u a n “ S ena ng denga n 
kedatangan kami disambut 
baik oleh ibu pengasuh panti. 
Kedatangan kami bertujuan 
untuk belajar dan mengasah 

kepekaan mahasiswa agar lebih 
peduli terhadap sesama ,” ujarnya.

Ketua Pelaksana, Gandung 
Fajar P.P mengatakan bahwa 
bakti sosial ini merupakan wujud 
nyata dari slogan pencak silat 
yang tidak hanya “ngolah raga” 
tapi juga “ngolah rasa”. Kegiatan 
ini merupakan bagian dari 
program kerja UKM Pencak Silat 
Universitas Semarang.

Selanjutnya ketua UKM 
Pencak Silat, Riza memberikan 
beberapa pertanyaan tentang adik 
- adik panti asuhan Al-Rifdah 
kepada ibu pengasuh “kegiatan 
adik - adik ini sehari-hari apa bu? 
Apa kendala dan tantanganya, 
serta berapa jumlah anak dan 
pengasuh yang ada disini bu?” 

Tanya Riza.
Bu Nene sebagai ibu pengasuh 

membeberkan “untuk kegiatan 
anak panti setiap kamis pagi 
olahraga, terapi, mengaji siang dan 
sore dan sekolah. 

Jumlah 36 orang anggota 
panti, Panti asuhan cacat ganda 
kebanyakan mengalami lebih dari 
2 gangguan mental seperti tuna 
wicara, tuna rungu, dan lain-lain” 
ungkapnya.

Bu Nene juga menjelaskan “di 
Panti Asuhan Al-Rifdah terdapat 
18 orang pengasuh dibagi 2 shift. 
Karena mereka harus diawasi 24 
jam. Sistem pembelajaran untuk 
anak panti biasanya melalui 
audiovisual”

“Dengan latar belakang 

keluarga yang tidak diketahui asal 
usulnya. ”

Yang bisa sekolah ada 4 anak 
panti yaitu sekolah di SLB dengan 
rata-rata IQ diatas 50, selebihnya 
IQ dibawah 50. 

Anak yang diasuh di Panti 
Asuhan Al-Rifdah membutuhkan 
pendamping. Mereka tidak bisa 

hidup secara mandiri. Mereka 
butuh orang lain.”Ungkap bu neni

S e l a n j u t n y a  k e g i a t a n 
dilakukan dengan pemberian 
bantuan berupa sembako oleh 
pembina dan anggota UKM 
Pencak Silat USM secara simbolis 
kepada Bu Nene selaku pengasuh 
Panti asuhan Al-Rifdah.

keMaHaSiSwaan

bisa menularkan kepada mahasiswa 
lainnya.

“Kami juga berharap para peserta 
bisa menjalanakn organisa sinya sesuai 
de  ngan visi misi USM sebagaimana 
yang dicanangkan  oleh Yayasan yaitu 
menghasilkan sumber daya insa ni yang 
professional danberadab serta ber ke-
in donesiaan, berwa wasan tekno lo-
gi informasi dan pembangunan ber ke-
lanjutan yang mampu bersaing baik secaa 
nasional maupun global” ungkap Andy.

Sementara Wakil Rektor USM Dr 
Supari MT dalam laporannya menyam-
paikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 
53 aktifis mahasiswa pilihan yang telah 
memenuhi kriteria yang disyaratkan baik 
dari Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) atau 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dari 
berbagai program studi yang ada di USM.

“Secara khusus kami sam paikan bah -
wa anda semua sangat beruntung meng-
ikuti LKMM ini karena narasum bernya 
berkualitas nasional bahkan internasional, 
untuk itu saya berharap pelatihan ini akan 
melengkapi kualitas anda semua sebagai 
insan calon pemimpin negeri ini di masa 
depan” ungkap Supari.

Supari menambahkan para peser-
ta mendapatkan ma te ri wawasan kebang-
saan, organi sasi mahasiswa serta etika 
organisasi, konsep SaHaBat sebagai 
alat analisis organisasi, aplikasi konsen 
SaHaBat dalam kasus organisasi, peran 

IT dalam organisasi, pengambilan ke-
putusan dan komukasi efek tif, rencana 
pengembangan organisasi, system 
pengelolaan SDM, danpembuatan 
program kerja.

Dalam materinya Prof Dr Muladi 
menyampaikan terkait makna wawasan 
kebangsaan yaitu wawasan nusantara 
sebagai geopolitik nasional, seorang 
mahasiswa harus memahami tentang 
wawasan kebangsaan. “Cara pandang 
Bangsa Indonesia tentang jati diri dan 
lingkungannya se ba gai negara kepulauan, 
untuk selalu sadar menjaga persatuan  
dan kesatuan nasional, baik wilayah 
yang bersifat fisik maupun sosial dalam 
kerangka  kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dalam kesatuan 
ipoleksosbudhankam” ungkap Muladi.

Sementara Prof DYP Sugiharto 
me nyampaikan tentang keberadaan 
mahasiswa, tantangan mahasiswa Indo-
nesia dan pola organisasi mahasiswa dan 
etika kehidupan mahasiswa.

“Mahasiswa di harapkan bisa  tampil 
menjadi insan yang dewasa dengan me-
ngem bangan potensi diri baik hardskil 
dan SoftSklil selain itu mahasiswa diha rap-
kan dapat menjawab tantangan Revo  lusi 
industri 4.1, dan juga dapat mem persiapkan 
diri dan kebijakan Merdeka belajar 
Kampus Merdeka serta kehidupan di era 
new Normal dengan cara cara memperkuat 
kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

USM Gelar LKKM 
Tingkat Menengah Secara Virtual

Acara yang di gelar secara blended 
dan mengikuti protokol kesehatan 
atas prakarsa Ir H Soeharsojo 

IPU untuk mendoakan Prof Dr H Muladi 
SH beserta istri dan putrinya yang saat 
saat ini sedang sakit. Selain itu doa juga 
diperuntukkan para sahabat keluarga besar 
Yayasan Alumni Undip dan USM

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof h 
Abdullah Kelib SH, Ir Soehasojo IPU, Edy 
Pramono SH MH, Wakil Rektor III USM Dr 
Supari MT. 

Sementara  rektor dan pejabat struktural 
lainnya hadir secara daring mengguunakan 
aplikasi zoommeeting.

Dalam sambutannya, Prof kelib 
berharap dengan adanya doa bersama dan 
membaca Alqur’an 30 juz, Prof Dr H Muladi 
SH beserta istri dan putrinya diberikan 
kesmbuhan oleh Allah SWT karena doa 
adalah senjata orang mukmin.

“Semoga Allah SWT mengabulkan doa 
dan permhonan kita Prof Dr H Muladi 
SH beserta istri dan putrinya diberikan 
kesmbuhan oleh Allah SWT karena 
sebentar lagi akan ada peresmian Gedung 
Menara USM 10 lantai dan Prof Muladi 
masih kita butuhkan kiprahnya untuk 
kemajuan USM” ungkap.

Sementara  Gus in’am sapaan akrab Dr 
KH M In’amuzzahidin MA mengatakan  

bahwa dimana ada majlis distu dbacakan 
Alqur’an atau dzikir kepada Allah, maka 
malaikat akan datang ke majlis itu dan ikut 
mengamini doa danhajat yng dipanjatkan.

“Mari kita bersama – sama memulai 
doa ini dengan bismillah, semoga dengan 

adanya doa bersama dengan tujuan untuk 
kesembuhan Prof Dr Muladi beserta istri 
dan putrinya yang saat saat ini sedang sakit 
dan untuk para sahabat keluarga besar 
Yayasan Alumni Undip dan USM semoga 
Allah kabulkan” ungkapnya.

USM Gelar Doa Bersama 
dan Khotmil Qur’an Dipimpin Gus In’am

UKM Pencak Silat Gelar Baksos

SeMaRanG Universitas Semarang (USM) menggelar doa bersama 
dan khotmil qur’an atau pembacaan Alqur’an 30 juz yang  dipimpin oleh 
pengasuh Ponpes Nurul Hidayah Dr KH M In’amuzzahidin MA yang akrab 
disapa Gus In’am di aula masjid Baitur Rasyid USM  secara 
luring dan daring pada Rabu, (23/12)

SEMARANG- Guna meningkatkan 
soft skill dan  kompetensi mahasiswa, 
Universitas Semarang (USM) menggelar 
Latihan Keterampilan Manajemen 
Mahasiswa (LKMM) tingkat menengah 
secara virtual pada 6-8 November.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor 
USM Andy Kridasuila SE MM  ini 
menghadirkan pakar sebagai narasumber 
antara lain Pendiri USM sekaligus Ketua 

Pembinan Yayasan Alumni Undip Prof Dr 
H Muladi, SH, Kepala LLDIKTI Wilayah 
VI Jawa Tengah Prof DYP Sugiharto MPd 
Kons, Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM,  
Bambang Sulistiyanto MAgr Sc PhD, 
ISwoyo SPt MP, Saiful Hadi MKom, Gita 
Aprinta SSos MSi, dan Sentot B STp.

Dalam sambutannya Andy berharap 
kegiatan LKMM ini menambah penge-
tahuan dan soft skill mahasiswa sehingga 
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Dalam sambutannya Andy menyampaikan 
kepada para dosen untuk meningkatkan kua litas 
penelitian dan publi kasi guna mendukung  pening-
katan kinerja LPPM dan Kinerja Penelitian agar 
serapan Anggaran LPPM USM yang berklaster 
penelitian Utama dari hibah penelitian dari DRPM 
Kemenristek/BRIN semakin meningkat. 

“Kami berharap dengan seminar hasil penelitian 
ini diharapkan sebagai sarana untuk nantinya  mampu 
bersaing dalam mendapatkan mengusulkan dan 
mendapatkan hibah dari Kemenristek / BRIN, kami 
harap target dari penelitian ini nanti minimal bisa 
terbit pada pada jurnal internasional bereputasi” atau 

Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 2, ungkap 
Andy.

Sementara itu, Ketua LPPM USM Iswoyo MP 
mengatakan kegiatan seminar ini digelar rutin setiap 
tahun untuk hibah kompetitif internal dengan dana 
saat 15 juta per judul dan mulai tahun depan (2021) 
dana akan naik menjadi 20 juta per judul dengan 
kuota 40 Judul.  “Pada tahun ini hibah penelitian 
kompetitif internal yang lolos ada 25 judul, dan kami 
berharap tahun depan akan semakin meningkat baik 
kualitas maupun kuantitasnya” ungkas Iswoyo.

Selanjutnya disampaikan bahwa untuk Hibah 
Penelitian Dosen Pemula dengan kuota 75 Judul per 
semester dengan dana per judul 6 juta rupiah akan 
ditawarkan awal tahun 2021. Pada tahun 2021 pula, 
oleh LPPM USM juga ditawarkan Hibah Penelitian 
untuk para Guru Besar USM

(UKM), ruang guru besar, ruang 
multimedia, ruang teleconference 
data center dan lain-lain.

“Selain itu keistimeawaan 
Gedung ini adalah sudah dileng-
kapi dengan teknologi smart 
building, ada sensor lampu yang 
akan menyala ketika ada gerakan 
orang, perpustakaan digital, sensor 
api sehingga memenuhi syarat 
green building” ungkap Soeharsojo.

“Di lantai 10 atau  roof top 
Menara USM dilengakpi dengan 
kolam renang yang memenuhi 

syarat pertandingan renang 
dan bisa digunakna masyarakat 
umum, mushola, panggung pentas 
seni dan lain-lain” tambahnya.

“Selain Menara USM 10 
lantai, Yayasan Alumni Undip  
juga melengkapi dengan sebuah 
taman USM yang cukup indah 
dan menggunbakan cahaya tenaga 
matahari (soalr cell) yang dikerjakn  
oleh mahasiswa teknik elektro 
USM” imbuhnya.

Soeharsojo  menambahkan  
yang lebih menarik di roof top 
adalah viewnya yang sangat bagus, 
disebelah utara terlihat lautan luas, 
di sebelah selatan terlihat gunung-
gunung yang mempesona.(sf)

Jadi sela ma kuliah ia ingin cari peng alaman 
sebanyakba nyaknya, tidak hanya sekedar kuliah 
saja na mun ingin ber kiprah di luar kampus untuk 
mengembangkan bakatnya.

Saat ini Mella sapaan akrabnya menggeluti dunia 
host dan  public speaking. Putri Madi Utomo (alm) dan 
Sani mah ini banyak menimba peng alaman diantaranya 
menjadi host webinar, penyiar radio USM Jaya dan lain
lain. Alumni SMAN 2 Mranggen ini pernah menjadi Ratu 
Ma krab 2018, foto model endors hijab, model rias, serta 
MC beberapa event.

Gadis kelahiran  Demak 8 Mei 2000 ini selain ingin 
menjadi host juga mengidolakan Najwa Shihab karena 
menurutnya ia sangat cerdas, keren didepan kamera,.

“Mba Nana sapaan Najwa Shihab itu berpendidikan 
tinggi, cerdas, keren dan  bisa amengisnpirasi banyak 
orang” ungkap Mella.

“Saya inginya seperti mba Nana bisa memberikan 
manfaat bagi orang lain dan mengispirasi” tambahnya.

Menurut penyuka bakso ini bahwa selama kuliah 
di ilmu komunikasi USM sangat banyak pengalaman 
dari aktifitas yang dijalainya baik melalui tugas-tugas 
kuliah maupun aktifitas lain, banyak mendapat ilmu 
dari para dosen yang keren, dan saat ini ia meraih IPK 
3,8 sehingga ingin menjadi wisudawan terbaik dan 
cumlaude.

ingin..

(Sambungan hlm 1)

LPPM USM...

(Sambungan hlm 1)

Menkopolhukam...

(Sambungan hlm 1)

(2013). Pembuatan tahu susu dapat dibuat dengan 
penambahan bahan penggumpal alami seperti 
ekstrak buah pepaya yang mengandung enzim papain 
dan ekstrak buah nanas yang mengandung enzim 
bromelin. Kedua enzim tersebut bersifat proteolitik 
yang mampu memutuskan ikatan peptida sehingga 
menggumpalkan protein susu (Anggraini dkk, 2013). 

Gambar 1 Diagram Alir Pembuatan Tahu Susu
Sumber : Umbang Arif Rokhayati (2011)

yang telah dimodifikasi.
Menurut Winarno (2008) tahu susu yang dibuat 

dari susu segar mempunyai kadar air 61,51%, kadar 
abu 5,98%, kadar protein 46,25%, kadar lemak 
35,07%. Nilai gizi ini menunjukkan bahwa tahu susu 
merupakan bahan makanan yang bergizi untuk 
dikonsumsi, unsur gizi tahu susu tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur Gizi Tahu Susu dalam 100 g

No. Unsur Gizi Jumlah

1. Kalori (kal) 111

2. Protein (g) 12

3. Lemak (g) 5

4. Karbohidrat (g) 3

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, (Depkes RI,2005)

TAHU SUSU “KOMBINASI”

Tahu ini dibuat dari campuran susu kedelai dan 
susu sapi. Tahu ini juga sering disebut dengan istilah 
tahu sutera, yang khas dari Kota Bandung. 

Prosedur pembuatan tahu susu “Kombinasi”
1. Prosedur Pembuatan Susu Kedelai 
 Biji kedelai yang telah dipersiapkan direndam 

dalam air selama satu malam. Air rendaman 
dibuang. Biji kedelai dihancurkan dengan 
menggunakan blender dengan disertai 
penambahan air biasa sebanyak 7 kali 
berat kedelai kering, selanjutnya dilakukan 
penyaringan dengan kain saring yang cukup 
halus.

2. Pembuatan tahu susu “Kombinasi”
  Pembuatan tahu susu “kombinasi” dengan 

penambahan asam cuka dengan tahap sebagai 
berikut menurut Rokhayati (2011) dimodifikasi: 
a. Air susu sapi segar disaring dengan 

menggunakan kain saring 
b. Ditambahkan susu kedelai (perbandingan 

sesuai dengan selera)
c. Campuran susu sapi dan susu kedelai 

dipasteurisasi selama 15 detik dengan suhu 
72oC

d. Penambahan zat penggumpal (Asam cuka/
Biang Tahu (whey)/Batu Tahu (Kalsium 
Sulfat)/Ekstrak Buah Nanas/Ekstrak Buah 
Pepaya)

e. Penyaringan kedua, untuk memisahkan 
padatan (curd) dan cairan

f. Curd dipress selama 30 menit
g. Lalu dikukus selama 30 menit

Fakta...

(Sambungan hlm 15)
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Gambar 1	Diagram Alir Pembuatan Tahu Susu 

Sumber : Umbang Arif Rokhayati (2011)yang telah dimodifikasi. 
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No. Unsur Gizi Jumlah 
1. Kalori (kal) 111 
2. Protein (g) 12 
3. Lemak (g) 5 
4. Karbohidrat (g) 3 
Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, (Depkes RI,2005) 
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dengan istilah tahu sutera, yang khas dari Kota Bandung.  

Prosedur pembuatan tahu susu “Kombinasi” 

1. Prosedur Pembuatan Susu Kedelai  
Biji kedelai yang telah dipersiapkan direndam dalam air selama satu malam. Air 
rendaman dibuang. Biji kedelai dihancurkan dengan menggunakan blender dengan 
disertai penambahan air biasa sebanyak 7 kali berat kedelai kering, selanjutnya 
dilakukan penyaringan dengan kain saring yang cukup halus. 

 

Gambar 2 Diagram Alir Pembuatan Susu Kedelai 

2. Pembuatan tahu susu “Kombinasi” 

Gambar 2 Diagram Alir Pembuatan Susu Kedelai
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