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Bantuan tersebut  digunakan untuk peng
adaan meja, kursi, perlengkapan komputer 
serta sarana dan prasarana lainnya yang 

digunakan di perpustakaan USM.
Bantuan CSR diserahkan secara simbolis oleh 

Area Head Bank Mandiri Semarang Pemuda Puji 
Heru Subardi kepada Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. 
Hj. Kesi Widjajanti, SE, MM didampingi Prof. 
Sudharto P Hadi MES PhD, Ir. H. Soeharsojo IPU, 
dan Andy Kridasususila SE MM, di Menara USM, 
Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, Jumat 
(17/9).

SEMARANG  Prof Sudharto 
P Hadi MES PhD ditetapkan  
sebagai Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip sebagai badan pe
nyelenggara Universitas Semarang 
(USM) usai ketua sebelumnya Prof 
Dr Miyasto SU meninggal dunia.

Prof Sudharto ditetapkan 
sebagai Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip berdasarkan 
musyawarah mufakat yang digelar 
oleh Yayasan Alumni Undip baru
baru ini.

Ketika ditemui diruang kerja 
Yayasan Alumni Undip, Prof Su
dharto mengatakan mahasiswa 
USM tidak hanya berasal dari 
Kota Semarang saja namun juga 
dari berbagai daerah di Indonesia 
bahkan luar negeri sehingga USM 
diharapkan menjadi perekat 
NKRI.

“Kita bersyukur bahwa para 
pendahulu kita meninggalkan 

Salurkan CSR, Bank Mandiri Bantu 
Pengadaan Perpustakaan USM

SEMARANG Sebanyak 3.651 mahasiswa 
baru Universitas Semarang (USM) mengikuti 
Pengenalan Akademik dan Kegiatan Mahasiswa 
( Pakem ) pada 2829 Agustus secara daring dan 
luring.

Kegiatan yang pimpin oleh Rektor USM 
Andy Kridasusila SE MM dihadiri Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto 

P Hadi PhD, Ketua Pengurus Yayasan Alumni 
Undip Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM, Dr 
Diah Sulityarini Muladi, Ir H Soeharsojo IPU, 
Eddy Djoko Pramono SH MH MT, para dekan 
beserta tamu undangan lain.

Wakil Rektor III USM Dr Supari MT 
melaporkan bahwa tujuan Pakem adalah untuk 
memberikan pembekalan kepada mahasiswa 
baru agar lebh cepat beradaptasi dengan ling
kungan kampus dan sistem pendidikan tinggi di 
USM.

Prof Sudharto Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip

”USM Jadi Perekat NKRI”

3.651 Mahasiswa Baru Ikuti Pakem

SEMARANG – Di tengah pandemi 
Covid-19, Bank Mandiri konsisten 
mendukung Pendidikan dan 
pelaksanaan riset/penelitian yang 
berbasis teknologi. Terkait hal itu, Bank 
Mandiri menyalurkan CSR sebesar Rp 
200 juta kepada Universitas Semarang 
(USM) untuk pengadaan ruang belajar 
mandiri perpustakaan USM di lantai 8 
Menara USM.

(Bersambung 
hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

Area Head Bank Mandiri Semarang Pemuda Puji Heru Subardi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. Hj. Kesi Widjajanti, SE, MM didampingi Prof. Sudharto 

P Hadi MES PhD, Ir. H. Soeharsojo IPU dan Andy Kridasususila SE MM,  di Menara USM, Jumat (17/9).

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
menyematkan jaket almamater dan topi kepada 

perwakilan mahasiswa 
baru, pada acara 

Pakem.

Prof. Sudharto P Hadi MES PhD
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SEMARANG - Universitas Semarang 
(USM) memberikan beasiswa kepada 
56 atlet untuk mengenyam pendidikan 
program sarjana di USM.

Ke 56 atlet tersebut terdiri 
dari atlet anggar 1 orang, 
basket 16 orang, bola volley 4 
orang, bulutangkis 6 orang, 
futsal 5 orang, paskibra 1 
orang, dan pencak silat 
sebanyak 2 orang.

Selain itu sebanyak 
12 atlet sepakbola, se
patu roda 1 orang, taek
wondo 4 orang, tenis 
meja 2 orang, renang 1 
orang, dan atlet wushu 
sebanyak 1 orang juga 
mendapat beasiswa di USM.

Wakil Rektor III USM Dr 
Supari MT me ngatakan bahwa 
mereka mendapatkan beasiswa untuk 
kuliah di USM usai mengikuti tahapan 
seleksi yang ketat.

Sebelumnya para calon maha siswa 
dari unsur atlet ini harus me nunjukkan 
bukti bahwa pernah meraih juara 
dibuktikan dengan sertifikat baik 
tingkat regional maupun nasional.

“Selain memberikan beasiswa 
atlet, USM juga memberikan beasiswa 
prestasi akademik kepada 19 orang,  
beasiswa bina lingkungan sebanyak 12 

orang, dan beasiswa keluarga karyawan 
2 orang” ungkap Supari.

Menurutnya USM saat ini juga 
menerima mahasiswa baru dari jalur KIP 

Kuliah sebanyak 42 orang yang tersebar di 
berbagai program studi di USM.

“Kami berharap para mahasiswa yang 
mendapatkan beasiswa kuliah di USM ini bisa 

meningkatkan prestasinya dan mengharumkan 
almamater baik tingkat nasional maupun 
internasional serta bisa mendorong mahasiswa 
lain untuk berprestasi” tambah Supari.

Salah satu atlet tenis meja Erlangga Anang 
Purwadi mengaku bangga dan bersyukur 
bisa diterima kuliah di program studi ilmu 
komunikasi USM.

Alumni SMA N 1 Tawangsari Sukoharjo 
ini berharap bisa menorehkan prestasi selama 
kuliah di USM dan bisa lulus kuliah tepat waktu. 
Sebelumnya ia mengaku meraih juara O2SN dan 
POPDA, Kejurda, Kejurprov saat masih SMA 
mewakili daerah Sukoharjo.

USM Berikan 
Beasiswa 
56 Atlet

SEMARANG  Dalam rangka 
me ningkatkan kompetensi sum
berdaya manusia pariwisata khu
susnya perhotelan, pemerintah me
lalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudyaan mengadakan uji kompetensi. 
Uji komptensi ini berlaku  bagi warga 
negara Indonesia pria dan wanita 
maksimal umur 24 tahun yang ingin 
bekerja di dunia perhotelan .

Uji kompetensi tersebut dilakukan 
oleh tim penguji yang memilki sertifikat 
sebgai penguji dari Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi Perhotelan dan kapal 
Pesiar Indonesia bekerja sama dengan 
Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan , Kemendikbud RI

Program ini dilaksanakan beberapa 
kali dalam setahun . Seperti yang telah 
dilaksanakan pada tgl 18 September 2021 

bertempat di LKP CIC Temanggung. 
Dosen Pariwisata USM  Herman 

Novry Kristiansen paninggiran, SE, 
M.MPar bertindak sebagai penguji 
Room Division (Bidang Keahlian Front 
Office dan House Keeping) melakukan 
penilaian terhadap kemampuan peserta 
uji kompetensi tersebut yang terdiri dari 
21 peserta yang telah menyelesaikan 
pelatihan di Lembaga Kursus dan 
Pelatihan CIC Temanggung.

Peserta yang mengikuti uji komptensi 
ini harus mampu menunjukkan kriteria 
unjuk kerja sesuai dengan bidang 
keahliannya misalnya house keeping 
mampu mempra ktek kan proses 
making bed (menata tempat tidur ) dan 
menggunakan peralatan sesuai dengan 
fungsinya. 

Apabila lulus mereka akan menerima 
sertifikat uji kompetensi yang menjadi 
nilai tambah untuk bersaing di industri 
pariwisata. Pengakuan sertifikat kom
petensi ini berlaku di seluruh Indonesia 
dan Asia Tenggara.

SEMARANG  Dalam rangka meningkatkan motivasi 
dan kemampuan para dosen dalam menulis buku, Program 
Studi Teknik Informatika, FTIK Universitas Semarang (USM) 
menyelenggarakan workshop penulisan buku referensi dan 
monografi. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan 
menggunakan Zoom di Universitas Semarang pada hari Selasa 
tanggal 31 Agustus 2021. Workshop ini diikuti oleh seluruh 
dosen Teknik Informatika USM.

Tujuannya berkontribusi dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dengan mendukung dan memfasilitasi para 
dosennya untuk menghasilkan karya tulis berupa buku yang 
berkualitas. 

Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika USM, 
April Firman Daru menjelaskan, Workshop tersebut 
diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para dosen 
dalam menyusun buku referensi dan monografi. “Sehingga 
mempunyai hasil karya yang bisa dijadikan sebagai literatur 
yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran,” jelasnya 
berdasarkan rilis yang diterima.

Narasumber pertama, dari Departemen Budaya 

Universitas Diponegoro, Dr. Suyanto, menjelaskan materi yang 
disampaiakan antara lain mengenai langkahlangkah menulis 
buku berbentuk monograf mulai dari awal hingga penerbitan, 
ideide untuk penulisan buku, dan pentingnya menulis buku 
untuk bidang pendidikan.

Narasumber kedua, Khoirudin, Kepala UPT Perpustakaan 
Universitas Semarang mengungkapkan bahwa menghasilkan 
karya buku untuk kenaikan jabatan fungsional ini mendorong 
para dosen untuk tidak hanya fokus di satu jenis publikasi saja.

Workshop Penulisan Buku Referensi dan Monograf

Dosen Pariwisata USM Ditunjuk Sebagai Penguji 
Uji Komptensi Bidang Perhotelan dan Kapal Pesiar
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SEMARANG  Sebanyak sembilan 
mahasiswa Universitas Semarang (USM) 
ikuti PON XX yang akan digelar di Povinsi Papua pada 
Oktober mendatang, 8 mahasiswa perkuat kontingen 
Provinsi Jawa Tengah dan 1 mahasiswa perkuat kontingen 
Provinsi Bangka Belitung.

Kesembilan mahasiswa tersebut terdiri dari atlet 
Bola Basket kontingen Jateng yaitu Dandung O’neal P, 
Deni Surya Anggalaksana, dan  Zulfikar Nur M, adapun 
untuk cabang taekwondo ada empat mahasiswa  perkuat 
kontingen Jateng antara lain Jesica Nur Salsabilla, 

Tsamarah Tsabitah, Fauzi Akbar Pamungkas, dan 
Moehammad Arie Pratama.

Sementara atlet bola voli putri mahasiswa USM juga 
ikut perkuat kontingen Jateng yaitu Dinda Putri Ivoliana 
dan satu mahasiswa USM juga turut memperkuat 
kontingen Bangka Belitung pada cabang bola basket yaitu 
Jefrey Devanus Emanuel.

Menurut Wakil Rektor III USM Dr Supari MT bahwa 
para mahasiswa USM ini selain memperkuat kontingen 
Provinsi Jateng dan Bangka Belitung, mereka juga 
mengharumkan nama almamater di kancah nasional.

“Kami berharap atlet 
yang tergabung dalam kontingen PON XX Papua 

kali ini bisa meraih prestasi, membawa pulang medali 
yang membanggakan Provinsi Jawa Tengah dan Bangka 
Belitung, serta mengharumkan nama baik USM, kami 
siapkan bonus khusus untuk para atlet berprestasi, selain 
itu prestasi ini akan mendorong mahasiswa lain untuk 
lebih berprestasi” ungkap Supari.

Saat ini beberapa mahasiswa USM sudah berada di 
Provinsi Papua, Sebagian akan berangkat ke arena PON 
pada minggu mendatang Bersama kontingen lain.

laporan utama

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor USM ini 
menghadirkan dua narasumber yaitu Direktur 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Penguatan 
Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi 
Nasional Prof  Dr Heri Hermansyah ST  MEng 
dan Guru Besar fakultas teknik USM Prof Dr Ir 
Mudjiastuti Handajani MT dan diikuti 300 peserta 
dari 27 perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut ketua panitis Dr Titin Wianrti SKom 
MM bahwa seminar nasional dan call for paper 
bertujuan menyediakan media publikasi ilmiah 
tingkat nasional kepada dosen, peneliti dan pengabdi 
serta memberikan informasi dan pengetahuan seluas
luasnya kepada masyarakat terkait berbagai hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan dosen, peneliti dan pengabdi.

Selain itu tujuan kegiatan ini untuk membangun 
jaringan kerja (networking) di antara komunitas 
ilmuwan, memantapkan peran perguruan tinggi 

dalam rangka memajukan kualitas hasilhasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Era 
Revalusi Industri 4.0.

Rektor USM Andy kridasusila SE MM mengatakan 
bahwa walau masih  pandemi ini penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan dengan 
sebaik, USM sangat berharap kegiatan ini mendorong 
para dosen dan melibatkan mahasiswa bisa tetap eksis 
dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Luaraan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang melibatkan mahasiswa bisa 
dipublikasikan dengan baik, mudahmudahan atas 
sinergi bersama ini masingmasing intititsui bisa 
memerpropleh target luaran sesuai haapannya” 
ungkap Andy.

Sementara Prof Heri Hermansyah menyam
paikan materi berjudul “Penelitian, Pengabdian dan 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual”.

Dia berpesan agar artikel dari para peserta hidup 
artinya dibaca banyak orang, dijadikan referensi, 
memiliki outcome dam impact yang baik sehingga 
bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Kita harus berusaha bagaimana output penelitian 
dan pengabdian berupa artikel ilmiah yang dihasilkan 
banyak yang disitasi dijadikan referensi, sehingga  
mendorong tercapainya  outcome dan impact untuk 
mendapatkan reputasi” ungkapnya.

Prof Heri menambahkan  strategi menghasilkan 
penelitian berkualitas dan banyak disitasi adalah 
salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan 
industri, sementara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah 
dan daya saing wirausaha. 

LPPM USM Gelar 
Seminar Nasional 
dan Call for Paper

9 Mahasiswa USM Perkuat Kontingen PON XX di Papua

1.3807 Lulusan Diwisuda
SEMARANG  Sebanyak 1.387 lulusan Universitas Semarang 

mengikuti Wisuda ke62 secara luring dan daring pada Rabu (29/9).
Ke 1.387 lulusan tersebut terdiri dari lulusan program studi S1 ilmu 

hukum sebanyak 80 orang, D3 manajemen 128 orang, S1 manajemen 
259 orang, S1 akuntansi  198, S1 teknik sipil 195 orang, S1 teknik elektro 
52 orang, S1 perencanaan wilayah dan kota 12 orang.

Selain itu lulusan S1 teknologi hasil pertanian sebanyak 59 orang, S1 
psikologi 88 orang, S1 sistem informasi 47 orang, S1 teknik informatika 
98 orang, dan S1 ilmu komunikasi 94 orang. Pada program S2 magister 
manajeman sebanyak 44 orang, S2 magister hukum 27 orang, dan S2 
magister psikkologi sebanyak 6 orang.

Mereka diwisuda oleh Rektor USM Andy Kridasusila SE MM secara 
luring dan daring, perwakilan wisudawan terbaik hadir di Auditorium 
Ir Widjatmoko USM disaksikan oleh senat USM.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM, para dekan dan tamu 
undangan lain.

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

Dengan Pujian 
(CumlauDe)

WISUDAWAN TERBAIK 

1. lia mahrita 
 (S1 teknologi haSil Pertanian),  iPk 3.9 

2. awala haDian khanafa 
 S1 PSikologi,  iPk 3.92

3. aDearma leo aleSSanDo
 S1 SiStem informaSi, iPk 3.79 

4. juan CanDy Prima 
 S1 teknik  informatika, iPk 3.87 

5. nur miyatun 
 S1 ilmu komunikaSi, iPk 3.89 

6. lala anggraini 
 S1 teknik SiPil, iPk 3.81

7. fazria nurin niShfa 
 S1 teknik elektro, iPk  3.67

8. nella arDiantani 
 S1 PerenCanaan wilayah Dan kota, iPk 3.74

9. regita PrameSti 
 S1 ilmu hukum, iPk 3.99 

10. Sunartono, S.h. 
 magiSter hukum, iPk 3.93

11. nimaS muSlimah
 D-3 manajemen PeruSahaan, iPk  4

12. amalPi Suja marPiqi 
 S1 manajemen, iPk 3.77

13. ChuSni nurlaila qoDriyah 
 S1 akuntanSi, iPk 3.84
 
14. Panji DimaS wiDagDo, S.e. 
 magiSter manajemen, iPk 3.96 

15. aDinDa wiliStiyani, S.PSi 
 magiSter PSikologi, iPk 4 

SEMARANG - Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Semarang (USM) 
menggelar  seminar nasional dan call for 
paper hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat tahun 2021 dengan 
tema “Peningkatan hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat di era 
revolusi industri  4.0” pada 24 – 25 Agustus 
2021 secara daring.
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Kegiatan yang diikuti 210 dosen 
dan tenaga kependidikan USM 
ini dibuka oleh ketua tim TPP Dr 

Rohadi MP didampingi anggota tim yang 
terdiri Dr M Junaedi, Eddy Djoko Pramono 
SH MH, Dr Dian Indriana Tri Lestari, Aria 

Hendrawan MKom.
Hadir dalam kesempatan tersebut 

pengarah tim yaitu Prof Dr Ir V Priyo 
Bintoro M Agr, Rektor USM Andy 
Kridasusila SE MM beserta pawa wakil 
rektor, para dekan dan pejabat struktural.

Dalam sambutannya Dr Rohadi 
berharap sejak proses sosialisasi sampai 
pemiliahn dan pelantikan rektor baru nanti 
bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami berharap proses pemilihan rektor 
periode 20212025 sejak dari sosialisasi 
tata tertib sampai pelantikan bisa berjalan 
dengan baik dan lancar, kami memiiliki 
tagline “Sukseskan Pilrek 2021 untuk USM 
Jaya” ungkap Rohadi.

“Selain sosialisasi, tim juga menggelar 

diskusi dan tanya jawab terkait dengan 
proses pemilihan rektor untuk menampung 
aspirasi dari para dosen dan tenaga 
kependidikan” tambahnya.

Saat ini ada 14 dosen yang memenuhi 
syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon 
rektor dengan minimal bergelar doktor dan 
rencannya pada Senin mendatang akan 
mengikuti pengarahan dari Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P 
Hadi MES PhD.

TPP Gelar Sosialisasi Tata Tertib 
Penjaringan Calon Rektor USM

SEMARANG- Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Rektor 
USM periode 2021-2025 menggelar sosialisasi tata tertib penjaringan dan 
penyaringan calon rektor pada Jum’at (24/9) secara daring.

SEMARANG Sebanyak 17 mahasiswa 
Universitas Semarang (USM) mengikuti 
pelepasan program Magang dan Studi 
Independen Bersertifikat (MSIB) kampus 
merdeka pada Sabtu (21/8) secara daring.

Program ini merupakan program 
kolaboratif antara para mitra dari 
per usa haa n,  orga nisasi ,  i nst it usi 
pemer i nta ha n,  atau s ta r t up da n 
Kemendikbudristek yang memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir 
atau minimal semester lima.

Pelepasan dilakukan oleh Rektor USM 
Andy Kridasusila SE MM dan dihadiri 
para dekan serta ketua program studi di 
lingkungan USM.

Menurut Andy Program Magang dan 
Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 
adalah salah satu metode pembelajaran dari 
delapan metode yang dicanangkan dalam 
kebijakan Kampus Merdeka, kebijakan ini 
diluncurkan dalam rangka menyiapkan 
mahasiswamahasiswa kita menyelami, 
merasakan dunia kerja yang sesungguhnya 
sambil berkontribusi nyata menerapkan 
ilmu di dunia nyata.

“ Pe s e r t a  m a g a n g  d a n  s t u d i 
independent bersertifikat ini nantinya 
akan mendapatkan pengalaman belajar 
dan menerapkan ilmu di dunia nyata, 
mereka akan bersinergi dengan stakeholder 
mendapatkan pengembangan hardskill dan 
softskill  seperti berlatih disiplin, tanggung 

jawab, teamwork, etos kerja, dan lainlain” 
ungkap Andy.

Sementara Wakil Rektor I USM Prof 
Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog 
mengingtakan kepada mahasiswa yang 
lolos program MSIB untuk jaga nama baik 
almamater, jaga etos kerja, team work, dan 
attitude.

Koordinator program MSIB USM 
Zulhaq Dahri Siqhny ST MT kegiatan ini 
akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2021 s.d 
23 Februari 2022 dan kegiatan ini nantinya 
bisa dikonversi sebanyak 20 SKS.

Mahasiswa yang lolos program magang 
bersertifikat antara lain Fara Muharromiya 
(Perencanaan Wilayah dan Kota), Yohanes 
Juan Ryanto (Sistem Informasi), dan 
Zharifah Mutia Khansa ( Ilmu Komunikasi).

Selain itu dari program studi Teknik 
Informatika terdiri dari Lutfi Faizatun 
Ni’mah, Arielaura Yulian Titanica, Asti 
Afelia Safika Wardani, Ali Husni Majid, 
Vichrul Aifa Martiana, Javananda Disi 
Pradana, Elang Satrya Maulana Putra 
Pangestu, Ruli Rahmandani, Edward 
Rianto Nugraha.

Adapun mahasiswa yang lolos program 
studi independen bersertifikat antara 
lain Vivie Ratna Yunita (Ilmu Hukum), 
Intan Ratna Sari (Manajemen), Shevina 
Rimadanti (Akuntansi), Annisa Bunga 
Aurelia (Sistem Informasi), Dan Sunan 
Baihaqi Amrullah ( Teknik Informatika).

SE M A R A NG   Seba nya k 363 
mahasiswa Universitas Semarang (USM) 
dilibatkan dalam kegiatan tri dharma 
perguruan tinggi  baik penetilian dan 
pengabdian kepada masyarakat pada 
semester Genap 2020/2021.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Ketua Lembaga Penel it ian dan 
Pengabdian kepada Masayarakat (LPPM 
) USM Iswoyo SPt MP saat memberikan 
sambutan pada seminar hasil penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat  
semester Genap 2020/2021 pada Rabu 
(1/9) secara daring.

Menurut Iswoyo sebanyak 363 
mahasiswa USM dilibatkan dalam 
kegiatan ini bersama dengan dosen 
pemula sebanyak 409 orang.

“Seminar hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyara kat  
semester Genap 2020/2021 yang digelar 
selama dua hari ini diikuti 409 dosen 
dengan jumlah penelitian sebanyak 61 
dan pengabdian kepada masyarakat 
sebanyak 87” ungkap Iswoyo.

Sementara Rektor USM Andy 
Kridasusila SE MM dalam sambutannya 

mengatakan apresiasi yang luar biasa 
kepada dosen pemula yang telah 
menjalankan kegiatan tri dharma ini 
dengan harapan bisa meningkatkan 
kinerja LPPM USM.

“Kami harapkan para dosen pemula 
yang mengikuti kegiatan ini bisa 
meningkatkan jabatan fungsionalnya, 
kedepam LPPM USM juga akan menggelar 
workshop dengan menghadirkan 
narasumber dai UGM dan UNS agar para 
dosen bisa lolos program hibah penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat dari 
pemerintah” ungkap Andy.

Rencananya workshop dan coaching 
clinic penyusunan proposal penelitian 
dan pengabdian hibah Kemendikbud 
Ristek tahun 2021  pendanaan tahun 
2022 ini akan menghadirkan narasumber 
Dr Drajat Tri Kartono dari UNS yang 
sekaligus reviewer nasional penelitian 
hibah Kemendikbud Ristek.

Selain itu narasumber yang akan 
dihadirkan adalah Dr drh Raden Wisnu 
Nurcahyo dari UGM yang juga reviewer 
nasional PkM hibah Kemendikbud 
Ristek.

17 Mahasiswa USM Ikuti Magang 
dan Studi Independen Bersertifikat

363 Mahasiswa USM Dilibatkan 
dalam Kegiatan Tri Dharma  
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SEMARANG Unit Kegiatan Mahasiwa Pengawal 
Ideologi Bangsa Universitas Semarang (UKM PIB USM) 
dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik 
Indonesia menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pancasila 
dengan Tema “Kepemimpinan Pancasila Dalam Sistem 
Transformasional Di Era Milenial” pada Senin (16/8).

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual ini diikuti 
433 peserta yang berasal dari mahasiswa baik dari Universitas 
Semarang maupun dari Perguruan Tinggi lain seluruh 
Indonesia. 

Rusgiharto selaku Ketua Panitia ketika diwawancarai 
menyampaikan bahwa kita harus membumikan nilai
nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari – hari, dimulai 
dari pemimpin, khususnya dimulai dari mahasiswa, karena 
mahasiswa adalah calancalon pemimpin bangsa, melalui 
pelatihan kepemimpinan Pancasila ini.

“Kita tidak akan membiarkan ruang kosong udara tanpa 
mendengungkan dan memperkenalkan nilainilai Pancasila 
dalam kehidupan seharihari. Kita tidak akan memberikan 
kesempatan sedikitpun untuk ideologi lain merongrong 
Ideologi Pancasila. imbuh Rusgiharto. Mari kita bersama 
mengawal Ideologi Bangsa Indonesia yaitu Ideologi Pancasila” 
ajak Rusgiharto. 

Kegiatan pelatihan kepemimpinan Pancasila ini 
menghadirkan 2 (dua) narasumber. Narasumber yang 
pertama adalah Tri Mulyani S.Pd., S.H., M.H., selaku 
Pembina Unit Kegiatan Mahasiwa Pengawal Ideologi Bangsa 
Universitas Semarang (UKM PIB USM). Ibu Tri Mulyani, 
menyampaikan terkait dengan teoriteori Kepemimpinan 
Pancasila, dan Narasumber kedua adalah Dr. Silverius Y 
Soeharso, S.E., M.M., Psikolog (Dekan Psikologi Universitas 
Pancasila), mendampingi Pelatihan Kepemimpinan Pancasila. 

Tri Mulyani mengatakan bahwa pada dasarnya setiap 
orang mempunyai jiwa kepemimpinan. 

“Dalam era transformasional ini, kepemimpinan Pancasila 
sangat dibutuhkan untuk meneguhkan diri melalui nilainilai 
Pancasila” ungkap Tri Mulyani.

“Setiap orang dituntut untuk mampu memimpin dirinya 
sendiri, keluarga, organisasi, perguruan tinggi, masyarakat, 
bangsa dan negara dengan berpegang  teguh pada nilainilai 
Pancasila, menjadikan nilainilai Pancasila sebagai filter 
dan pedoman dalam kehidupan seharihari, dimanapun dia 
berada, dalam berbagai situasi dan kondisi  berada, dialah 
orang yang dikatakan sebagai pemimpin yang berkarakter  
Pancasila” tegas Tri.

UKM PIB USM 
Gelar  Pelatihan  

Kepemimpinan Pancasila

Kegiatan ini digelar dalam 
serangkaian acara Dies 
Nata l is ke34 Fa kultas 

Hukum USM dan Universitas 
Semarang dihadiri Dekan Fakultas 
Hukum B. Rini Heryanti dan Rektor 
USM Andy Kridasusila. 

Rini Heryanti dalam sambut
annya  menyampaikan laporan 
perkembangan fakultas hukum 
dalam pelaksanaan Tri dharma 
perg urua n t ingg i d i  bida ng 
pend id i k a n,  penel i t ia n d a n 
pengabdian kepada masyarakat 
dalam kurun waktu satu tahun 
20202021. 

Menurutnya telah banyak prestasi 
dan kemajuan yang dihasilkan 
terutama dalam bidang pendidikan 
yang didukung oleh dosen dengan 
kualifikasi doktor, peningkatan 
kualitas dan kuantias penelitian serta 
publikasi karya ilmiah baik di jurnal 
nasional akreditasi/sinta dan jurnal 
internasional beruputasi. 

“Dalam menudukung program 
pemerinta h Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka fakultas hukum 
USM telah melakukan perubahan 
kurikulum yang diterapkan di 
semester gasal 2021/2022 dan 
mendorong mahasiswa mengikuti 
Kompetisi MBKM dan KKMI 
dengan tujuan agar mahasiswa 
dapat belajat/studi di luar kampus” 
ungkap Rini.

Dalam  orasi ilmiahnya Dr. Dian 
Septiandani menyampaikan bahwa 
kedudukan hukum Islam dalam 
sistem hukum di Indonesia semakin 
memperoleh pengakuan yuridis, 
yaitu pengakuan berlakunya hukum 
Islam dalam bentuk peraturan 
dan perundangundangan yang 
berimplikasi kepada adanya 
pranatapranata sosial, budaya, 
politik dan hukum, salah satunya 
adalah diundangkannya Undang 
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (saat ini dirubah 

dengan Undangundang Nomor 16 
Tahun 2019). 

“Meskipun UndangUndang 
Perkawinan ini adalah berlaku bagi 
seluruh agama di Indonesia, dan 
isinya sudah disesuaikan dengan 
aturan masingmasing agamapun 
demikian sesuai dengan prinsip dan 
syariat Islam” ungkap Dian.

“Berlakunya hukum Islam di 
Indonesia telah mendapat tempat 
konstitusional yang berdasar pada 
tiga alasan, yaitu pertama, alasan 
filosofis, ajaran Islam rnerupakan 
pandangan hidup, cita moral dan 
cita hukum mayoritas muslim di 
Indonesia, dan mempunyai peran 
penting bagi terciptanya norma 
fundamental negara Pancasila. 
Kedua, alasan Sosiologis” tambah 
Dian.

Dian menambahkan perkem
ba nga n se ja ra h ma sya ra k at 
Islam Indonesia menunjukan 
bahwa cita hukum dan kesadaran 
hukum bersendikan ajaran Islam 
memiliki tingkat aktualitas yang 
berkesinambungan; dan ketiga, 
alasan Yuridis yang tertuang dalam 
Pasal 24, 25 dan 29 UUD NRI 
Tahun 1945 memberi tempat bagi 
keberlakuan hukum Islam secara 
yuridis formal.

SEMARANG  Fakultas Hukum 
Un i ve r s i t a s  S e m a r a n g  ( US M ) 
menyelenggarakan kegiatan bertemakan 
“Fakultas Hukum Menyapa” barubaru 
ini.

Kegiatan ini  bertujuan untuk me
nyapa  bersama orang tua dan mahasiswa 
khususnya semester 1 dan semester 
2, yang mana mahasiswa ini belum 
pernah mersakan bertatap muka, 
karena pada masa pandemi covid19 ini, 
mereka terpaksa sejak awal perkuliahan 
dilaksanakan secara virtual. 

Kegiatan ini diikuti para mahasiswa, 
orang tua, para dosen dan juga tenaga 
kepend id i k a n Fa ku ltas  Hu ku m 
Universitas Semarang. 

Kegiatan ini d ibu ka dengan 
khikmat oleh Dekan Fakultas Hukum 

B. Rini Heryanti, S.H., M.H. Dalam 
sambutannya, Beliau menyampaikan 
permohonan maaf kepada orang tua 
dan mahasiswa, karena sementara 
perkuliahan secara virtual. 

Namun demikian kondisi ini, 
pasti akan segera berakhir, tegas Rini. 
Meskipun pembelajaran dilaksanakan 
secara virtual, tidak akan mengurangi 
makna dari belajar itu sendiri. Belajar 
harus terus berjalan, apapun situasi dan 
kondisi harus tetap berjalan. Tambah 
Rini. 

Kepala Program Studi S1 Ilmu 
Hukum, Bapak Dr. Amri Panahatan 
Sihotang, S.S., S.H., M.Hum, ketika 
diwawancarai menyampaikan bahwa 
tujuan diadakannya kegiatan Fakultas 
Hukum menyapa ini tidak lain tidak 

bukan adalah untuk menyelenggarakan 
pelayanan kepada mahasiswa sebaik
baiknya. 

Dalam kegiatan ini berusaha men
dengarkan keluhankeluhan dari para 
mahasiswa selama proses pembelajaran 

terkendala apa saja, apa aspirasi dari 
para mahasiswa dan orang tua. Ungkap 
Amri. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 
tetap menjaga mutu dan kualitas Fakultas 
Hukum yang saat ini menyandang 
predikat Akreditasi A. Tegas Amri.  

FH USM Gelar Orasi Ilmiah

Fakultas Hukum Menyapa

SEMARANG- Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) 
menggelar orasi ilmiah dengan tema internalisasi prinsip-prinsip 
islam dalam aturan hukum di Indonesia yang disampaikan oleh 
dosen fakultas hukum USM Dr. Dian Septiandani, SH. MH pada 
Kamis (12/8) secara daring.



6
Warta USM

No. 03 l Vol. 22 l agustus - september 2021

SEMARANG  Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (USM)  selenggarakan sosialisasi 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang 
diikuti seluruh dosen barubaru ini.

Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Program 
Studi S1 Ilmu Hukum Bapak Dr. Amri Panahatan 
Sihotang, S.S., S.H., M.Hum. Dalam kegiatan ini 
bertujuan untuk menyosialisasikan kurikulum 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum 
yang mana semester gasal 20212022 ini mulai 
diterapkan.

Ketika diwawancarai, Bapak Dr. Amri Panahatan 
Sihotang, S.S., S.H., M.Hum., menyatakan bahwa 
Esensi dari Kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan 
masa dan beban belajar bagi mahasiswa program 
sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan 
dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran 
dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai 
masa dan beban belajar. 

Selain itu dengan mengikuti proses pembelajaran 
di dalam program studi untuk memenuhi sebagian 
masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti 
proses pembelajaran di luar program studi. Ungkap 
Amri. 

Untuk itu perlu dipersiapkan kurikulum yang 
matang, untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa 

yang sebaikbaiknya, hingga dapat mencapai tujuan 
program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu : 

1). Menghasilkan lulusan USM yang berkualitas 
dengan penguasaan kompetensi non teknis 
(softskills) dan teknis (hardskills), yang mempunyai 
semangat kebangsaan indonesia, berwawasan 
teknologi informasi sehingga mampu bekerja dan 
bersaing di tingkat nasional maupun global, sesuai 
disiplin ilmu yang dikuasainya; 

2). Mencetak lulusan USM yang memiliki 
kompetensi yang relevan dan aktual dengan 
tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan 
dunia industri (DUDI); 

3). Membentuk watak dan pola pikir lulusan 
USM dalam menyingkapi perkembangan, tuntutan 
masyarakat, dan dunia kerja, sehingga mereka 
mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk 
masa depannya; 

4). Menghasilkan lulusan USM yang mampu 
bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan 
(collaboration work), bekerja dalam kelompok 
dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, 
melalui pembiasaan interkasi dengan berbagai pihak 
diluar perguruan tinggi atau program studinya; dan 

5). Menghasilkan lulusan USM yang unggul, 
mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi 
pembelajar yang baik sesuai dengan konsep 
pembelajaran sepanjang hayat (long life education) 
tegas Amri.

fakultas hukum

Dalam pembukaan per
kuliahan PKPA yang 
diselenggarakan secara 

virtual, Dekan Fakultas Hukum 
Ibu B. Rini Heryanti, S.H., M.H., 
dalam sambutannya menyatakan 
bahwa di dalam UndangUndang 
Advokat Nomor 18 Tahun 2003, 
Pasal 2 Ayat (1) menentukan 
bahwa yang dapat diangkat seba
gai Advokat adalah sarjana yang 
berlatar belakang pendidikan 
tinggi hukum dan telah mengikuti 
PKPA yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Advokat. 

Dalam acara pembukaan ini, 
Ketua DPC Peradi Kota Semarang 
Bapak M Reza Kurniawan, S.H., 
M.H., berhalangan hadir dan 
diwakili oleh Wakil Ketua DPC 
Peradi Kota Semarang Bapak 
Khairul Anwar, S.H., M.H.

Selanjutnya dinyatakan juga, 
oleh Ketua Panitia PKPA Ibu 
Dhian Indah Astanti, S.H., M.H., 
bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) 
menetapkan bahwa pengangkatan 

Ad vo k at  d i l a k u k a n  o le h 
Organisasi Advokat. 

D e n g a n  m e n c e r m a t i 
perkembangan tersebut dan 
tuntutan tanggung jawab moral, 
Fakultas Hukum Universitas 
Semarang sebagai lembaga 
pendidikan terpanggil untuk 
ikut berperan dalam menyiapkan 
sumber daya manusia yang 
profesional guna memberikan 
jasa hukum/bantuan hukum. 

Berbekal dari pengalaman 
kami dalam menye lenggarakan 
program PKPA telah me
nunjukkan bahwa kegiatan ini 
dapat membantu mengantarkan 
para peserta untuk menjadi 
Advokat handal. 
Tiga Kali 

Berdasarkan keterangan dari 
Ketua Panitia Ibu Dhian Indah 
Astanti S.H., M.H., program 
PKPA ini secara periodik 
diselenggarakan 3 kali dalam 
satu tahun. Periode pertama 
dilaksanakan pada bulan April, 

periode kedua dilaksanakan 
pada bulan  Juli 2001, dan pe
riode ketiga dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2021 saat ini 
berlangsung. 

Pengajar PKPA terdiri dari 

berbagai Instansi Pemerintah, 
Swasta, maupun Akademisi 
yang profesional dibidangnya. 
Ketua Panitia Ibu Dhian Indah 
Astanti S.H., M.H., berharap 
Peserta PKPA Angkatan XIV 

ini merupakan calon Advokat 
berkualitas dan profesional yang 
siap memberi warna tersendiri 
dalam dunia Advokat sesuai 
dengan amanat UndangUndang 
Advokat. (Sabtu, 21/08/2021).  

`SEMARANG  Fakultas Hukum Universitas 
Semarang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas 
Hukum B. Rini Heryanti S.H., M.H., melaksanakan 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Pengenalan 
Akademik dan Kegiatan Mahasiswa (PAKEM) Tahun 
akademik 20212022 pada 22 Agustus lalu.

Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan 
Pengenalan Akademik dan Kegiatan Mahasiswa 
(PAKEM) Tahun akademik 20212022 ini, B. Rini 
Heryanti S.H., M.H., didampingi Wakil Dekan Dhian 
Indah Astanti, S.H., M.H., Kaprogdi Bapak Dr. Amri 
Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum., Sekretaris 
Program Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., dan para 
dosen di lingkungan FH USM, membuka acara dengan 
hikmat dan sangat meriah meskipun dilaksanakan 
secara virtual. 

Ketika diwawancarai, B. Rini Heryanti S.H., 
M.H., menyampaikan pesan kepada mahasiswa baru 
bahwa  “Fakultas Hukum Universitas Semarang 
sekarang menyandang predikat Akreditasi A, maka 
belajarlah dengan sungguhsungguh agar tetap mampu 
mempertahankan Akreditasi yang sudah diraih 
dengan perjuangan yang tidak mudah”. 

Dengan disampirkanya beban dipundak para 
mahasiswa ini, didukung para Dosen dan karyawan 
serta fasilitas yang memadai, Fakultas Hukum 
Universitas Semarang yakin dan optimis sepenuhnya 
tetap akan dapat mempertahankan akreditasi A, dan 
Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin 
berjaya, tegas Rini. 

DPN Peradi-FH USM Gelar PKPA Angkatan XV

Pakem 
Fakultas Hukum 

SEMARANG-  Hari pertama perkuliahan Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angakatan XIV yang 
diselenggarakan DPN PERADI bekerjasama dengan 
Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) 
pada 21 Agustus berlangsung khidmat.

FH USM Selenggarakan 
Sosialisasi Kurikulum MBKM
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Disertasi Dr Abdul Karim  ber judul 
“Pengaruh Pengalaman, Komitmen 
Profesional, Idea lisme Serta 

Relativisme Terhadap Perilaku Etis Auditor 
Kantor Akuntan Publik Dengan Tekanan 
Lingkungan Sebagai Pemoderasi” berhasil 
dipertahankan dihadapan para penguji pada 
Program Doktor Ilmu Eko nomi Fakultas 
Ekonomika Dan Bisnis Undip.

Bertindak sebagai penguji antara laian 
Prof. Bandi Msi. (UNS), Prof. Abdur rahman 
(Undip), Dr. Dwi Rat mono (Undip). Adapun 
promotor Prof. Drs. Imam Ghozali, 
M.Com., Ph.D, co promotor Dr. Agus 
Purwanto, MSi., Akt.

Menurut Abdul Karim bahwa 
penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pengalaman, 
kom it men,  profe s iona l , 
idealisme, dan relativisme, 
terhadap perilaku etis auditor 
di Kantor Akuntan Publik di 
Wilayah Jawa Tengah dengan 
dimoderasi oleh tekanan 
lingkungan. 

Penelitian ini melibatkan 
246 res ponden, seluruh res
ponden merupakan karyawan di 
Kantor Akuntan Publik di wilayah 
Jawa Tengah. Data dalam penelitian ini 
diperoleh dari hasil pengisian kuesioner 
yang selanjutnya akan dianalisis secara 
kuantitatif dengan menggunakan teknik 
analisis Structural.

“Berdasarkan hasil analisis data, 
diperoleh hasil bahwa pengalaman, 
komitmen profesional, dan idealisme 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
sensifitas etika yang se lanjutnya senfifitas 
etika berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku etis auditor di Kantor 
Akuntan Publik di wilayah Jawa Tengah” 
ungkap Abdul Karim.

“Sedanga kan relat iv isme t ida k 
berpengaruh negatif signifikan terhadap 
sensifitas etika auditor.Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pengalaman, 

FE USM Tambah Dua Doktor

SE M A R A NG   D a l a m  r a n g k a 
memberikan pembekalan untuk para 
calon wisudawan, Program Studi Teknik 
Informatika USM membuat sebuah 
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 
bertajuk “Sinkronisasi Dunia Pendidikan 
dan Kerja”. 

Kegiatan ini menghadirkan tiga 
orang yang ahli dari bidang industri, 

pemerintahan, USM Career and Alumni 
Center (UCAC), dan alumni Teknik 
Informatika USM yang telah sukses 
berkarya dibidang kompetensinya untuk 
memberikan apa yang harus dipunyai para 
calon wisudawan ketika akan masuk ke 
dunia kerja nantinya. Kegiatan diskusi ini 
dihadiri oleh lebih dari 90 mahasiswa dan 
dilaksanakan pada Rabu, 15 September 

2021 secara daring demi menghindari 
kerumuman yang berlebihan.

Kegiatan ini berlangsung para 
narasumber memberikan pemaparan 
singkat mengenai dunia kerja di masing
masing bidang sehingga para calon 
wisudawan mengetahui apa yang harus 
dilakukan nantinya. 

Sebagai contoh di bidang Industri yang 
terdampak perkembangan IT oleh Agus 
Hartanto mengatakan bahwa “Para calon 
wisudawan diharuskan untuk memiliki 
kemampuan serta kompetensi di bidang 
programming dan jaringan dasar untuk 
merambah dunia kerja”. Hal inipun dapat 
membuka peluang kerja ataupun peluang 
memuka usaha yang terbuka lebar di 
segala industri yang ada, tambah Agus. 
Selain itu, di bidang pemerintahan oleh Siti 
Arkunah sendiri juga memerlukan banyak 
tenaga ahli yang ahli di bidang IT di segala 
dinas yang ada di pemerintahan. “Dengan 

pengembangan IT di segala bidang, maka 
dibutuhkan pula tenagatenaga ahli yang 
dapat mendukung kinerja pemerintah”, 
tutur Siti. 

“Bagi para calon wisudawan yang ingin 
mendapatkan informasi yang lebih banyak 
tentang lowongan kerja maupun ingin 
mengikuti pelatihanpelatihan yang ada 
bagi para alumni bisa menghubungi atau 
akses website USM Career and Alumni 
Center (UCAC) yang sudah diwadahi oleh 
kampus USM”, kata Khoirudin selaku 
Ketua UCAC di selasela pemaparan 
materinya. Selain itu hadirnya alumni 
Teknik Informatika USM menjadikan 
FGD kali ini menjadi forum untuk sharing 
dalam dunia kerja yang telah dialami oleh 
alumni kepada adikadik angkatan calon 
wisudawan periode September 2021.

“Kegiatan FGD yang telah dilaksa
nakan ini diharapkan nantinya para 
calon wisudawan Program Studi Tek nik 
Informatika USM dapat melihat kesem
patan kerja ataupun  usaha yang ada dengan 
persiapan yang matang dan tepat sasaran 
melamar kerja ataupun membuka usaha”. 
Tutup April Firman Daru selaku Ketua 
Program Studi Teknik Informatika USM.

Focus Group Discussion  Sinkronisasi 
Dunia Pendidikan dan Kerja

SEMARANG - Fakultas Ekonomi 
Universitas Semarang (USM) 
menambah dua doctor baru yaitu 
Dr Abdul Karim SE MSi Akt 
dan Dr Yuli Budiati SE MSi usai 
mempertahankan disertasinya.

komitmen profesional, dan idealisme, 
seorang auditor maka akan cenderung 
meningkatkan sensifitas etika yang 
selanjutnya akan mendukung tingginya 
perilaku etis auditor di Kantor Akuntan 
Publik. Hasil analisis lanjutan juga 
menunjukkan tekanan lingkungan dapat 
mamoderasi pengaruh sesifitas etika 
terhadap perilaku etis” tambahnya.

Sementara Dr Yuli Budiati SE MSi 
mengambil judul “Peran Moderasi 
Organizational Learning Pada Pengaruh 

Entrepreneurial Orientation 
Terhad ap K i  ner jadenga n 
Mediasi Strategi Diferensiasi” 
dan disertasi ini berhasil 
dipertahankan saat ujian 
terbuka promosi doktor 
program Program Doktor Ilmu 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.

Dr Yuli Budiati  mengatakan 
bahwa penelitian ini bertujuan 

menguji pengaruh entrepreneurial 
orientation (EO) pada kinerja dengan 

mediasi strategi diferensiasi, market 
development dan product development  dan 
moderasi organizational learning  pada 
UKM mebel di Jawa Tengah.

Bertindak sebagai Promotor Prof. Dr. 
Wisnu Untoro, MS, Dr. Lilik Wahyudi, SE, 
MSi, dan Dr. Mugi Harsono, SE, MSi.

Seenatar bertindak sebagai penguji 
yaitu Dr. I Made Bayu Dirgantara, SE, MM 
(UNDIP), Prof. Dr. Djoko Suhardjanto, 
M.Com (Hons), Ph.D., Ak, (Dekan FEB 
UNS), Prof. Dr. Rahmawati, MSi, Ak (Kepala 
Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS), 
Prof. Dr. Tulus Haryono, M. Ek (UNS), dan 
Dr. Hidajat Hendarsjah, SSi, MM  (UNS).

Penelitian dilakukan dengan metode 

survey, populasi dalam penelitian ini adalah 
pemilik dan  pengelola usaha  yang berkaitan 
dengan pengambilan keputusan UKM 
mebel dengan  teknik sampel multi stage 
area dan purposive   diperoleh sejumlah 366 
responden pada 188 organisasi . “Metode 
analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan Structural 
Equation Modelling  berbasis variance 
dengan model persamaan Partial Least 
Square (PLS),” ungkapnya. 

“Hasi l penelit ian menunjukkan 
EO  tidak berpengaruh pada kinerja.  
Semua hipotesis pengaruh langsung  EO 
pada strategi di dukung, namun hanya 
strategi diferensiasi yang berpengaruh 
langsung pada kinerja; strategi diferensiasi 
berpengaruh langsung pada strategi market 
development namun tidak berpengaruh 
pada product development” tambahnya.

Pada pengujian mediasi strategi, hanya 
strategi diferensiasi memediasi pengaruh 
EO pada kinerja dan market development; 
sedangkan  strategi market dan product 
development tidak memediasi pengaruh 
EO dan kinerja. Organizational learning  
memoderasi pengaruh EO dan kinerja, 
namun tidak memoderasi pengaruh EO 
pada strategi diferensiasi, market dan 
product development.
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Pelantikan pengurus Cabang Kota 
Semarang sendiri digelar langsung 
dan daring di Kampus Politeknik 

Negeri Semarang (Polines) Semarang 
diikuti semua jajaran pengurus, Rabu 15 
September 2021. 

Had i r  seca ra da r i ng da la m 
kesempatan itu, pimpinan PII pusat yaitu 
Ketua Umum Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU, 
ASEAN Eng, Sekjen Ir. Teguh Haryono, 
MBA, IPU, Dir. Exec Ir. Faisal Safa, 
IPU, dan ketua komite pengembangan 
organisasi Dr Ir Qiqi Asmara MSi IPM.

D a l a m  s a mbut a n ny a ,  Ke t u a 
PII Cabang Kota Semarang Supari 
mengatakan, amanah menjadi Ketua PII 
adalah sebuah kehormatan. Pihaknya juga 
siap untuk mendukung program PII Pusat.

“Kami sampaikan bahwa amanah 
ini adalah suatu kehormatan bagi kami 
sekaligus beban tanggung jawab bagi 
kami. Kami akan laksanakan tugas 
sebaikbaiknya, kami siap mendukung 
program PII pusat, maupun wilayah, dan 
siap menterjemahkan menjadi kegiatan
kegiatan real keinsinyuran di Kota 
Semarang,” ungkap Supari.

Lebih lanjut Supari menjelaskan, 
kedepan dengan kerjasama yang baik 
pihaknya dapat memberikan kontribusi 
lebih untuk kemajuan Kota Semarang, 

tentunya dengan memaksimalkan 
potensipotensi insinyur yang ada di Kota 
Lumpia. 

“Saya percaya dengan kerja bersama, 
insyaalloh  kita mampu menghimpun 
talentatalenta, memaksimalkan manfaat 
potensi insinyur di Kota Semarang 
untuk berkontribusi lebih besar lagi, 
memberi solusi terhadap permasalahan 
keinsinyuran, khususnya Kota Semarang, 
lebih luasnya di Jateng dan Indonesia,” 
tambahnya.

Supari yang juga menjabat sebagai 
Waki l Rektor III USM ini juga 
menambahkan salah satu program 
jangka pendek ini adalah penguatan 
database insinyur Kota Semarang.

Sementara Ketua Umum PII Pusat 
Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU, ASEAN Eng 
dalam sambutannya mengatakan, bahwa 
menyoroti tahapantahapan PII menuju 
panggung dunia, seluruh insinyur harus 
memahami posisi PII yang sekarang, 
bukan lagi asosisasi profesi saja, akan 
tetapi PII sekarang sudah menjadi tempat 
berhimpunnya semua insinyur.

“Saat ini PII sudah memliki undang
undang sendiri yaitu UU nomor 11 tahun 
2014 tentang keinsinyuran, pengurus PII 
dan insinyur Indonesia harus menguasai 
peraturan itu. Selain itu PII juga kedepan 
akan mengakreditasi program studi dalam 
bidang teknik melalui Lembaga Akreditasi 
Mandiri  (LAM) Teknik,” tambahnya. 

Dr Supari Resmi Jabat Ketua 
PII Cabang Kota Semarang

SEM AR ANG Tek ni k elektro 
Universitas Semarang (USM) berhasil 
meloloskan dua tim pendanaan PKM 
2021 dari Dirjen Dikti Kemendikbud
Ristek   untuk katagori PKM karsa Cipta. 
Tim pertama  beranggotakan Fazria 
Nurin Nishfa , Tiara Rizky Kemalasari , 
Ainun Fela Shofiana mengajukan judul 
PKM Karsa Cipta “Kapal Pengangkut 
Sampah Cerdas Otomatis Berbasis Nb
IoT (Narrow Band Internet Of Things) 
sebagai Solusi Pembersih Sampah  di 
Sungai”.

Menurut Tiara selaku ketua tim, 
kapal pengangkut sampah cerdas 
otomatis ini merupakan bentuk 
pengembangan dari kapal pengangkut 
sampah manual yang telah diterapkan 
di Kota Semarang dan kapal pengangkut 
sampah konvensional  yang telah 
dibuat dan diluncurkan oleh kantor 
Kesya hbandaran dan Otor itas 
Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang 
Lampung dan PT Pelindo II Lampung 
yakni KM Telok Betong di Pelabuhan 
Panjang.

“Kapal tersebut masih dikemudikan 
oleh manusia secara langsung sehingga 
sistem kurang efektif dan effisien. 
Berdasarkan hal tersebut, Inovasi kapal 
pengangkut sampah otomatis ini telah 
dirancang untuk dapat mendeteksi dan 
memilah sampah berdasarkan jenis 
sampah logam atau non logam (plastik) 
dengan kendali jarak jauh oleh remote 
control  menggunakan komunikasi 
seluler NBIoT” kata Tiara.

“Kapal pengangkut sampah otomatis 
ini nantinya akan diterapkan dikawasan 
sungai Kota Semarang atau sungai di 
wilayah Indonesia. Kapal pengangkut 
sampah dapat bekerja secara otomatis 
dan dapat dikendalikan secara jarak 
jauh menggunakan komunikasi seluler 
NBIoT dengan jarak 100 meter sehingga 
memudahkan operator atau pekerja 
pembersih sampah disungai untuk 
membersihkan sampah baik logam 
maupun non logam yang terbuang 
disungai menggunakan prinsip kerja 
yang mengacu pada konsep IoT” 
tambahnya.

Sementara tim kedua dengan 
beranggotakan Arga Rizky Kurniawan, 
Agus Prianto,  dan Adifa Zia Imani 
menampilkan judul “Desain Internet 
Of Things Compact Greenhouse 
dengan Sistem Kendali Logika Fuzzy 
Berbasis Mikrokontroler Raspberry PI”. 
Arga mengungkapkan, perangkat ini 
dapat bekerja secara otomatis dengan 
memanfaatkan sistem kendali logika 
fuzzy yang diterapkan pada alat ini. 

“Mikrokontroler Arduino Nano dan 
Raspberry Pi digunakan mengatur alat 
agar bekerja sesuai logika fuzzy yang 
telah diterapkan” ungkapnya.

S E M A R A N G   T i g a  d o s e n 
Teknik sipil Universitas Semarang 
(USM) memberikan pendampingan 
p e r e n c a n a a n  s t r k t u r  p o n d a s i 
pemba ng u na n kema h Merbabu 
Glamping Boyolali barubaru ini.

Ketiga dosen tersebut adalah 
Sutarno, Diah Rahmawati, dan Hari 
Setijo Pudjihardjo, merela melakukan 
pendampingan dari awal sampai akhir 
hingga bangunan kemah ini difungsikan.

Menurut Sutarno di lereng Gunung 
Merbabu, tepatnya di Desa Ngagrong 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali 
banyak potensi wisata seperti gardu 
pandang, argowisata dan air terjun. Setelah 

wisatawan menikmati pemandangan 
alam khas lereng Gunung Merbabu 
yang mempesona, maka wisatawan 
menginginkan untuk dapat beristirahat 
dengan nyaman. Oleh karena itu perlu 
dibangun penginapan mewah lengkap 
dengan camping ground dibawahnya. 

“Untuk mewujudkan pembangunan 
kemah glamping tersebut, masyarakat 
belum mempunyai pengetahuan untuk 
menghitung perencanaan dari struktur 
kemah glamping, hal tersebut yang 
membuat masyarakat merasa khawatir 
akan dampak yang ditimbulkan apabila 
pembangunan tersebut mengalami 
permasa lahan. Oleh karena itu, 

pemerintah dan masyarakat setempat 
meminta bantuan dari Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat untuk membantu 
perencanaan struktur kemah glamping 
terutama dalam merencanakan pondasi” 
ungkap Sutarno.

“Dalam merencanakan pondasi 
yang tepat untuk kemah glamping 
perlu diketahui jenis tanahnya. Karena 
tanah tersebut yang akan memikul 
semua beban, dari hasil penyelidikan 
diketahui tanah di tempat akan dibangun 
kemah glamping adalah pasir padat. 
Setelah diketahui jenis tanahnya, maka 
direncanakan pembebanan dari kemah 
glamping. Selanjutnya dapat dipilih jenis 
pondasi yang tepat dengan melakukan 
perhitungan” tambahnya.

Dosen Teknik sipi l USM ini 
menambhakan bahwa pondasi yang tepat 
untuk kemah glamping ini adalah pondasi 
sumuran. Beberapa alasan dipilihnya 
pondasi sumuran adalah tanah disana 
merupakan pasir yang padat sehingga 
sulit untuk dilakukan pemancangan, 
pemasangan pondasi sumuran bisa 
dilaksanakan secara manual sehingga 
tidak perlu mendatangkan alat karena 
medan disana juga tidak mendukung 
untuk mendatangkan alat, dipilih 
pondasi sumuran dengan casing bis beton 
karena tanah pasir padat mudah longsor. 
Selain itu bis beton mudh didapat karena 
diproduksi oleh warga sekitar.

SEMARANG – Wakil Rektor III 
Universitas Semarang (USM) 
Doktor Supari ST MT IPM resmi 
dilantik menjadi Ketua Persatuan 
Insinyur Indonesia (PII) Cabang 
Kota Semarang. Tim PKM 

Teknik Elektro
 Tembus PKM 2021

Dosen Fak Teknik USM Berikan Pendampingan 
Perencanaan Struktur Pondasi Kemah Merbabu
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Pada tahun 2021 ini, Pusat Prestasi Nasional kembali 
menyelenggarakan Kontes Robot Indonesia 
secara daring, kegiatan KRI 2021 terdiri dari 6 

(enam) divisi yang diselenggarakan secara daring, yaitu: 
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) Kontes Robot SAR 
Indonesia (KRSRI) – (dahulu adalah divisi KRPAI) Kontes 
Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda Kontes 
Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Humanoid Kontes 
Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) Kontes Robot Tematik 
Indonesia (KRTMI). 

KRI 2021 diselenggarakan secara bertahap dimulai 
dengan Kontes Tingkat Wilayah yang diselenggarakan di 
2 (dua) wilayah. Wilayah I mencakup Indonesia bagian 
Barat dan Wilayah II mencakup Indonesia bagian Timur. 
Sejumlah tim terbaik pada Kontes Tingkat Wilayah akan 
diundang untuk ikut serta pada Kontes Robot Indonesia 
2021 Tingkat Nasional. 

Menurut Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
mengatakan bahwa  KRI yang dilakukan secara daring ini, 
tim peserta menampilkan robotnya di kampus masing
masing, yang ditayangkan secara daring melalui mekanisme 
video conferencing. 

“Kami sangat support tim robot USM untuk ikut lomba 
ini, dan kami sangat optimis bis ameraih juara karena tahun 
sebelumnya USM berhasil meraih juara nasional” ungkap Andy.

Untuk penyelenggaran Wilayah 1 diselenggarakan  
22 – 25 September 2021, sebagai host dilaksanakan oleh 
Universitas Gajah Mada (UGM) . 

USM sebagai salah satu peserta KRI, mengikuti 3 
katagori, “Injoh_Bot” (KRSRI) beranggotakan Agus 
Priyanto., Agra Rizki Kurniawan, Bima Septian Dwi 
Aldianto, Ryan Widiatma, Fattahillah dengan pembimbing 
Sri Heranurweni ST MT.

Selain itu robot “Jannah” (KRSTI) dengan anggota Reza 
Setyawan, Kevin Handika, Rizal Miftakhul Ulum, Edo 
Suryo Saputra, Nugroho Andi dengan dosen  pembimbing 
Andi Kurniawan Nugroho ST MT dengan tema robot “Tari 
Gambyong Pareanom”.

 Adapun robot “Useros” ( KRSBI) dengan anggota 

Sungging Fadmasetya, Yahezkiel Stefanus, Farid Alfian 
Maulana, Muhammad Iqbal Hakim dan pembimbing La 
ode muhammad idris ST MT. 

Menurut Harmini ST MEng, lomba KRI kali ini sangat 
dibatasi dengan waktu dikarenakan pemerintah menerapkan 
PPKM sehingga aktifitas pembuatan robot sangat terbatas 
dan prokes sangat ketat dan tema yang berbeda. 

Riset robotik yang berkelanjutan sangat berguna 
sehingga diharapkan beberapa katagori yang diikuti dapat 
memperoleh hasil maksimal, sehingga dapat lanjut tingkat 
Nasional. 

SEMARANG Dosen elektro Universitas Semarang 
(USM) Ari Endang Jayati berhasil meraih doktor pada 
Program Studi Pascasarjana Program Doktor (S3) Teknik 
Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas 
ITS usai acara Promosi Doktor Baru (PDB) barubaru ini.

Promosi Doktor Baru (PDB) yang bertujuan untuk 
memberikan apresiasi atas pencapaian prestasi dari 
DoktorDoktor baru yang telah diluluskan dan untuk 
memperkenalkan doktor baru dari Teknik Elektro FTEIC 
ITS kepada komunitas riset, industry dan masyarakat. 

Doktor baru juga diharapkan dapat menjalin jejaring 

dengan komunitas peneliti serta instansi dan industri 
yang terkait dalam rangka melanjutkan riset, inovasi, dan 
hilirisasi hasil riset.

Prodi Pascasarjana Departemen Teknik Elektro FTEIC 
ITS menyelenggarakan kegiatan webinar Promosi Doktor 
Baru (PDB) dengan tema “Teknik Mitigasi Efek Doppler 
dan Distorsi NonLinear pada Kanal Pita Lebar Bergerak”. 

Tema tersebut diambil dari dua penelitian dari Dr. Ari 
Endang Jayati, S.T., M.T. (Mitigasi Gabungan Efek Non
Linieritas HPA dan Crosstalk dengan Iterative Receiver 
) dan Dr. Wahyu Pamungkas, S.T., M.T (Mitigasi Efek 
Doppler pada  Sistem Komunikasi V2V ( Vehicle to Vehicle 
Communications) Menggunakan Ekualisasi Dinamis 
Berbasis Coherence Time). 

Ari Endang Jayati adalah dosen di Teknik Elektro 
USM, sedangkan Wahyu Pamungkas adalah dosen 
Telekomunikasi di ITTP Purwokerto. 

Sistem komunikasi pita lebar bergerak memerlukan 
coverage yang lebar. Amplifier sangat dibutuhkan, tetapi 
dapat menyebabkan efek distorsi nonlinier. Ari Endang 
Jayati meneliti tentang mitigasi efek gabungan distorsi 
nonlinier dan crosstalk karena penggunan High Power 
Amplifier pada sistem multicarrier nonorthogonal MIMO
GFDM yang merupakan kandidat waveform masa datang. 
Masa Depan

Menurut Ari,  sistem MIMOGFDM cocok menjadi 
kandidat sistem multicarrier pada sistem komunikasi masa 
depan karena memiliki efisiensi spektrum yang tinggi dan 
nilai OutOf Band yang rendah. 

“Aplikasi untuk sistem MIMOGFDM antara lain 
pada sistem komunikasi di daerah terpencil, cognitive 
radio, satelliteterrestrial, visible light communication dan 
underwater communication. Ada 2 metode yang diusulkan 
yaitu predistorter dan metode iterative receiver” ungkap 
Ari.

“Metode Predistorter akan mengkompensasi distorsi 
nonlinier di sisi pengirim sebelum sinyal ditransmisikan 
melalui antenna, sedangkan metode iterative receiver 
mengkompensasi efek gabungan distorsi nonlinier dan 
crosstalk di sisi penerima” tambahnya. 

Keuntungan teknik ini adalah dapat diterapkan di 
base station, sehingga tidak meningkatkan kompleksitas 
komputasi dari terminal bergerak, dan tidak meningkatkan 

biaya terminal atau masa pakai baterai. 
Sebelumnya Ujian tertutup Ari Endang Jayati telah 

dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan penguji 
eksternal adalah Dr. Eng. Khoirul Anwar, S.T, M. Eng dari 
Telkom University, penguji internal dari ITS yaitu Prof. Ir. 
Gamantyo Hendrantoro, M. Eng, Ph. D dan Dr. Ir. Achmad 
Affandi, DEA. Juga dihadiri promotor Dr. Ir. Titiek Suryani, 
M.T, dengan co promototr Dr. Ir, Wirawan, DEA dan Dr. Ir. 
Endroyono, DEA dari ITS. 

Acara promosi doktor baru dibuka secara daring oleh 
Ketua Departemen Teknik Elektro ITS yaitu Dedet Candra 
Riawan, S.T, M. Eng., Ph. D dan sambutan Tim Ahli dari ITS 
Dr. Ir. Wirawan, DEA serta dihadiri Ketua IEEE Indonesia 
Sectiom Dr. Wahyudi Hasbi.

Prof. Gamantyo Hendrantoro selaku Tim Ahli 
Penanggap setelah usai acara promosi program Doktor 
mengucapkan selamat kepada Saudara Ari Endang Jayati 
yang berhasil meraih gelar Doktor Teknik Elektro bidang 
Telekomunikasi.

 “Besar harapan kami, dengan adanya kegiatan Promosi 
Doktor Baru yang telah kami luluskan dapat bermanfaat 
dan bersinergi dengan instansi Bapak/Ibu.,” ujarnya.

Dr. Ir. Titiek Suryani, M.T, Dr. Ir. Endroyono, DEA dan 
Dr. Ir. Achmad Affandi, selaku promotor dan copromotor 
kedua doctor baru tersebut juga mengucapkan selamat dan 
semoga terus sukses kepada kedua doktor baru. Dr. Ronny 
Mardiyanto, ST, MT selaku ketua Prodi Pascasarjana 
Teknik Elektro ITS juga mendorong mahasiswa S3 lainnya 
untuk mempersiapkan diri untuk menjadi doktor yang 
bermanfaat untuk masyarakat.

Tim Robot USM Optimistis 
Juara Kontes Robot Indonesia  2021 

SEMARANG- Kontes Robot Indonesia (KRI) 
adalah kegiatan kompetisi rancang bangun 
dan rekayasa dalam bidang robotika yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, 
Kemendikbudristek.

Ari Endang Jayati Raih Doktor
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Penanda tanganan MoU 
digelar di Ruang Sidang 
USM dan Kerjasama ini 

meliputi  bidang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Penandatanganan dilakukan 
oleh Dekan FTP USM Dr. Ir. 
Haslina, M.Si., dan Dekan FTIK 
UPGRIS Drs. Slamet Supriyadi, 
M.Env.ST., disaksikan para wakil 
dekan, kaprodi dan sekprodi serta 
Badan Penjaminan Mutu (BPM) 
dari kedua belah pihak.

Dekan FTP USM Dr Haslina 

dalam sambutannya mengatakan 
bahwa momentum ini merupakan 
kesempatan yang baik untuk 
saling belajar dan meningkatkan 
kemampuan dengan tujuan 
meng i mplementa si k a n t r i 
dharma perguruan tinggi, untuk 
mendukung Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) 
melalui pertukaran mahasiswa 
dalam program studi yang di luar 
perguruan tinggi. 

“Semoga kesepakatan bersama 
ini membawa dampak positif bagi 
kedua belah pihak dan tidak hanya 

berhenti disini, tetapi harus ada 
outputnya dan dapat lebih banyak 
mendatangkan kemanfaatan 
dalam dunia pendidikan pada 
khususnya dan masyarakat pada 
umumnya” ungkap Haslina.

“F TP sa ngat  merespon 
positif kebijakan MBKM yang 
dikeluarkan oleh Kemdikbud 
Ristek RI, kebijakan ini akan 
mendekatkan institusi dengan 
masyarakat dan DUDI, terkait 
kebijakan ini FTP USM telah 
melakukan kajian akademik yang 
dilanjutkan dengan revisit serta 
merevisi kurikulum dan aktivitas 
pembelajaran” tambahnya.

Haslina juga berharap agar 
kerjasama ini dapat memberikan 
kontribusi yang positif dalam 
men i ng k at k a n percepat a n 
implementasi kebijakan MBKM di 
kampus USM.

FTP USM-FTIK UPGRIS 
Jalin Kerja Sama

SEMARANG – Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Semarang (FTP-USM) dan Fakultas Teknik dan Informatika 
Universitas PGRI Semarang (FTIK UPGRIS) menjalin 
kerjasama dengan melakukan penandatanganan 
kesepakatan  bersama (MoU) pada Rabu (18/8).

SEMARANG  Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas 
Semarang (USM) menggelar Lokakarya Kurikulum dengan tema 
“Peninjauan Kurikulum 2018 dan Penyusunan Kurikulum MBKM 
2021” yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom 
Cloud Meetings dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat di Ruang Sidang FTP – USM Gedung V, Sabtu (21/8).

Kegiatan lokakarya kurikulum ini menghadirkan narasumber 
Dr. Ir. Muhammad Nur Cahyanto, M.Sc. (Kaprodi S2 Imu dan 
Teknologi Pangan UGM) dengan moderator Ir. Dewi Larasati, M.Si. 

Kegiatan ini diikuti berbagai elemen antara lain dosen Fakultas 
Teknologi Pertanian USM, Badan Penjaminan Mutu (BPM) USM, 
Dinas Pertanian Kota Semarang, Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri, PT Indofood Sukses Makmur, PT Perkebunan 
Teh Tambi Wonosobo, Pimpinan Mie Ongklok Instant, dan 
Pimpinan Yuasa Food Wonosobo.

Selain itu lokakarya juga diikuti oleh Ketua Jurusan Teknologi 
Pangan Universitas PGRI Semarang, Ketua Jurusan Teknologi 
Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang, Ketua Jurusan 
Teknologi Pangan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Pengurus 
IKA FTP USM dan Alumni, dan Orma Fakultas Teknologi Pertanian 
USM..

Dalam sambutan saat pembukaan, Rektor USM Andy 
Kridasusila, SE, MM. menuturkan di awal tahun 2020 kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
menjadikan kita sebagai civitas akademika di Perguruan Tinggi 
sebuah entitas berupaya mencerdaskan anak bangsa agar mengikuti 
kebijakan tersebut. 

“Saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi bahwa 
FTP USM sudah siap untuk melakukan perubahanperubahan 
tersebut dalam menyelenggarakan peninjauan kurikulum 2018 dan 
penyusunan kurikulum MBKM 2021” ungkap Andy.

“Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu di forum 
Rektor seluruh Indonesia menyampaikan konteks MBKM dan 
kurikulumnya termasuk pemerintah mengalokasikan sejumlah 
dana untuk programprogram yang terkait dengan MBKM yang 
mengharapkan mahasiswa nantinya selain mempunyai kompetensi 
juga kompetensi tersebut match dengan dunia usaha yang sebenarnya 
ini sudah dilakukan sejak dulu jamannya Pak Menteri Wardiman 
dikenal dengan link and match kemudian kebijakan Menteri 
berikutnya mengenai DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) 
yang mungkin dipertegas oleh Kementerian sekarang di mana kita 
harus mempersiapkan percepatanpercepatan untuk mahasiswa 
kita di dalam berkompetisi untuk menghasilkan SDM yang mampu 
bersaing secara internasional”, imbuhnya.

Dekan FTP USM  Dr. Ir. Haslina, M.Si., dalam sambutannya 
menyampaikan pada kondisi pandemi saat ini FTP USM selalu 
berusaha untuk bisa menjalankan berbagai kegiatan yang 
bermanfaat dengan tujuan peningkatan pendidikan, khususnya 
pada peningkatan perkembangan kurikulum yang baru dikeluarkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Kurikulum 
MBKM. 

Menurutnya Kurikulum Program Studi THP yang akan 
ditinjau ini nantinya harus mampu menjawab tantangan regional 
dan internasional, agar para lulusan yang dihasilkan memiliki 
kompetensi yang memadai untuk bersaing di masa mendatang.

“Tujuan diselenggarakannya lokakarya kurikulum ini (peninjuan 
kurikulum 2018 dan penyusunan kurikulum MBKM 2021) untuk 
menyelaraskan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester 
(RPKPS) dengan Renstra Jurusan dan Fakultas dengan Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar Pendidikan 
Tinggi Kemendikbud No.3 2020” ungkap Haslina.

Peninjuan kurikulum harus terus dilakukan penyesuaian 
karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada ditengahtengah 
masyarakat, termasuk mata kuliah inti keilmuan dan peningkatan 
softskill mahasiswa. Dengan hadirnya seluruh peserta lokakarya 
kurikulum, kami berharap akan menperoleh masukan, saran, dan 
koreksi, sehingga akan dihasilkan rumusan tentang penetapan 
profil lulusan, merumuskan learning outcomes, merumuskan 
kompetensi bahan kajian dan capaian pembelajaran, penamaan mata 
kuliah, perencanaan RPS perkuliahan, beban SKS mahasiswa, dan 
implementasi kurikulum pada MBKM.

S E M A R A N G   K l u w e k 
(Pangium edule Reinw) adalah 
nama la in untuk tanaman 
picung, tumbuhan pangi ini 
dapat dimanfaatkan sebagai 
obat tradisional, bagian daunnya 
sebagai sayuran, daging buahnya 
dapat dimakan jika sudah masak, 
dan bijinya dapat diolah sebagai 
bumbu masak. 

Buah kluwek mengandung 
antibakteri seperti  Senyawa 
golongan f lavonoid sepert i 
a s a m h id nok a r pat ,  a s a m 
ghau lmog rat ,  asa m g lorat 
dan tanin. Senyawa kimia ini 
efektif dalam mengendalikan 
perkembangbiakan bakteri pada 
ikan – ikan atau hewan laut dan 
daging.

Selain itu ekstrak kluwek 
juga berpotensi unruk menjadi 
antimikroba, karena terdapat 
aktivitas penghambatan ekstrak 
kluwek terhadap pertumbuhan 
mikroba pada bakso ikan tuna. 

Oleh karena itu, 4 mahasiswa 
Universitas Semarang yang 
tergabung dalam tim PKMRE 
FTP yang terdiri dari Nita, Lia, Evi, 

dan Elfin tertarik untuk meneliti 
ekstrak biji pangi sebagai viabilitas 
bakteri pada udang pemicu 
histamin, didasari karena salah 
satu keracunan terbesar yang 
disebabkan produk perikanan 
yaitu keracunan histamin. 

Penelit ian ini di lakukan 
selama kurang lebih 4 bulan 
dengan metode daring dengan 
studi literature dan diskusi, 
adapun luring dilakukan di 
Laboratorium Kimia dan Rekayasa 
Pangan USM, Laboratorium 
Terpadu Undip, dan Balai Besar 
Perikanan Budidaya Perikanan 
Air Laut dan Payau Jepara. 

Menurut Nita bahwa proses 
penelitian dimulai dari tahap 
awal yaitu sortasi yang bertujuan 
untuk mendapatkan sampel biji 
pangi yang berkualitas, kemudian 
dilakukan pencucian dan proses 
pengecilan ukuran sehingga 
didapatkan nilai kadar air sekitar 
4,5 – 4,6 %. 

“Sampel yang sudah cukup 
halus diayak menggunakan 
ayakan 30 mesh menghasilkan 
s e r b u k  s i m p l i s i a  h a l u s , 

kemudian diambil untuk sampel 
ekstraksi sebanyak 20 g dengan 
ditambahkan pelarut etanol 
sebesar 70%.” Ungkap Nita.

“Setelah itu, ekstrak cair 
dievaporasi menghasilkan nilai 
rendemen 13 %. Ekstrak kental 
sudah diuji dan dievaluasi anti 
histamin menggunakan bakteri 
Vibrio parahaemolyticus dan 
Vibrio harveyii di laboratorium 
B B P B A P  J e p a r a  d e n g a n 
berbaga i konsentrasi hasi l 
yang menunju k kan ba hwa 
ekstrak biji pangi terfermentasi 
dengan konsentrasi 100% dapat 
menghambat bakteri pemicu 
histamin” tambahnya.

Berdasarkan hasil penelitian 
ini, tim PKMRE Pangium edule 
berharap penelitian ini dapat 
menjadi upaya dalam kontribusi 
pengembangan ilmu pengetahuan, 
dan sarana pengembangan atau 
penerapan inovasi teknologi tepat 
guna, serta untuk menghadapi 
t a n t a n g a n  b a n g s a  d a l a m 
menghadapi era Indonesia emas 
dengan memanfaatkan potensi hasil 
penelitian yang lebih optimal.

FTP USM Gelar Lokakarya 
Peninjauan Kurikulum 

Ekstrak Biji Pangi sebagai Viabilitas 
Bakteri pada Udang Pemicu Histamin
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Kegiatan lokakarya kurikulum ini 
mengundang narasumber Prof. Dr. 
Ir. Anang M. Legowo, M.Sc. (dari 

Program Studi Teknologi Pangan UNDIP) 
dan Dr. Ir. Muhammad Nurcahyanto, M.Sc. 
(dari Program Studi Ilmu Teknologi Pangan 
UGM) dengan moderator Antonia Nani 
Cahyanti, S.Si., M.Si.. 

Lokakarya ini diikuti oleh dosen Fakultas 
Teknologi Pertanian USM, Badan Penjaminan 
Mutu (BPM) USM, Dinas Pertanian Kota 
Semarang, Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri, PT Indofood Sukses 
Makmur, PT Perkebunan Teh Tambi 
Wonosobo, Pimpinan Mie Ongklok Instant, 
dan Pimpinan Yuasa Food Wonosobo.

Selain itu hadir dalam kesempatan tersebut 
Ketua Jurusan Teknologi Pangan Universitas 
PGRI Semarang, Ketua Jurusan Teknologi 
Pangan Universitas Muhammadiyah 
Semarang, Pengurus IKA FTP USM dan 
Alumni, serta Orma Fakultas Teknologi 
Pertanian USM..

Acara ini dibuka secara resmi oleh 
Rektor USM Andy Kridasusila, SE, MM, 
dalam sambutannya ia menuturkan, di era 
revolusi 4.0 dan kesiapan untuk menghadapi 
era 5.0 kedepannya yang sangat diperlukan 
untuk sebuah negara adalah terkait dengan 
ketahanan pangan, ketahanan energi, dan 
tentu saja air. 

“Terkait dengan ketahanan pangan 
dengan Indonesia yang jumlah penduduknya 
sekitar 270 juta yang merupakan urutan ke4 
terbesar di dunia, hal ini sangat membutuhkan 
sumber daya manusia yang unggul, sehingga 
peranan perguruan tinggi menjadi sangat 
penting” ungkap Andy. 

“Diharapkan agar program studi yang 
direncanakan oleh USM yaitu Program Studi 
Magister Ilmu Pangan akan bisa memberikan 
sumbangsih dan memberikan kontribusi 
dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang 
terkait dengan pangan, sehingga ketahanan 
pangan di Indonesia akan tetap terjaga dan 
memunculkan eksistensi yang berkelanjutan 

untuk bisa bersaing terutama di tingkat 
Nasional,” imbuhnya.

Sementara Dekan Fakultas Teknologi 
Pertanian USM Dr. Ir. Haslina, M.Si.,  dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa, tujuan 
kegiatan lokakarya penyusunan kurikulum 
ini untuk mendukung Pendirian Program 
Studi Magister Ilmu Pangan guna mencetak 
lulusan yang kompeten, unggul, mandiri, 
profesional, dan mampu mengikuti tuntutan 
perkembangan IPTEKS di bidang pangan baik 
di tingkat Nasional dan Internasional, serta 
menghasilkan dokumen kurikulum yang 
sesuai dengan Renstra Jurusan dan Fakultas 
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) dan standar Pendidikan 
Tinggi Kemendikbud No.3 Tahun 2020. 

Ketua tim penyusunan kurikulum 
Program Studi Magister Ilmu Pangan USM Dr. 
Ir. Bambang Kunarto, M.P, dalam paparannya 
menyampaikan bahwa, penelitian dan 
pengembangan di bidang pangan dan inovasi 
produknya harus dilakukan secara terus
menerus seiring dengan ketatnya persaingan 
di antara produkproduk pangan dari dalam 
dan luar negeri. 

Unt u k it u  d iperlu k a n su mber 
daya manusia yang berkualitas tinggi, 
baik dalam pengembangan keilmuan 
maupun pengalaman keahliannya. Ilmu 

pangan dimanfaatkan untuk keperluan 
pengemba nga n da n pemuta k hira n 
Iptek bidang pangan serta pemecahan 
permasalahan yang terkait dengan pangan. 

Dr. Ir. Muhammad. Nurcahyanto, M.Sc. 
selaku narasumber mengatakan bahwa dasar 
pembentukan PS Magister Ilmu Pangan  yaitu 
Perpres no 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan 
Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Pendidikan Tinggi. 

Dari Permendikbud No3 Ta hun 
2020 mengacu ke KKNI mencakup 
sikap, kemampuan khusus dan umum, 
kompetensinya mencakup yaitu mampu 
mengetahui ilmu pangan dan keterampilan 
umum, mampu mengembangkan ilmu pangan. 

Menurutnya kompetensi sikap yaitu 
penguatan sikap yang dipersyaratkan 
dan lebih luas, sehingga yang harus 
dirumuskan adalah keterampilan khusus 
yaitu mampu mengembangkan ilmu 
pangan melalui riset karya inovatif.  
Sementara, narasumber lain Prof. Dr. Ir. 
Anang M. Legowo, M.Sc. menyampaikan 
masukan perlu keunikan dan keunggulan 
Pendirian Program Studi Magister Ilmu 
Pangan USM yang dikomparasikan 
dengan Program Studi yang sama atau 
sejenis dari beberapa Perguruan Tinggi 
lain di Indonesia /Luar Negeri. 

 FTP USM Siap Buka Program Studi 
Magister Ilmu Pangan

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

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

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

“Harapannya dengan adanya pelatihan kualitas 
peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh berbasis 
multimedia agar kita semua mendapatkan ilmuilmu, 
menambah wawasan, pengetahuan dan peningkatan 
kualitas kita dalam pembelajaran berbasis media 
menggunakan aplikasi  Elerning dan Msteams” 

ungkap Haslina.
“Pada workshop ini kita belajar bersamasama 

membuat video yang nantinya akan digunakan untuk 
bahan ajar yang akan kita terapkan dalam proses ajar 
berbasis media dan sebagai alternative untuk dosendosen 
menyajikan materi perkuliahan agar lebih menarik” 
tambahnya  

Sementara Khoirudin mengatakan selama pandemi 
ini kita sudah melakukan pembelajaran menggunakan 
Elearning, bahwasannya Elearning harus memiliki 
standardisasi yang mencakup deskripsi mata kuliah dan 
capaian pembelajaran.

Dosen –dosen pun harus mengaktifkan  kotak centang 
aktivitas dengan cara mengubah activity Completion 
dengan Snow activity as complete when conditions are met 
yang nantinya seluruh mahasiswa harus mendownload 
dan membaca yang nantinya akan otomatis centang atau 
ada notofikasinya.

Perlu diketahui bahwa selama pandemic ini USM 
sudah menerapkan pembelajaran sesuai anjuran 
kemendikbud Ristek RI yaitu dengan Learning 
Manajemen System (LMS).

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Teknologi Hasil Pertanian (HIMATETA) Universitas 
Semarang (USM) menggelar pengabdian masyarakat secara 
online dengan tema “Pemanfaatan Rempah-Rempah Untuk 
Menjaga Imunitas Tubuh Di Masa Pandemi” baru-baruu ini.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk 
membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa 
kepedulian terhadap sesama, dan mengimplementasikan 
pengetahuan yang dimiliki mahasiswa khususnya 
pengetahuan di bidang teknologi hasil pertanian serta 
berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, tujuan bagi 
masyarakat sendiri yaitu menambah pemahaman mengenai 
pemanfaatan rempah-rempah di masa pandemi dan cara 
pengolahannya, selain itu acara ini juga memiliki maksud 
untuk memperkenalkan Universitas Semarang khususnya 
Fakultas Teknologi Pertanian kepada masyarakat umum.

C. Hari Wibowo, S.Pt, MP, selaku Pembina Organisasi 
Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian USM mengatakan 
bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat sebelumnya 
diadakan secara off line, namun karena kondisi yang 
tidak memungkinkan pengabdian masyarakat kali ini 
dilaksanakan secara online. 

“Acara ini sangat bagus diikuti karena materi dan tema 
yang dipilih sangat menarik dan bermanfaat, pembicara 
dalam acara webinar ini ada dua yaitu Bapak Dr. Ir. Rohadi, 
M.P. selaku dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Semarang dan Anita Rahayu yang merupakan 
Duta Jamu Aman Jawa Tengah 2021” ungkap Hari.

Dr Rohadi membahas tentang rempah-rempah untuk 
mempertahankan, meningkatkan imunitas dan penyembuhan 
penyakit.  Sedangkan Anita membahas tentang kiat cerdas 
memilih dan menggunakan obat tradisional aman, meliputi 
apa saja larangan obat tradisional, cara memilih obat 
tradisional, dan cara mengonsumsi obat tradisional. 

Peserta juga diberikan tayangan video demonstrasi 
masak dari produk olahan rempah-rempah yang dilakukan 
oleh anggota Himateta di laboratorium mikrobiologi 
pangan. Adapun produk olahan tersebut yaitu soft ginger 
cookies, semprit kayu manis, dan jamu kunyit asem. Peserta 
sangat antusias mengikuti acara pengabdian masyarakat 
ini sehingga banyak topik yang dipertanyakan ketika sesi 
tanya jawab, ada 4 pertanyaan terbaik yang dipilih dan 
dijawab secara langsung oleh narasumber, kemudian ada 2 
pertanyaan saat sharing session. 

Jumlah peserta yang mengikuti webinar ini yaitu 
sebanyak 165 peserta dari umum dan Ibu-ibu PKK Kota 
Semarang, yang rata - rata dari daerah Kota Semarang, 
Demak, Blora, Pati, Jepara, dan masih banyak daerah - 
daerah lain, bahkan ada yang berasal dari luar provinsi 
yaitu,  Jambi dan Medan.

Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Jarak 
Jauh, FTP USM Gelar Workshop

Himateta USM Gelar Webinar 
Pemanfaatan Rempah-Rempah

SEMARANG - Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) menggelar Lokakarya Program Studi Magister Ilmu Pangan yang 
diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Cloud Meetings, 
Rabu (25/8/2021).
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SEMARANG  Mahasiswa Program Studi S1 
Pariwisata USM semester 2 praktek kerja secara 
langsung di Noormans Hotel Semarang. Praktek 
kerja ini berkaitan dengan mata kuliah Hospitality. 
Peningkatan kemampuan di bidang soft skill ini 
bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan 
yang sudah didapat di dalam mata kuliah hospitality 
agar kelak mahasiswa lulus dengan pengetahuan 
siap kerja. Pengetahuan yang di berikan meliputi 
praktek reability, Assurance, Tangible, Emphaty dan 
Responsivenes.

Di Noorman Hotel mahasiswa praktek sikap/ 
etika dan keterampilan dalam pelayanan, yang 
wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa kepada 
penerima jasa/ konsumen yang penuh kehangatan 
dan keramahtamahan sehingga pelanggan merasa 
nyaman dan puas, merasa dihargai sebagai jiwa 

manusia seutuhnya.
Keramahtamahan dan kehangatan pelayanan 

dalam setiap operasionalnya wajib dilakukan. Dalam 
era kompetisi usaha yang semakin ketat seperti saat 
ini, menuntut pengusaha sebagai penjual produk 
jasa untuk memiliki nilai tambah dalam setiap usaha 
jasanya. Bukan hanya dalam hal kecepatan dan 
ketepatan dalam pelayanan yang penting, namun 
keramahtamahan dalam pelayanan saat ini juga 
menjadi tuntutan yang wajib diberikan oleh pelaku 
usaha jasa.

Dosen mata kuliah hospitality, Herman 
Novry Kristiansen Paninggiran, S.E., M.MPar. 
menyampaikan bahwa perhotelan tidak lepas dari 
sektor pariwisata maka mahasiswa dari awal harus 
dibekali ilmu hospitality yang kelak berguna setelah 
lulus.

Tingkatkan Kemampuan, Mahasiswa Pariwisata 
Praktek Hospitality di Noormans Hotel

Rapat Koordinasi Pengurus dan Pembina Yayasan Alumni Undip

Pembina dan Pengurus Yayasan Alumni Undip silaturahmi dengan Wali Kota Semarang

Tasyakuran dan santunan anak yatim/dhuafa Fakultas Teknik USM

Penyerahan hibah CSR Bank Mandiri

Pembina dan Pengurus Yayasan Alumni Undip silaturahmi dengan 
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah
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Mantan Presma 
yang Melejit di BUMN

Presiden Mahasiswa USM periode 20062007 Annas Maghfuri 
patut diacungi jempol, pasalnya alumni tekniks sipil ini berhasil meraih 
segudang prestasi di salah satu BUMN yaitu PT Waskita Karya (Persero).

Bapak tiga putra ini meraih berbagai prestasi antara lain TOP IT 
& TELCO AWARDs atas inovasi Smart Safety Bucket 2016, meraih 
Waskita award bidang inovasi 2017, The Best BIM (Building Information 
Modelling) pada 2018, pada 2019 juga dapat best BIM, sementara pada 
2020 mendapat penghargaan The Best inovasition dan best project book.

Annas sapaan akrabnya juga menulis dua judul buku yaitu WSKT 
Gercep, Tata Udara di Ruang Isolasi  diterbitkan oleh salah satu penerbit 
dari Yogyakarta pada 2020.

Suami dari Ida Nur Laelly ini bergabung di Waskita pada 2009 
melalui jalur expert dibidang engineer pelabuhan dan pada 2013 berhasil 
lolos pada manajeman training menyisihkan 7.000 pesaing.

“Pengalaman bekerja di Waskita bulan pertama sebagai staf QC, 
bulan kedua sebagai staf pelaksana dialnjutkan koordinator tower 
proyek apartemen Wordland Park Kalibata, kepala seksi administrasi 
kontrak proyek Cibis Tower 9 Cilandak” ungkapnya.

“Pengalaman saya berikutnya sebagai kepala lapangan proyek 
pembangunan rusun TNI /Polri di Maluku dan Papua pada 2014. 
Awal 2015 Annas dipercaya sebagai Project Manajer (PM) Wisma 
Atlet Kemayoran untuk persiapan Asian Games yang saat menjadi RS 
Covid19” tambahnya.

Selain itu Annas juga sebagai PM pembangunn kantor Waskita 
Rajawali Tower dan sambil kuliah S2 di Universitas 

Trisakti, PM pembangunan Gedung 
Waskita Heritage, PM pembangunan 
RS covid di Pulau Galang yang menjadi 
RS covid pertama di RI dengan luas 20 
hektare dikerjakan hanya dalam waktu 
sebulan.

PM pembangunan markas komando 
satgas covid di Pulau Galang dikerjakan 

2 bulan, PM Museum sejarah 
Nabi dan peradaban Islam 

di Nusantara (museum 
Rasulullah) di Ancol, PM 
Apartemen Nine Plaza 
BSD, RS covid khusus ibu 
dan anak di Gedung Tiara 
RSCM, saat ini PM renovasi 
Masjid Raya Baiturrahman 

Semarang. 
Annas juga aktif sebagai 

pengurus Persatuan Insinyur 
Indonesia (PII) DKI Jakarta, 
menjadi narasumber di berbagai 
kampus, ikut merancang kuriku
lum  magang mahasiswa vokasi 
di BUMN, dan saat ini sedang 
menyusun kurikulum kerja 
sama perusahaan dan BLK di 
Jateng.

Pria kelahiran Semarang 
1982 ini juga meraih peng har
gaan lulusan terbaik Magister 
Teknik Sipil dengan IPK 3,98 
dengan predikat cumlaude, 
dibidang keaga maan ia juga 
aktif sowan kyai untuk 
minta doa bah kan menjadi 
penggagas “BUMN Ngaji 
Bareng Gus Baha”.

LeNSa KaMpUS

Annas Maghfuri

Penyerahan Penghargaan
Pegawai Berprestasi dan Pengabdian Masa Kerja

Mahasiswa USM 
ikuti Vaksinasi di 

Hotel Tentrem.
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Kegiatan ini di moderator oleh Geri Da 
pinto yang merupakan mahasiswa Fakultas 
Teknologi dan Ilmu Komunikasi USM serta 
Selebriti TIKTOK menjelaskan serangkaian 
acara dari pembukaan, penyampaian 
materi sampai penutup , dan kegiatan ini 
dibuka oleh wakil dekan Fakultas Psikologi 
USM Agung Santoso Pribadi,S.Psi.,M.Psi, 
Psikolog.

D a l a m  s a m b u t a n n y a  A g u n g 
menyampaikan bahwa penyelenggaraan 
kegiatan webinar dengan tema “Self 
Acceptence : Dear My Past, Today I Won” 
ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan baru kepada siswa siswi 
SMA/SMK/MA/MK maupun masyarakat 
umum dan dapat sebagai upaya dalam 
mengembangkan kegiatan, penalaran, 
dan keilmuan mahasiswa di lingkungan 
Universitas Semarang.  

K e g i a t a n  i n i  m e n d a t a n g k a n 
narasumber yang hebat dan ahli dibidang 
psikolog yang pertama ada adaCristine 
Anggraini.M.Psi,Psikolog yang merupakan 
Psikolog dibidang Psikologi Klinis dan juga 
Founder Of @INSIGHTKU.PSIKOLOGIS, 
dan untuk narasumber yang kedua ada 
Indah SJ,M.Psi,Psikolog yang merupakan 
Psychologist, Host TV, serta Founder Of @
ADITI.PSYCENTER.

Dalam pemaparan materinya Cristine 
Anggraini.M.Psi,Psikolog menyampaikan 
mengenai Self Acceptance: Dear My Past 

Today I Won, Self menurut APA tahun 
2010 adalah Self dapat diartikan sebagai 
keseluruhan dari individu yang terdiri dari 
semua atribut karakteristik, kesadaran 
dan ketidaksadaran serta mental dan fisik, 
sedangkan menurut Susetyo tahun 2014 
Self merupakan kumpulan keyakinan 
dan persepsi terhadap diri sendiri yang 
terorganisir. 

“Self memberikan kerangka berpikir 
yang menentukan bagaimana kita mengolah 
informasi tentang diri kita sendiri, termasuk 
motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, 
kemampuan dan lainnya, sedangkan arti 
Self Acceptance adalah Kemampuan dan 
keinginan individu untuk hidup dengan 
segala karakteristik dirinya dan Self
acceptance melibatkan pemahaman diri 
serta kesadaran yang realistis meskipun 
subjektif” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri 150 siswa SMK/
MA dan mahasiswa baik dalam lingkungan 
Universitas Semarang maupun diluar 
lingkungan USM , kegiatan ini bertujuan 
untuk untuk memperkenalkan Universitas 
Semarang khususnya Fakultas Psikologi 
kepada siswa siswi SMA/SMK/MK/
MA serta khalayak umum yang akan 
melanjutkan ke bangku perguruan tinggi 
juga menambah wawasan mengenai 
pengembangan kegiatan, penalaran, dan 
keilmuan mahasiswa dan masyarakat di 
lingkungan USM.

SE M A R A NG   Dewa n 
Mahasiswa (DEMA) Fakultas 
Psikologi USM mengadakan 
kegiatan MUSKER FAKULTAS 
PSIKOLOGI kegiatan ini 
diadakan pada hari Sabtu
Minggu pada tanggal 1819 
September 2021.

walaupun masih masa 
pademi Cov id19 DEMA 
PSIKOLOGI tetap menggelar 
kegiatan musker mela lui 
daring atau online dengan 
menggunakan aplikasi ZOOM.

Dasar Pelaksanaan kegiatan 
ini adalah Hsil MUSKER tahun 
2020 dan Program Kerja DEMA 
tahun 20202021 , kegiatan 
ini dipandu oleh host dari 
mahasiswa Fakultas Psikologi 
USM angkatan 2018 Agapenia 
Sekar dan kegiatan ini dibuka 
oleh Wakil Dekan Psikologi 
USM Agung Santoso Pribadi,S.

Psi,M.Psi, Psikolog.
Ag u ng menya mpa i k a n 

bahwa penyelenggaraan kegiatan 
Musker tentunya sangat perlu 

untuk terus meningkatkan 
mutunya. Sa lah satu cara 
yang dapat digunakan untuk 
mewujudkannya adalah dengan 

mengadakannya musyawarah 
mufakat antar anggota orma di 
Fakultas Psikologi.

Menurutnya kegiatan ini 

membahas dan mencari solusi 
mengenai masalah di dalam 
Organisasi Mahasiswa Fakultas 
Psikologi, baik itu dalam bidang 
akademis maupun bidang non
akademis. Sehingga antara 
anggota OR MA Fakultas 
Psikologi akan saling mengisi 
dan melengkapi dalam usaha 
memajukan Fakultas Psikologi. 

Keg iata n Musker  i n i 
merupakan program kerja 
Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang periode 20202021.

Penyelenggaran kegiatan 
MUSKER ini bertujuan untuk 
mempererat kerjasama diantara 
Anggota t im Orga nisasi 
Mahasiswa k hususnya di 
Fa ku ltas PSikologi USM 
dan dihadiri oleh Organisasi 
Mahasiswa PSikologi USM dari 
BEM dan DEMA.

BEM Psikologi Gelar Psychoforia 2021 
BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) mengadakan kegiatan Webinar 
Psychoforia 2021 yang bertema Self Acceptence : Dear My Past, 
Today I Won” pada Sabtu (28/8).

DEMA Psikologi Gelar Musker Fakultas
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Kegiatan yang dipandu oleh Dosen 
Fakultas Psikologi USM Anindita 
Nova Ardhani, S.Psi.,M.Psi ini 

menjeleskan serangkaian acara kegiatan 
PAKEM baik dari akademik maupun non 
akademik.

Kegiatan ini dibuka oleh  Dekan Fakultas 
Psikologi USM  Dr. L. Rini Sugiarti,S.
Psi.,M.Si.,psikolog. “Jumlah keluarga baru 
Fakultas Psikologi USM semester GAsal 
20221/2022 ini relatif besar dibandingkan 
dengan tahuntahun sebelumnya, Psikologi 
menjadi ilmu yang dibutuhkan untuk 
beberapa tahun kedepan, para mahasiswa 

baru memilih usm adalah pilihan yang 
tepat karena dengan sarana prsarana yg 
memadai dan bapak/ibu dosen yang selalu 
siap mendampingi para mahasiswa secara 
optimal” ungkap Rini.

Kegiatan Pakem ini juga diisi dengan 
pengarahan dari wakil dekan Agung 
Santoso Pribadi,S.Psi.,M.Psi, Psikolog 
terkait penjelasan biayaya apa saja selama 
perkuliahan berlangsung yang harus 
dikeluarkan dan  beasiswa serta lomba-lomba 
apa saja yang dapat diikuti para mahasiswa 
baru dan dilanjutkan pengarahan akademik 
oleh Ketua Program Studi S1 Fakultas 

Psikologi Ibu Anna Dian Savitri,S.Psi.,M.Si.
Selain itu mahasiswa baru diperkenalkan 

dengan dosen walinya, lalu perkenalan 

organisasi mahasiswa serta dilanjutkan oleh 
kegiatan terakhir yaitu bimbingan dosen 
wali atau perwalian.

358 Mahasiswa Baru Ikuti Pakem 
Fakultas Psikologi USM

SEMARANG Jasa Layanan 
Psikologi Universitas Semarang 
(USM) meng gela r  Keg iat a n 
Pelatihan Penyusunan Observasi 
dan Wawancara untuk Isu Kesehatan 
Mental pada 31 Juli1 Agustus 2021. 

Kegiatan yang diselenggarakan 
secara daring ini  diikuti oleh 30 
peserta dari psikolog, mahasiswa 
magister profesi psikologi dan 
sarjana psikologi dan dibuka oleh 
Dekan Fakuktas Psikologi USM  Dr. 
L. Rini Sugiarti, S.Psi., M.Si, Psikolog.

Da lam sambutannya R ini 
menyampaikan meskipun dalam 
situasi pademi seperti ini kita 
semua dapat berkumpul bersama 
walaupun secara virtual atau 
daring belajar tentang pedoman 
assesmen diagnostik psikologi, 
karena hal ini  sangatlah penting 

guna meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan bagi kita semua agar 
mengetahui secara keseluruhan 
tentang observasi dan wawancara 
dengan menggunakan pedoman 
asesmen diagnostik.

“Dengan adanya kegiatan 
pelatihan ini diharapkan menambah 
manfaat bagi peserta yang mengikuti 
terkait dengan observasi dan 
wawancara da lam psikologi ” 
ungkapnya.

Pelatihan ini menghadirkan 2 
dua narasumber yang pertama Ketua 
Jasa Layanan Psikologi (JLP) USM  
Yudi Kurniawan, M. Psi., Psikolog 
Markus Nanang Irawan BS M.Psi., 
Psikolog yang merupakan Ketua Lab. 
Psikodiagnostig dan Konseling.

Yudi Kurniawan menyampaikan 
mengena i  obser vasi  sebaga i 

instrumen asesmen dalam isu 
kesehatan mental bahwa.

“ K e s e h a t a n  m e n t a l  i t u 
merupakan Suatu kondisi sejahtera 
secara psikologis, dengan ciri : 
individu menyadari kemampuan 
secara utuh, mampu menyelesaikan 
masalah/stres seharihari, mampu 
bekerja dengan produkti , dan 
mampu berkontribusi terhadap 
komunitasnya” ungkap Yudi.

Kesehatan bukanlah sebuah 
kondisi tanpa penyakit fisik, tetapi 
kondisi sejahtera menyeluruh yang 
meliputi fisik, mental dan sosial. 
dalam psikologi membutuhkan 
asesmen, definis Asesmen sendiri 
adalah cara/proses /instrumen untuk 
memahami individu/kelompok 
dari suatu dimensi di dalam dirinya 
(biopsikososial).

SEMARANG – Tim pengabdian Kepada Masyarakat 
Fakultas Psikologi Universitas Semarang (USM) 
melaksanakan pengabdian dengan memberikan pelatihan 
mengenai pengembangan SDM berbasis psikologi 
sosial kepada anggota Karang Taruna Wirabhakti  Desa 
Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang baru
baru ini.

Pelatihan pengembangan SDM berbasis psikologi sosial 
ini di ikuti oleh pengurus dengan jmlah 30 peserta dan 
dilakukan secara daring.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Psikologi USM yaitu 
Lisa Ardaniyati, S. Psi., M. A., Sri Widyawati, S. Psi., M. Si 
dan Sri Kandariyah Nawangsih, S. Psi., Psikolog. 

Menurut Lisa Ardaniyati bahwa pengabdian ini 
bertujuan untuk membantu Karang Taruna Wirabhakti 
dalam mengembangkan dan meningkatkan SDM para 
anggota agar dapat menjalankan Visi dan Misi dalam 
mensejahterakan warga desa Reksosari, Kec. Suruh, Kab. 
Semarang. 

“Untuk menja lankan v isi dan misi untuk 
mensejahterakan warga desa, pengurus karang taruna 
harus memiliki kemampuan dalam segi pengetahuan, 
kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan baik 
(problem solving) dan komunikasi yang baik agar berbagai 
kegiatan dapat berjalan dengan lancar alam menjalankan” 
ungkap Lisa.

Lisa menambahkann bahwa kegiatan ini diharapkan 
bisa membantu pengurus dan anggota karang 
taruna dalam mengenali perkembangan dirinya, 
mengenali potensi yang dimiliki (self assessment), dapat 
mengembangkan kemampuan, minat dan bakat, soft 
skill dalam berkomunikasi yang baik di dalam organisasi 
maupun masyarakat, dapat menyelesaikan masalah yang 
ada (problem solving). 

Disamping ini bisa membantu dalam meningkatkan 
kinerja dalam organisasi karang taruna tapi juga dapat 
diterapkan dalam kehidupan seharihari sehingga 
mereka dapat lebih maksimal dalam meningkatkan / 
mengembangan kemampuan yang dimilikinya.

SEMARANG- Sebanyak 358 mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) mengikuti Pengenalan Akademik dan Kegiatan Mahasiswa 
( PAKEM ) tingkat fakultas pada Minggu (29/8) secara daring.

Pelatihan Penyusunan Pedoman Observasi 
dan Wawancara Isu Kesehatan Mental

Pemuda Karang Taruna 
Diberikan Pelatihan 
Pengembangan SDM 
Berbasis Psikologi Sosial  
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SEMARANG  Magister Psikologi 
Universitas Semarang (USM) bekerjasama 
dengan FOGIPSI (Forum Guru IPS Seluruh 
Indonesia) menyelenggarakan kegiatan 
Webinar dengan tema “ Persiapan Sekolah 
Tatap Muka Pada Saat Pademi Covid19”  
pada Sabtu 14 Agustus 2021 secara daring.

Webinar ini di moderatori oleh Ade 
Machnun Saputra, Lc yang merupakan 
mahasiswa Magister Psikologi ini diikuti 
sebanyak 700 guru SD, SMP, SMA.

Dekan Fakultas Psikologi USM Dr. 
L. Rini Sugiarti, S.Psi.,M.Si, Psikolog  
menyampaikan bahwa dalam  rangka  
menyelamatkan  pendidikan  Indonesia  dari  
dampak  pandemi Covid19,  Perguruan  
Tinggi  terus  berkoordinasi  dengan  
stakeholder. 

“Berbagai pemikiran telah dikeluarkan 
guna memfasilitasi anakanak agar dapat 
belajar  dengan layak, salah satunya adalah 
kebijakan pembelajaran tatap muka, dalam 
kegiatan webinar ini sangatlah penting 
diikuti karena untuk menambah wawasan 
dan pemahaman untuk mempersipkan 
diri dalam pembelajaran tatap muka 

pada situasi pademi covid19, kegiatan ini 
sangat bermanfaat bagi sisi kelembagaan 
khususnya di bidang pendidikan dengan 
profesi guru” ungkap Rini.

Webinar ini juga dihadiri Dr. Eni 
Kuswati, M.Pd yang merupakan Nara
sumber Nasional Sekolah Penggerak 
Kemendikbudristek yang juga mahasiswa 
Magister Psikologi USM.

“Di era merdeka belajar ini cepat atau 
lamban kita akan mengadakan kegiatan tatap 
muka tentunya sesuai dengan me nerapkan 
protokol kesehatan yang ketat, kita akan 

membuka tabir baru dengan mengadakan 
program merdeka belajar yang dikeluarkan 
oleh Kemendikbud” ungkap Eni.

Kegiatan webinar ini juga menghadirkan 
dua narasumber yaitu yang pertama ada 
Dr. Erwin Erlangga, S.Pd., M.Pd yang 
merupakan dosen di magister psikologi 
USM  yang  juga ahli dibidang psikologi 
pendidikan serta tenaga ahli Pemerintah 
Kota Semarang, dan  narasumber yang 
kedua adalah Bambang Wijanarko, S.Pd 
yang merupakan  mahasiswa magister 
Psikologi USM. 

Erwin Erlangga menyampaikan me
ngenai Sekolah Tanggap Bencana Sebagai 
Persiapan Sekolah Tatap Muka Pada Era 
Pademi Covid19.

Menurutnya bahwa Covid19 adalah 
permasalahan bencana kemanusiaan 
prioritas pertama dan utama saat ini secara 
global pemerintah menetapkan wabah 
covid sebagai bencana tertuang dalam 
keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 
2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional. 
Bencana NonAlam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa nonalam yang antara lain berupa 
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, 
dan wabah penyakit.

Solusi untuk pembelajaran di era pademi 
covid 19 ini dengan sekolah tanggap 
bencana dimana untuk sekolah persiapan 
tatap muka, yang dimaksut sekolah tanggap 
bencana adalah program berbasis sekolah 
dalam rangka membangun kesiapsiagaan 
masyarakat sekolah terhadap bencana di 
Indonesia.

 SEMARANG  Program Studi S2 
Psikologi Universitas Semarang (USM) 
asesmen lapangan oleh Badan Akreditasi 
Nasional (BAN) Perguruan Tinggi secara 
daring pada 2021 September.

Adapun bertindak selaku asesor 
BAN PT yaitu Prof Dr Suryanto MSi dari 
Universitas Airlangga dan Dr Muhammad 
Nur Wangid dari Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY).

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
mengatakan bahwa USM mendapatkan SK 
tentang penyelenggaraan  program studi S2 
Psikologi 12 April 2019 dan kami berupaya 
semaksimal mungkin menyelenggarakan 
kegiatan tri dharma perguruan tinggi 
dengan baik.

“USM merupakan perguruan tinggi 
swasta di Kota Semarang dibawah 
naungan Yayasan Alum ni Undip dengan 
jum lah mahasiswa terbanyak berupaya 

mencerdaskan anak bangsa dengan 
menajalankan tri dhrama yaitu Pendidikan, 
penelit ian dan pengabdian kepada 
masyarakat” ungkap Andy.

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip 
Prof Sudharto P Hadi MES PhD dalam 
sam butannya mengatakan selamat datang 
kepada asesor dan terima kasih sudah 
melaksanakan asesmen lapangan pada 
program S2 Magister Psikologi yang sudah 
lama kami tunggu.
Banyak Perkembangan

“Magister Psikologi USM merupakan 
1 dari 3 program pas casarjana yang kami 
miliki, saat ini USM memiliki S2 Magister 
Hukum, S2 Magister Manajemen, dan S2 
Magister Psikologi,” ungkap Prof Sudharto.

 “Selain memiliki 3 program magister, 
USM juga memiliki program sarjana dan 
diploma sebanyak 13 program studi yang 
tersebar di enam fakultas,” tambahnya.

Menurutnya selama perkem bangan 
20202021 Magister Psikologi USM 
mengalami banyak  perkembangan yang 
lebih baik,  akreditassi merupakan cermin 
tatakelola perguruan tinggi yang baik, 
mencerminkan kinerja, responsibilty, 

akuntability, dan lainlain.
USM memiliki komitmen tinggi pada 

akreditasi sehingga berupaya meraih 
akreditasi yang terbaik sehingga senantiasa 
dilakukan audit penjaminan mutu baik 
internal maupun eksternal.  

SEMARANG - Sebanayak 85 lulusan 
program parsasarjana Universitas 
Semarang (USM) mengikuti pelepasan 
wisudawan 59-62 di Hotel MG Setos 
Semarang pada Ahad (26/9).

BAN PT Lakukan Asesmen 
Lapangan Progran Studi S2 Psikologi  

85 Lulusan Ikuti Pelepasan 
Wisudawan Pascasarjana

Ke 85 wisudawan tersebut terdiri 43 wisu
dawan Magister Manajemen, 37 wisudawan 
Magister Hukum, dan 5 wisudawan Magister 

Psikologi.
Dr Indarto dalam sambutannya mengatakan 

selama mengikuti perkuliahan di pascasarjana 
USM, ilmu yang sduah didapatkan diharapkan bisa 
bermnafaat bagi masyarakat.

Selama ini kuliah online tidak saling ketemu 
diantara kita, saat ini kita bertemu dalam acara 
pelepasan wisudawan dalam rangka silaturahmi.

“Pada kesempatan kali ini pelepasan wisudawan 
program pascasarjana dilakukan secara off line  
dengan menrapkan protocol kesehatan ketat agar 
bisa saling silaturahmi karena dengan silaturahmi  
bisa memperpanjang umur” ungkap Indarto.

“Semoga kita bisa menjaga tali silaturahmi 
dan hubungan baik ini karena kita sudah menjadi 
keluarga besar pascasarjana USM, salah satu bentuk 
silaturahmi lainnya adalah dengan melibatkan 
alumni sebagai narasumber di kegiatan webinar” 
tambahnya.

Magister Psikologi  Gelar Webinar Persiapan Sekolah Tatap Muka 
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Workshop yang menghadirkan 
narasumber dosen Fakultas 
Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (FTIK) USM Saifur 
Rohman Cholil MKom ini diikuti 135 
peserta dari berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia dan dibuka oleh wakil dekan 
bidang akademik Vensy Vidya MKom.

Menurut ketua panitia Alif Aditya 
bahwa kegiatan ini  menghadirkan 
narasumber yang kompeten dan peserta 
mendapatkan materi tentang desain 

grafis, teknik dan trik membuat desain 
grafis, motivasi, dan lainlain

“Kegiatan workshop ini bertujuan 
untuk membentuk kreativitas, inovasi 
serta memanfaatkan metode digital di 
masa pandemi” ungkap Alif.

Dalam paparannya Saifur Rohman 
Cholil menyampaikan seni grafis 
merupakan salah satu skil l yang 
membanggakan dan dibutuhkan di era 
digital. Seni grafis dapat menjadi peluang 
usaha atau profesi, melalui desain grafis, 

kita dapat berkomunikasi dengan orang 
lain melalui kreativitas dan setiap karya 
yang kita hasilkan mendorong kita 
untuk selalu berpikir kreatif. 

“Salah satu manfaat  kita  belajar 
desain grafis adalah untuk melatih skill, 
untuk berkomunikasi, untuk berfikir 
kreatif” ungkap Saifur.

“Desain logo yang baik dapat 
menjadi simbol dan pesan untuk 
berkomunikasi dengan pelanggan, 
tujuan utama sebuah logo adalah 
untuk membuat sebuah penggambaran 
mengenai sebuah brand atau company. 
Logo juga selayaknya harus mempunyai 
kesan inspiratif dan memberikan 
nuansa positif bagi konsumen bahkan 
orangorang didalamnya” tambahnya.

Saifur juga menambahkan bahwa 
sof tware Adobe Photoshop dan 
CorelDraw sangat diperlukan dalam 
desain grafis, bedanya di painting 
dan drawing. Adobe Photoshop 
dikhususkan untuk pengeditan foto 
atau gambar dan pembuatan effect, 
sementara CorelDraw merupakan 
aplikasi pengolah gambar berdasarkan 
vector yang biasa digunakan oleh 
pengusaha percetakan.

Gali Potensi Saat Pandemi, 
Himmatisi USM Gelar Workshop

SE M A R A NG    H i mpu n a n 
Mahasiswa Teknologi Informasi 
(Himmatisi) Universitas Semarang 
(USM) menggelar workshop design 
grafis dengan tema “Membangun 
Bisnis yang profesional Menggunakan 
Teknologi Informasi” pada Sabtu, (18/9) 
secara daring.

Workshop yang menghadirkan 
n a r a su mb er  R a d i n a l  R idw a n 
seorang konten kreator di Youtube 
dan instagram, aktif sebagai Canva 
Certified Creative ini diikuti 155 peserta 
dari berbagai provinsi di Indonesia 
dan dibuka oleh Kaprogdi Teknik 
Informatika April Firman Daru, 
S.Kom., M.Kom.

Dekan FTIK USM Susanto, M.Kom 
memberikan apresiasi kepada panitia 
sehingga kegiatan bisa berjalan dengan 
baik dan diikuti banyak peserta bukan 
hanya dari USM tapi juga mahasiswa 
dan siswa luar  USM. Sebanyak 9 
perguruan tinggi ikut berpartisipasi 
dalam acara tersebut antara lain 
perguruan tinggi dari Semarang, 
Beng ku lu ,  Sura k a r ta ,  Ja k a r ta , 

Yogyakarta, Cirebon dan Surabaya.
Menurut ketua panit ia Dea 

Indri Kusuma bahwa kegiatan ini 
menghadirkan narasumber yang 
kompeten dan peserta mendapatkan 
materi tentang desain grafis, teknik 
dan trik membuat desain grafis dengan 
canva, dan lainlain.

“Kegiatan workshop ini bertujuan 
untuk membentuk kreativitas para 
peserta dengan meningkatkan keahlian 
desain grafis untuk membangun 
bisnis.” ungkap Dea.

Dalam paparannya Radinal Ridwan 
menyampaikan  Canva adalah alat 
desain berbasis website/aplikasi untuk 
membuat desain grafis sederhana 
maupun profesional. 

StartUp Aplikasi Desain yang 
dibuat oleh Miss Melanie Perkins ini 
diperuntukkan semua kalangan baik 
desainer maupun bukan desainer.

“Desain adalah suatu perencanaan 
atau perancangan yang dilakukan 
sebelum pembuatan suatu objek, 
sistem, komponen, atau struktur yang 
memiliki nilai keindahan dan berguna, 

khususnya dalam dunia bisnis, kunci 
dari kesuksesan dalam dunia bisnis 
salah satunya adalah menariknya 
desain dalam pemasarannya” ungkap 
Ridwan.

“Desain dan bisnis memiliki seni 
masingmasing, jika kita berfikir 
sebagai penonton saja kita akan 
tertinggal jauh. Jangan malu dan jangan 
pernah menyerah untuk mencoba. Saya 
juga bukan anak desain, pertama kali 
harus belajar desain itu saat membuat 
konten jualan di sosial media untuk 
brand sendiri” tambahnya.

Radinal Ridwan juga menam
ba h ka n apl i kasi  ca nva sa ngat 
diperlukan untuk membuat desain 
tanpa perlu menginstall aplikasinya.

Menurutnya didalam tools canva 
juga banyak terdapat desain dan 
animasi yang bisa dengan mudah 
kita edit didalamnya tanpa perlu 
mendesainnya dari awal. Canva sangat 
cocok bagi pemula karena dengan fitur 
drag dan Dropnya dapat membantu 
dalam membuat desain apapun dengan 
sangat cepat.

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (Himmatisi) 
Universitas Semarang (USM) menggelar workshop design grafis 
dengan tema “Menggali Potensi Desain Grafis di Masa Pandemi” 
pada Sabtu, 14 Agustus 2021 secara daring.

SEMARANG Memperingati 
HUT RI Ke76 dan Dies Natalis ke34, 
Universitas Semarang (USM) memberikan 
penghargaan kepada Dosen dan karyawan 
berprestasi di Auditorium Ir Widjatmoko 
Kamis (19/08).

Salah seorang dosen dari Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) USM, Titis Handayani, S.Kom.,M.
Cs terpilih sebagai dosen dalam 
pengabdian bidang pengajaran dan 
Rahmat Faisal, S.I.Kom sebagai Laboran 
berprestasi. 

Penyerahan penghargaan 
diserahkan langsung oleh Pengurus 
Yayasan Alumni Undip, Eddy Djoko 
Pramono,S.H,.M.H.,MT  didamping 
Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dalam sambutannya Andy Kridasusila 
SE.MM menyampaikan sebagai bentuk 
rasa syukur, USM di bawah naungan 
Yayasan Alumni Undip memberikan 
penghargaan kepada dosen, tenaga 
kependidikan dan tenaga penunjang 
berprestasi.

Rektor USM Andy Kridasusila 
memberikan apresiasi kepada  tenaga 
penidik atau dosen, tenaga kependidikan 
dan tenaga penunjang berprestasi karena 
bisa menunjang kemajuan USM ke depan.

“Ini membuktikan kepada para 
dosen, tenaga kependidikan dan tenaga 
penunjang yang meraih penghargaan 
bahwa mereka sudah puluhan tahun 
terbukti loyalitas dan dedikasinya kepada 
USM,” tegas Andy.

Dosen dan Laboran 
FTIK USM 

Raih Penghargaan

SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(BEM FTIK), menggelar kegiatan latihan dasar 
kepemimpinan (LDK) secara daring yang diikuti 50 
mahasiswa barubaru ini.

Peserta LDK terdiri dari Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Teknologi Informasi (Himmatisi) 
Himpunan Mahasiswa Komunikasi ( Himalika) 
dan Himpunan Mahasiswa Pariwisata (Himapar) 
yang ada di Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (FTIK). 

Kegiatan ini merupakan salah satu program 
kerja BEM FTIK periode 2020/2021 dengan 
mengusung tema Birendra Yudhistira yang memiliki 
arti pemimpin para ksatria yang tangguh dalam 
menghadapi segala ujian. 

Tujuan program ini untuk membentuk karakter 
anggota organisasi mahasiswa Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi yang diharapkan 
memiliki jiwa kepemimpinan yang bijaksana dalam 
mengambil keputusan pada segala situasi. 

“Semoga da lam pelaksanaan LDK ini 
dapat menciptakan kader FTIK yang mampu 
meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang 
akan datang” ungkap Mohamad Irfansyah selaku 
Ketua BEM FTIK.

Sementara Dekan FTIK Susanto MKom berharap 
dengan diadakannya LDK ini dapat menjadi salah 
satu wadah untuk para anggota organisasi mahasiswa 
untuk bersosialisasi dan berkolaborasi.

Para peserta mendapatkan materi leadership, 
komunikasi organisasi, dinamika organisasi dengan 
pemateri Saiful Hadi MKom, Fajri Noor MIkom, dan 
Intan salah satu alumni FTIK USM. Selain itu juga 
perkenalan pengurus dan anggota masingmasing 
himpunan jurusan yang berada dibawahh FTIK.

50 Mahasiswa FTIK 
Ikuti LDK

Himmatisi USM Gelar Workshop 
Bangun Bisnis Berbasis IT
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Berkat Alarm Kebakaran Hutan, 
Ricky Raih Prestasi di Event Internasional

Prestasi Membanggakan diraih oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
USM, Ricky Yakub dalam ajang World Youth Invention and Innovation 
Award (WYIIA) yang dilaksanakan 1721 Agustus 2021. Kompetisi 
atas prakarsa Universitas Negeri Yogyakarta dengan Indonesian Young 
Scientist Association (IYSA) secara daring ini menorehkan Medali 
Perunggu bagi Ricky Yakub melalui Pembuatan Alarm Kebakaran 
Hutan. 

Gagasan pembuatan Alarm Keba
karan Hutan dipicu kejadian 

Banyaknya Kebakaran Hutan 
yang ada di Indonesia. Da

lam lima tahun terakhir, 
Peristiwa kebakaran Hutan 
di Indonesia berdampak 
terhadap 296.942 hektar 
tanah dan terjadi 17.000 lebih 
peristiwa karhutla di sejumlah 

daerah. Dampak kebakaran 
hutan tentu saja tidak hanya 

merugikan se cara lingkungan 
namun da pat berpengaruh bagi 

kesehatan manusia. 
“Dengan adanya alaram kebakaran hutan, 

harapan nya deteksi dini atas peristiwa kebakaran dapat diketahui 
sehingga penanganan nya bisa langsung dilakukan secara cepat dan 
tidak menimbulkan dampak yang luas” ujar Ricky Yakub. 

Ricky Yakub menambahkan, metode kerja alarm kebakaran hutan 
menggunakan GSM yang diklaim berhasil membuat detektor api. 
Nantinya data yang diperoleh melalui sensor ini dapat dikirim melalui 
SMS dan memudahkan untuk mengetahui peta kebakaran hutan yang 
terjadi. 

Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi USM, Fajriannoor 
Fanani, M.I.Kom yang juga mekjadi pembimbing mengaku Penerapan 
Inovasi dan Kreatifitas Mahasiswa dalam menghasilkan Karya punya 
kontribusi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu S1 
Komunikasi USM berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa untuk 
lebih produktif dalam melakukan riset ataupun penciptaan karya yang 
dapat diterapkan di dunia nyata.

“Adanya Kampus Merdeka justru membuat Program Studi 
dapat dengan leluasa mendorong mahasiswa untuk berkreasi dan 
melakukan riset dibidang apapun. Tentunya di USM, kita arahkan 
untuk menghasilkan karya yang memang berguna bagi masyarakat dan 
mampu memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah sosial, 
seperti yang dihasilkan Ricky dalam pembuatan alarm kebakaran 
hutan” ujar Fajriannoor Fanani.

SEMARANG  Pada saat 
ini video telah menjadi platform 
baru untu k memfasi l itasi 
individu dalam membuat video 
yang menarik dan menuangkan 
kreatifitas mereka dan salah satu 
aplikasi edit video yang sedang 
disenangi oleh banyak orang 
sekarang ini yaitu aplikasi TikTok. 

TikTok merupakan platform 
sosial media video hiburan 
yang berdurasi pendek dengan 
di dukung oleh musikmusik 
yang menarik, unik dan kreatif  
kemudian bisa dibagikan ke 
temantemannya.

Dengan viralnya TikTok 
terutama di masa Pandemi 
Covid19 ini, Program Studi 
Ilmu Komunikasi (Ilkom) USM 
menggagas suatu kompetisi 
berjudul “TikTok Challenge 
Remaja Lawan Covid”. Kegiatan 
ini dilakukan selama hampir 1 
bulan pada tanggal 126 Agustus 
2021 meliputi pen daftaran (121 
Agustus 2021), penjurian (2225 
Agustus 2021), dan pengumuman 
pemenang (26 Agustus 2021).

Kompetisi ini diikuti oleh 
siswasiswa SMA/SMK sederajat 
di wilayah Jateng dan DIY dan 
Mahasiswa baru USM. Hadir 
sebagai juri adalah Edi Nurwahyu 
Julianto, Ami Saptiyono, dan 

S e d a n g k a n  p e m e n a n g 
kompetisi ini adalah akun TikTok 
berturutturut dari juara 1 sampai 
dengan juara 3 adalah @claraodaaa 
dari SMA Negeri 7 Yogyakarta, @
pandukung dari Mahasiswa baru 
USM, dan @oson17_ dari SMA 
Negeri 1 Pati. Setiap pemenang 
berhak atas hadiah uang tunai dan 

sertifikat. Untuk beberapa peserta 
lain mendapatkan beberapa 
hadiah hiburan yang telah 
disiapkan oleh panitia kegiatan.

“Keg iata n ini  mema ng 
dirancang untuk mempublikasi 
kerasikreasi anak muda dalam 
masa pandemi dan merangsang 
keinginan generasi muda agar juga 
ikut serta membantu pemerintah 
d a l a m  p e n a n g g u l a n g a n 
Covid19”, tutur Kharisma Ayu 
Febriana selaku Ketua Panitia 
“TikTok Challenge Remaja Lawan 
Covid”. 

Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi USM, Fajrianoor 
Fanani menyatakan peran serta 

generasi muda bukan berarti 
semua harus turun langsung ke 
lapangan merawat masyarakat 
yang terjangkit Virus Covid19, 
tetapi dengan konten kreatif 
berupa ajakan dirumah saja, 
mendukung program pemerintah 
untuk vaksinasi, ajakan hidup 
sehat, ajakan selalu menggunakan 
masker, dan sebagainya di media 
sosial itu sudah sangat membantu 
pemerintah dalam memerangi 
pandemi ini. 

“Semoga peran serta aktif 
generasi muda dapat segera menu
runkan dan menghentikan pan
demi virus yang sudah berjalan 
hampir 2 tahun ini,” tutup Fajri.

ftik

Dalam siaran pers Humas 
USM, Sabtu (31/7), Hadir 
sebagai pemateri adalah 

2 praktisi IT di Kota Semarang 
yang juga merupakan Dosen 
di lingkungan Program Studi 
S1 Teknik Informatika yaitu 
yang pertama Agus Hartanto, 
Mkom. Narasumber tersebut 
juga merupakan Tenaga Ahli 
Diskominfo Kota Semarang, 
CEO Multisolusi Informatika, 
dan praktisi IT. Pembicara kedua 
dalam workshop Pemrograman 
Industri ini yaitu B Very 
Christioko M Kom yang juga 
sekaligus Kepala UPT Pangkalan 
Data USM. 

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

Kota Jakarta. Rencananya karya 
ini akan diterapkan di seluruh 
indonesia. 

“Metode AI (Kecerdasan 
Buatan) yang dipelajari di 
u niversitas ,  termasu k d i 
Program Studi S1 Teknik 
Informat i ka USM sa ngat 
bermanfaat bila diterapkan 
di dunia industri sehingga 
mahasiswa harus digenjot untuk 
menguasai metodemetode 
AI untuk pembuatan sistem
sistem cerdas dalam berbagai 
keperluan,” kata Agus.

Narasumber Very dalam 
kesempatannya m memaparkan 
tentang integrasi antar sistem 
yang sangat dibutuhkan pada 
sistem IT saat ini. Penerapan Web 
Service dan API (Application 
P rog r a m m i ng  I nter f a c e) 
sangat d iperlu kan da lam 
proses integrasi antar sistem IT, 
sehingga hal ini sangat cocok 

diterapkan dalam kurikulum 
pembelajaran di USM agar 
mahasiswa mempunyai skill 
pula dalam membangun sistem 
dalam skala besar. 

“Sebagaimana contoh kecil 
saja yang sering kita lakukan 
adalah transfer uang berbeda 
bank, maka diperlukan integrasi 
antar sistem bank melalui Web 
Service dan API  agar keperluan 
nasabah dapat diakomodasi 
dengan cepat, selain itu kalau kita 
memesan transportasi online 
maka integrasi antara sistem 
transportasi online dan penyedia 
layanan Maps yang digunakan 
u n t u k  m e n g a k o m o d a s i 
kebutuhan pelanggan,” tutur 
Very.  

Ketua Program Studi S1 
Teknik Informatika USM, April 
Firman Daru mengatakan, 
Kebutuhan dunia industri yang 
disampaikan kedua pemateri 
tersebut seperti Metode AI, Web 
Service, dan pemrograman 
yang digunakan di dunia 
industri terkini sebenarnya 
sudah ada di mata kuliah dan 
penelitian dosen di USM. Hanya 
Tinggal bagaimana Dosen 
menajamkannya saja, salah 

satunya bisa melalui kegiatan 
magang mahasiswa di dunia 
industri.

Ketua Panitia Workshop 
Febrian Wahyu Christanto 
menjelaskan Perkembangan 

teknologi industri yang semakin 
maju mendorong banyak sektor 
mulai melakukan implementasi 
sistem IT dalam skala besar 
yang memiliki integrasi dengan 
banyak divisi. 

Mahasiswa Teknik Informatika Dituntut 
Kuasai Pemrograman untuk Industri
SEMARANG- Program Studi S1 Teknik Informatika 
Universitas Semarang (USM) baru saja menggelar workshop 
Pemrograman Industri, pada Rabu (28/7) secara daring. 
Tujuannya yakni agar para dosen update knowlegde dari 
praktis.

Ilkom USM Adakan 
TikTok Challenge 2021
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D3 manajemen PeruSahaan

1 Pelangi Dyahwuri intan P, a.md
2 erwanDa aryani, a.md
3 aDnan fauzi, a.md
4 ahmaD qoDri khoirul rijal, a.md
5 Bernika efa Diana, a.md
6 Catur yuli ani, a.md
7 DiaS SeShari ramaDhan, a.md
8 arif hiDayat, a.md
9 luCky Danu PraSetyo, a.md
10 gina anggita, a.md
11 Siti nikmatur rozikah, a.md
12 DelimaS arta, a.md
13 winDi ayu aguStin, a.md
14 aDe Sekar arum, a.md
15 irene afriani, a.md
16 miftahul huDa, a.md
17 friSCha zulema aiSyah, a.md
18 wahyu Putri naBila, a.md
19 wahyu ViCtor Sanjaya, a.md
20 rahma aDha eka ariStiyani, a.md
21 hanif fajri ikhSanuDin, a.md
22 fika aulio SuSanto Putra, a.md
23 jihan naBila royani , a.md
24 Siti raafianti Sofa Pertiwi, a.md
25 alfa fariDa Sukmawati, a.md
26 anDrea hanDini, a.md
27 herlina yunia triyanti, a.md
28 PuSPita ramaDhani, a.md
29 heni riyawati, a.md
30 anaSta DeVi kumalaSari, a.md
31 aniS SuSilowati, a.md
32 aDi Satrio, a.md
33 faChry Setiyo utomo, a.md
34 muhamaD naufal athalla, a.md
35 noVal Dwi PriStiawan, a.md
36 lia aninta Sari, a.md
37 agung feBrianto, a.md
38 nimaS muSlimah, a.md
39 niken eliS wiDyaningrum, a.md
40 ulfaniatul izla, a.md
41 irVan mahenDra, a.md
42 SePtyan henDrianSyah, a.md
43 rikka engelina, a.md
44 aDitya eka SaPutra, a.md
45 jihan Camelia qurrota'ani, a.md
46 Diah martha ayu maharani, a.md
47 fitra VeroniCa anDiani, a.md
48 fahmi yuSti aji, a.md
49 Diana Sari, a.md
50 meiga rukna Sari, a.md
51 margareta maria Siwi o, a.md
52 BagaS wilatikta, a.md
53 greata BaDra Purnama, a.md
54 Dayu VeronSa , a.md
55 rizqika aSna Shofa, a.md
56 akhmaD taufiq, a.md
57 ayu anggraini wiDyaStuti , a.md
58 mega Purwanti, a.md
59 ChanifuDDin, a.md
60 tri wahyu ningSih, a.md
61 Sekar ayuningtiaS, a.md
62 muhamaD waChiD h, a.md
63 mega Sofiana, a.md
64 ahmaD muhiB Sathori , a.md
65 DiDik yunuS, a.md
66 maghfirDa DiStiana Sari, a.md
67 kuSnul muBarokah, a.md
68 gilta hera heStya CanDra, a.md
69 rika Puji aStuti, a.md
70 umi naSikhah, a.md
71 noVi yunita, a.md
72 Brigita DeVie noVita Sari, a.md
73 eDi kurniawan, a.md
74 Stefano Satya anugerah S, a.md
75 yanuar guntur antono, a.md
76 erika Dwi Sukmawati, a.md
77 arina zulfa, a.md
78 mia aguStina, a.md
79 Sri rahayu Setiyaning u, a.md
80 ayu Putri Pertiwi S., a.md
81 mega antiqka, a.md
82 DaVita niDa DellaSya, a.md
83 DhimaStiar fajar k, a.md
84 tiara rizky haPrillia, a.md
85 elDa faeDah , a.md
86 noVelita Dewi, a.md
87 DanDy Satrio wiBowo, a.md
88 SetiyaningSih, a.md
89 noVerina arieSti, a.md
90 reni wahyuningSih , a.md
91 rena ayu SalSaBilah, a.md
92 winDa aPrillina, a.md
93 murni Puji leStari, a.md
94 nurul fatihah auDiDanti, a.md
95 layalin zulfatul ula, a.md
96 ekSanti eka Putri , a.md
97 Sri wuryani, a.md
98 rio ilham SoVana , a.md
99 rizky wahyuni , a.md
100 iVanDito kuSuma aji n, a.md
101 lorena okky riStianaSari, a.md
102 Putri oktafina, a.md
103 alfani rizqi amalia, a.md
104 Shofarul rohman, a.md
105 Soni ario PraBowo, a.md
106 laura ayunDa yaSmien, a.md
107 anggela Putri PuSPita, a.md
108 Safrina Chaq, a.md
109 DimaS aji inDra rahma, a.md
110 raDian aji ratulangi S, a.md

111 Bella nataSha wael, a.md
112 Samaya winDuwaSa, a.md
113 ifa laili qoDariyah, a.md
114 ika ayu Putri hartati, a.md
115 ahmaD wahyu Dharmawan , a.md
116 aefi nurkhaSanah, a.md
117 iVana kumalaSari , a.md
118 Bangkit marhenDra, a.md
119 CanDra wahyu utami, a.md
120 CanDra rizqi leStari, a.md
121 Puji utami, a.md
122 noVi wulanDari, a.md
123 anita rahma, a.md
124 khoirun niSa, a.md
125 CariSSa SilVia Dewi jamalia, a.md
126 nur mala zakiyah, a.md
127 talita arta Putri Boru S, a.md
128 nur laila karima, a.md

S1 ilmu hukum

1 Selfiya roSiyanti, S.h.
2 guntur Bayu SaPutra, S.h.
3 DiSta eka PraSetya hayati, S.h.
4 yuliS liDyawati S, S.h.
5 Dheo BurnanDa ananDy , S.h.
6 romi PranayuDa, S.h.
7 ChriStmon Bonari, S.h.
8 famaDhan aftaBah, S.h.
9 yuDha aDjie PangeStu, S.h.
10 muhammaD BaguS ilham P, S.h.
11 a.hanik naelul fahri w, S.h.
12 roni Bahtiar, S.h.
13 muhammaD gioVan, S.h.
14 Bayu Setiawan, S.h.
15 PinDa haPSari manitiS, S.h.
16 regita PrameSti, S.h.
17 eSter SeSa, S.h.
18 SalSaBila khaerunniSa, S.h.
19 yuDho Satrio wiBowo, S.h.
20 ngeSti nur amelia, S.h.
21 muhamaD maulana Prayogi, S.h.
22 arDhia regita marhaeniS iS, S.h.
23 nur khaSanah, S.h.
24 Puja izzulhaq muiS, S.h.
25 aSDi qowi matin, S.h.
26 DimaS reStu SePtiaji, S.h.
27 muhammaD helmy r, S.h.
28 aeniDa fatma Pitaloka, S.h.
29 naDia aurynniSa PrihanDini, S.h.
30 muanatSatur rohmah, S.h.
31 jonathan Parulian r S, S.h.
32 aBDul majiD, S.h.
33 reny PuSPita Dewi, S.h.
34 gioVanni reSha Dyantama, S.h.
35 muhamaD arkan hakim, S.h.
36 rio Very giano, S.h.
37 aji anggoro, S.h.
38 haSka Dhatunema, S.h.
39 CynDi anDini, S.h.
40 tSania kriSty SalSaBila, S.h.
41 Dwi BamBang haryono, S.h.
42 Sri Cahyani, S.h.
43 melati Surya PraVieSta, S.h.
44 aDitya eno PraDana, S.h.
45 nia nur hiDayanti, S.h.
46 tjioe, fenni aSri ningSih, S.h.
47 irVan harriS Setyawan joDy , S.h.
48 Beta rizky PuSPa rahayu , S.h.
49 Syarul SujuD, S.h.
50 iqBal fajar ali warDana, S.h.
51 yunita Prayogo, S.h.
52 mufiD, S.h.
53 refly Bangkit Sanjaya, S.h.
54 alifia anggara, S.h.
55 Dery Setiawan, S.h.
56 ayu iStiChomah, S.h.
57 ruCiyani gumelar , S.h.
58 m. wilDan rezky tawakkal, S.h.
59 BuDiono, S.h.
60 aniSa rahmawati , S.h.
61 fernanDo CanDra, S.h.
62 gani wiBiSono, S.h.
63 umu malikah, S.h.
64 yuSril Bawazier, S.h.
65 meiliana anjarwati, S.h.
66 wahyu PraDana nur r, S.h.
67 muStaqim aShar, S.h.
68 ratna muSafitri, S.h.
69 kurnia Prima haPSari, S.h.
70 muhammaD irfan arif S, S.h.
71 tri henDra wijaya, S.h.
72 Puji ariyanti, S.h.
73 Siyogo, S.h.
74 rizki Dian oktaViani , S.h.
75 okky aDitya Dwijayanti, S.h.
76 yuriDa Dyah k, S.h.
77 Sejati DieDa amanDa, S.h.
78 tegar raChma Putra, S.h.
79 arDila Puji rahayu , S.h.
80 Samuel rio BuDiono, S.h.

S1 manajemen

1 keVin eSa Damara, S.e.
2 niSrina fairuz nazihah, S.e.
3 yuDha aDe PraStowo, S.e.
4 marShela utama, S.e.
5 moChammaD riSky, S.e.
6 norizal gilang CaeSar P, S.e.
7 muhammaD Syaiful annaS, S.e.

8 Dea PriSCa Sekar ayu, S.e.
9 fajar mohamaD jailani, S.e.
10 PriSCillya SanDra herVani, S.e.
11 oDwin arya Pratama, S.e.
12 Paramita reza rahmania, S.e.
13 m. Dhiyaul Chaqqi toriq, S.e.
14 faChri wiDianto, S.e.
15 irVan alwanDo hanggi, S.e.
16 mohammaD rafli hanif, S.e.
17 rizCha laili mauDhuah, S.e.
18 hanDayani ayuningrum, S.e.
19 yuStika nur a'ini, S.e.
20 m Shiroth al khoir, S.e.
21 agil aDi ramaDhan, S.e.
22 raDitya PrawiSuma, S.e.
23 hammaS fautaqiBillah S, S.e.
24 hotmauli Sagala, S.e.
25 agung galih PriamBuDi, S.e.
26 DhimaS henDry Bayu P, S.e.
27 kriStian Deny riyanto, S.e.
28 ahmaD fatChur hiDayat, S.e.
29 ratna Dewi nur meytaSari, S.e.
30 naSti Dian naBilla, S.e.
31 ifan alfianoari, S.e.
32 mulimatur rozizah, S.e.
33 rinalDo Partanto, S.e.
34 Sofie leStari, S.e.
35 m. reXi maulana, S.e.
36 alifah rohmawati, S.e.
37 nanDa laraSati, S.e.
38 murti inDri trianingSih, S.e.
39 PuSPita heStiningrum, S.e.
40 Dayani ulya, S.e.
41 ilham iChSan yuanSyah, S.e.
42 BelinDa Dia Bela, S.e.
43 fikri arief BuDhiman, S.e.
44 monita Sari, S.e.
45 Sofyan rizal Bakri, S.e.
46 naBila ninDra SaPutri, S.e.
47 rr. ajeng azhalea aninDita, S.e.
48 tika wahyu Purnita, S.e.
49 Sinta aguStiani, S.e.
50 galih Putro utomo, S.e.
51 BagaS aji PraSetyo, S.e.
52 khofifatul laela fitriana, S.e.
53 ahmaD lutfi, S.e.
54 melinDa ariSka ulfa, S.e.
55 inDra Putra ariya jaSa, S.e.
56 ikah SePti wulanDari, S.e.
57 erVin arDiyanto, S.e.
58 Deky aPriliya nugroho, S.e.
59 mauliDino rizal irawan, S.e.
60 melinDya arifin, S.e.
61 tri amBarkati, S.e.
62 anaStaSya wahyu kuSuma n, S.e.
63 taufiqi aDhi nugroho, S.e.
64 woro ajeng laraSati, S.e.
65 tri murti lingkan P gartika, S.e.
66 fitriatul muamanah, S.e.
67 heni Setyo wiBawati, S.e.
68 muhammaD rizky Pratama, S.e.
69 m rifky haBiB junanDa, S.e.
70 luSi inDah mawarti , S.e.
71 Deny Setiawan, S.e.
72 ihSan kurnia mahenDra, S.e.
73 ahmaD riDwan, S.e.
74 SanDi mauDita Damar P, S.e.
75 nafa' ukrima, S.e.
76 oliVia gaBrielle SaPan, S.e.
77 Panji Setya Pratama, S.e.
78 henDrawan aDhi r, S.e.
79 naBella ayu Suryawijaya, S.e.
80 ferDian julianDi, S.e.
81 noVan BagaS Satriya, S.e.
82 fina laily Sa'aDah, S.e.
83 ali maShar karomi, S.e.
84 yuli nurkhayati , S.e.
85 fitrahayati era angela, S.e.
86 agil maulana, S.e.
87 tia luVi feBriana nurCahyati, S.e.
88 naufi intan SilViananDa, S.e.
89 tugaS hari Prayogo, S.e.
90 alfan rifky henDrawan, S.e.
91 arDian inDra StiyaDi, S.e.
92 ghofar yoVa Sinatra, S.e.
93 ika aghnia SantoSo, S.e.
94 iqBal maulana, S.e.
95 imayatul mu'afifah, S.e.
96 aDhitya Putra mahenDra, S.e.
97 nelly rafika nur intihayah, S.e.
98 muhammaD Syauqi, S.e.
99 Dewi Puji aStuti, S.e.
100 muhammaD ainul faza, S.e.
101 ana lutfiyah, S.e.
102 rB. iVan wahyu aPtana, S.e.
103 Diah ayu Safitri, S.e.
104 BaguS iman alfarizhi, S.e.
105 rizal ariSki, S.e.
106 ViVi nurhaliSa, S.e.
107 mila hiDayatul muStofiyah, S.e.
108 muhammaD nurrohman, S.e.
109 rafly Surya Permana, S.e.
110 SinDu SaDewo, S.e.
111 retno wulanDari, S.e.
112 noVita Sari, S.e.
113 Priyangga DioVan f, S.e.
114 fitria yanuantari, S.e.
115 Putri wiDhiyah ayu, S.e.
116 laraS eka kurniawati, S.e.
117 amalPi Suja marPiqi, S.e.
118 BernarDuS kriSna aDrian, S.e.
119 anniSa rahmayanti, S.e.
120 aji maulana, S.e.

121 hana naDiya muStawa, S.e.
122 Bima elang PrakoSo, S.e.
123 mohammaD zaen Sholeh, S.e.
124 mariCa arDy Pratama, S.e.
125 Dwi yuliawan, S.e.
126 Berta Dwi anjani, S.e.
127 faiSal Chahya Bakti, S.e.
128 nur aChmaD, S.e.
129 SutriSno, S.e.
130 Defi yuli PuSPita, S.e.
131 Dini Safitri, S.e.
132 henry fonDa Satria , S.e.
133 BiBit  rizal aShari, S.e.
134 Dewi inDah leStari, S.e.
135 aguS efenDi, S.e.
136 liliS Safitri , S.e.
137 Siti maSyithoh, S.e.
138 Priyo BaguS wiCakSono, S.e.
139 rizki PraStowo, S.e.
140 Dina akhirta rumDani, S.e.
141 Bunga arum Pertiwi, S.e.
142 kriSna wahyu SaPutra, S.e.
143 noViana, S.e.
144 Dyan PuSPitaSari, S.e.
145 m. alif rohman fauzi, S.e.
146 firDa agneS kuSumaDewi, S.e.
147 Siti munDalikah, S.e.
148 erVie Diana Sari, S.e.
149 r. arie Purnomo, S.e.
150 ilham yahya rahmatullah, S.e.
151 Sanjaya PraDitaaDi wiBowo, S.e.
152 muh aSikin, S.e.
153 naSyihuDin aziz, S.e.
154 kurnia rahman yoga D, S.e.
155 Choirina hazfin qomariah, S.e.
156 fifiana nitaSari, S.e.
157 aguS manDareta , S.e.
158 waVy Dziea'ul hakim, S.e.
159 Dwi aguStiana, S.e.
160 metalliCa nilam anggreeni, S.e.
161 ratih mugi PangeSti, S.e.
162 agil fazaChia, S.e.
163 rizki yuliyanto wiBowo, S.e.
164 noVy Satria Putri, S.e.
165 Siwi tri aStuti, S.e.
166 anDrean ari wiCakSana, S.e.
167 angga firmanSyah, S.e.
168 wiwik aStriyani, S.e.
169 wahyu nur eliSe, S.e.
170 ajeng almira SantoSo, S.e.
171 BamBang tri atmojo , S.e.
172 fira roSlia ranti , S.e.
173 yuning farraS Shafira, S.e.
174 Setiya mahfuDi alaDin, S.e.
175 ahmaD aguS Setiawan, S.e.
176 toni Seftian, S.e.
177 kezia Dwi leStari , S.e.
178 niati, S.e.
179 erina aguSetyoningrum, S.e.
180 Dwi Putri nur kholizah , S.e.
181 BerlanD fairuS jofanDia, S.e.
182 Slamet riyaDi , S.e.
183 liem,  myra PraSetya, S.e.
184 DinDa Permata Dewi , S.e.
185 alDhino jerry Pratama, S.e.
186 ahmaDun zein, S.e.
187 Dea ayu ananDa , S.e.
188 rif'a naBila hariS, S.e.
189 intan PuSPita Sari, S.e.
190 muhammaD rizal eko wS, S.e.
191 ira rizka yulianti, S.e.
192 Dewi fitrianingSih , S.e.
193 kuStiana  amBarwati, S.e.
194 fitri inDah Sari, S.e.
195 rika noVitaloka, S.e.
196 jannetyar ayu fatha, S.e.
197 mohammat ifnu rohim, S.e.
198 uSwatun haSanah, S.e.
199 meiDiana ChenDewana P Sari, S.e.
200 Bella Chatrina gunawan, S.e.
201 iSmi tSaniyati umayya, S.e.
202 gita rekSa, S.e.
203 SaSkia Cahya ratri, S.e.
204 elliyana wita ayDawati, S.e.
205 DimaS fiChri ramaDon, S.e.
206 nailul ilma kuStiya, S.e.
207 kuSniyatuS SaaDah, S.e.
208 riza CanDra Dewi, S.e.
209 firDa ayu lanjani, S.e.
210 riki Siril wafa, S.e.
211 SelVy inDah Purwaning a, S.e.
212 anniSya ramaDhanti, S.e.
213 tri Puji leStari, S.e.
214 Darul muhajirin, S.e.
215 triyar yuDiantoro, S.e.
216 rokhim SalafuDin, S.e.
217 Brilyantine oktaVianzi, S.e.
218 wahyu rizqon karim, S.e.
219 luSita Sari, S.e.
220 tiara DeViani , S.e.
221 fitria nur hayati, S.e.
222 SuliStiyani , S.e.
223 muhammaD Dzikri , S.e.
224 liDya arum kuSuDiByo, S.e.
225 marShalina Putri ananta, S.e.
226 Citra laeyla fitria Sari , S.e.
227 muhammaD ali nugara, S.e.
228 Setyawan muStaChul, S.e.
229 noVia Diah anDriani , S.e.
230 ViVi lilianti, S.e.
231 Dika nurSanti , S.e.
232 DimaS SayyiDuS Suhur, S.e.
233 anDi SePtian nugroho, S.e.

234 ShaVera aPrina Putri, S.e.
235 eStu megawati Putri, S.e.
236 nur wiDayati, S.e.
237 Sri leStari aSih, S.e.
238 Dian kurniawati, S.e.
239 Solikhatun , S.e.
240 heni SePtiani, S.e.
241 muhammaD khoirul ChaBiB, S.e.
242 mohammaD Choirul annaS , S.e.
243 tingka Putri kuSuma Dewi , S.e.
244 laela ChoirunniSa, S.e.
245 teguh iriyanto, S.e.
246 Sri SumaStri , S.e.
247 inDriana haPSari, S.e.
248 wenny nur anggraini, S.e.
249 Citra ermawati, S.e.
250 nizar elmar zulfa rahman, S.e.
251 yoSefina gita kumala , S.e.
252 maheir luhur wiCakSono, S.e.
253 DeVi fifit warDani , S.e.
254 inuke anggita arDianSyah , S.e.
255 Brian haryono, S.e.
256 Dwi Putri inDah roSyawati , S.e.
257 BamBang SantoSo, S.e.
258 Siti zaynul rahmawati, S.e.
259 liSna artiningSih, S.e.

S1 akuntanSi 

1 haSBiyul furqon, S.e.
2 Pagiana amBar rahman, S.e.
3 inDriyani, S.e.
4 rahma iSna SaBilla, S.e.
5 alVin wahyu SuSilo, S.e.
6 imaniar welDa SuSanto , S.e.
7 ragil aDhi nugroho, S.e.
8 nurul hiDayat, S.e.
9 rizky Dwi ananDa, S.e.
10 haPPy qoriah ayatul ulya, S.e.
11 toSSy SePtian awayan Putra, S.e.
12 anDy Setyawan, S.e.
13 alma yunita wiDayanti, S.e.
14 nirValla iBrazaen, S.e.
15 alfian wahyu wiDitomo, S.e.
16 geDhe raka hanenDra, S.e.
17 raChmaD aji SaPutra, S.e.
18 alfian ryan kriStanto, S.e.
19 romayatun, S.e.
20 Vera Valeriana Sari, S.e.
21 noVita irma ningrum, S.e.
22 Dita feBrianni, S.e.
23 ufi PurnamaSari, S.e.
24 CaeSar roBin Vegi SemPurna, S.e.
25 rizky agung lakSono, S.e.
26 mita iSmaiana, S.e.
27 rika SaPutri, S.e.
28 Cyntia margaretha P, S.e.
29 naDa aDila rozani, S.e.
30 nurSaiD Styawan, S.e.
31 tri Prayogo, S.e.
32 Dela oktaViani Putri, S.e.
33 muSliCh a SeSario, S.e.
34 arDa BagaS kurniawan, S.e.
35 lu'lu'ul izzah, S.e.
36 tanti yuni leStari, S.e.
37 ulin nuha, S.e.
38 eVa Sari kurniawati, S.e.
39 rena SaPutri, S.e.
40 ChuSni nurlaila qoDriyah, S.e.
41 Puji rahayu Sri leStari, S.e.
42 mukhamaD rofiq, S.e.
43 marlinDa wiSuDawati, S.e.
44 fahira afriyaSa, S.e.
45 harmawan SaPutro, S.e.
46 alfira wiDya maharani, S.e.
47 aBDul roChman, S.e.
48 ikhwan teguh nurCahyo, S.e.
49 Chelly maharDika Putri, S.e.
50 henDrawan alfariDzi, S.e.
51 imam ali maSkuri, S.e.
52 nika ferliana, S.e.
53 DimaS Putra maulana, S.e.
54 mega Setyowati, S.e.
55 aiSyah maharani, S.e.
56 roSalia atika Putri, S.e.
57 khoirunniSa', S.e.
58 Digna winDi ayuningtyaS, S.e.
59 Dita Safira PraSetyarini, S.e.
60 galuh riCza faBiola, S.e.
61 nailatuS Syafa'ah, S.e.
62 SaSqia Puti aDinDa, S.e.
63 winDa riana, S.e.
64 izzul haqqi aSyhari, S.e.
65 infaDhira Putri ramaDani, S.e.
66 maria ulfa, S.e.
67 SePti arum leStari, S.e.
68 eriStiyani Dika Purnama, S.e.
69 SharDaD al BuChori nur S, S.e.
70 ira ramayani PurBa, S.e.
71 SanDrina fita kumalaDewi, S.e.
72 Deni SaPutra rahayu, S.e.
73 feBrinawati manurung, S.e.
74 rina tri hanDayani , S.e.
75 qori nurjanah , S.e.
76 DinDa Permata nugraheni , S.e.
77 iStiVar yulia, S.e.
78 meirza nourma ulmi, S.e.
79 etiS try ramaDhani, S.e.
80 okky anggara, S.e.
81 lina latifani Putri, S.e.
82 alhuSnah effenDi, S.e.
83 hernita Dwi nugraheni, S.e.

84 aDelia Dwi SaPutri, S.e.
85 ika ramawati, S.e.
86 Putri SumarDiyanti, S.e.
87 inDah SuliStyowati, S.e.
88 thereSia maDhu ParaShati, S.e.
89 lena rahma muStika, S.e.
90 inayatul muSlikhah, S.e.
91 Sri SuBekti, S.e.
92 SePti iStiyani, S.e.
93 arnetha kurnia PuSPita l, S.e.
94 Vita Sari Dewi, S.e.
95 nila lu'lu'atul munfariDa, S.e.
96 niken SaraSwati , S.e.
97 feBri ana hanDayani, S.e.
98 Salma muallifina, S.e.
99 Siti rikhanah , S.e.
100 filma elViana , S.e.
101 riyanto gerry fath wiDjaja, S.e.
102 agung nur fitriyanto, S.e.
103 anggi al farizi, S.e.
104 aguS tian Peno r, S.e.
105 Dian wiDhowati, S.e.
106 ghaniy muharam, S.e.
107 emeralDin Dinnar kayani, S.e.
108 reSi Dwi ramaDhani, S.e.
109 yaShinta nur Setyawati, S.e.
110 okta mega Viani Dwi S, S.e.
111 Delima ainun arSy, S.e.
112 Valentino guntur S Putra, S.e.
113 nur maryana mujahiDah , S.e.
114 SaSkia kirana Putri, S.e.
115 maryanawati Puji aStuti, S.e.
116 hilDa amaliyatul khuSna, S.e.
117 Syifa inggil PangeStu, S.e.
118 nitayani eka PrameSwari, S.e.
119 Dione jeanette Violita, S.e.
120 imro'atun nafi'ah, S.e.
121 hana Putri Pertiwi, S.e.
122 ana nailul muna, S.e.
123 inez yoga iSwari, S.e.
124 aVilia garetta, S.e.
125 rizky zulfa SetiyaPutri , S.e.
126 lia Safitri, S.e.
127 Dewi ananDifa kurnia SuCi , S.e.
128 riSka wijayanti haDiekSan, S.e.
129 nataSya mauliDa anggraini, S.e.
130 tiara mauliDa anggriani, S.e.
131 lorenSia oCtaViani winoto, S.e.
132 ferly aDi SaPutra, S.e.
133 ana irawati, S.e.
134 DeVi Putma SaPutri, S.e.
135 iSminar aSti k, S.e.
136 ananDa eriCa DeVayana, S.e.
137 yuniar mega mantari, S.e.
138 muhammaD irfa' nuriSyifa, S.e.
139 aguS SutriSno, S.e.
140 Sarifah yunofia, S.e.
141 tita hanDayani, S.e.
142 iChtiar teguh SwaDana, S.e.
143 fajar Setyono, S.e.
144 feBrina Dita riata, S.e.
145 fitri yani, S.e.
146 Paramita mega SilVia, S.e.
147 nDaru koCo PuSPitahati, S.e.
148 graCe kurniawan Putri, S.e.
149 kaVita ChriShna S ayu, S.e.
150 ayu kariStina utami, S.e.
151 noVi wulanDari, S.e.
152 Diah arum naStiti, S.e.
153 rikha eSti PangeStu, S.e.
154 retna wulanDari, S.e.
155 aniS fitriyah, S.e.
156 wuni PrahaSti, S.e.
157 DeSy kuSumawati, S.e.
158 SiSi aPrilia yulianti, S.e.
159 muhamaD Sahal mahfuDl, S.e.
160 Dian noVita PermataSari, S.e.
161 eli Safitri, S.e.
162 wahyu atikaSari, S.e.
163 Slamet uBaDi, S.e.
164 DeVira rohmy nurjanah, S.e.
165 aiDa ulul azmi, S.e.
166 aina SalSaBila firDauSi, S.e.
167 rizki oktaVia ningrum Putri, S.e.
168 nilatia kuSumaDewi, S.e.
169 rika fathika Sari, S.e.
170 Shofi kamaliya , S.e.
171 DeVi reStu wiDia wati, S.e.
172 SiSka aguSti, S.e.
173 feBrianiS maghfiroh, S.e.
174 anita oktafiana, S.e.
175 yuniDa Dwi fatmawati, S.e.
176 SePti nur anggreni, S.e.
177 Sonya Putri Dian ayu P, S.e.
178 eDy Sugiarto, S.e.
179 Dian iStiqomah, S.e.
180 Bayu teguh PamBuDi , S.e.
181 Pryankha Pratiwi Dwi S, S.e.
182 kaSmiyati, S.e.
183 Dela DiVa ramanDani, S.e.
184 ViVi SaVita arDianti, S.e.
185 franSiSCa erine Damayanti, S.e.
186 intan Sukma ningrum, S.e.
187 nurul jannatul firDauSi, S.e.
188 oki finDi ani, S.e.
189 inDah roChmawati, S.e.
190 franSiSka aPrilia SanDra D , S.e.
191 trie wahyuningSih, S.e.
192 ajeng kuSumaningtyaS, S.e.
193 ayu niSrina jonet, S.e.
194 ita ruSDianaSari, S.e.
195 Via rizqi fauziyah, S.e.
196 rizqi fajar PerDana, S.e.
197 golo PraStio , S.e.
198 eliSa noVitaSari, S.e.
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S1 PSikologi

1 fahmi yaziD, S.Psi
2 ignatul mahfiroh, S.Psi
3 nanDa Setyo riarDi D, S.Psi
4 yohana meymela, S.Psi
5 Vera julinia anggraeni, S.Psi
6 DeVi efrilia Putri, S.Psi
7 BagaS khariSma Surya a., S.Psi
8 annateSya wulan r, S.Psi
9 Sri PurwaningSih PeBriani, S.Psi
10 kriStian Dwi SaPutra, S.Psi
11 iDa fitri rahayu, S.Psi
12 mia wulanDari, S.Psi
13 Putra riza ramaDhani, S.Psi
14 fika lailatuS Sa'aDah, S.Psi
15 DaViD arfian awaluDin S, S.Psi
16 firmanSyah matin k, S.Psi
17 rino Satya nugraha, S.Psi
18 haSmi zawati nur azizah, S.Psi
19 DeStia intan nilaSari, S.Psi
20 Varian lintang P n.n., S.Psi
21 aDe aufaa aDilla, S.Psi
22 Seren nataSia hyDriliani, S.Psi
23 aDitya DinanDa ilham CS, S.Psi
24 Shafa auliya ramaDhani, S.Psi
25 naufalin aDilah, S.Psi
26 BangSawan BeSar, S.Psi
27 mohhamaD alDi irfanDa, S.Psi
28 aninDhita Shalfia g, S.Psi
29 muhammaD Daffa r PurBa, S.Psi
30 muChammaD f al fariCi, S.Psi
31 Dina SePtiani rahmawati, S.Psi
32 awala haDian khanifa, S.Psi
33 nila nur Sofia, S.Psi
34 Pita yuliana, S.Psi
35 aPrilian rifalDi , S.Psi
36 mega nur fitriana, S.Psi
37 feBiani aguStin, S.Psi
38 alqurni wahyu utami, S.Psi
39 merytha Dika ayuanDani, S.Psi
40 neiliS Sa'aDah, S.Psi
41 intan erlina wati, S.Psi
42 aShfa naBila al fitra, S.Psi
43 wiDowati Dwi haPSari, S.Psi
44 anita raChmawati, S.Psi
45 Deftia luthViany, S.Psi
46 anggie ratna Pratiwi, S.Psi
47 oValDo hariS kalamu, S.Psi
48 rika Siti yulaikah , S.Psi
49 DiaS ayu yuliani, S.Psi
50 irene noVita hanDarini P , S.Psi
51 rizal maulana Pratama, S.Psi
52 SalSaBila aniStyan u, S.Psi
53 muhammaD aDy SaPutra, S.Psi
54 noVera hani Pertiwi, S.Psi
55 lil aBiD, S.Psi
56 alham tetra CeSario SiDhi, S.Psi
57 Sara feBriani Suyono, S.Psi
58 PriSka oktaVia SeDuBun, S.Psi
59 Catur juniaStanti a, S.Psi
60 karniati, S.Psi
61 aguStin kurniaSih , S.Psi
62 Santi leStari, S.Psi
63 ramli Saiful Putra, S.Psi
64 ragil Putri Pahlawanti, S.Psi
65 marSha aninDitha, S.Psi
66 muhammaD DimaS eko C, S.Psi
67 yana malinDa, S.Psi
68 Boni ruBen, S.Psi
69 Putri SuSanti, S.Psi
70 aDitya liStiyanto, S.Psi
71 tiara Vinka aDaninggar, S.Psi
72 rina rukayah, S.Psi
73 ariSh aminarSi , S.Psi
74 lukmanto , S.Psi
75 aBilifano forangga Putra, S.Psi
76 triStan SyamS al aShel , S.Psi
77 DeSy kumala laeli, S.Psi
78 Sekar kurniaSari, S.Psi
79 Diah ayu Pratiwi, S.Psi
80 SilVia ayu triSna, S.Psi
81 fahmi Dini amaliana , S.Psi
82 DeVi eka Pratiwi, S.Psi
83 ninDhya noVa intan m, S.Psi
84 maemunah, S.Psi
85 iwan Dwi PraBowo, S.Psi
86 wintarno, S.Psi
87 nurul aniSah, S.Psi
88 Veri tugaS ProVitaSari, S.Psi

S1 teknik SiPil

1 ajiD aulia johan, S.t.
2 muhammaD Syuhron, S.t.
3 raka ViShal, S.t.
4 yuliuS aDi SaPutro, S.t.
5 DeDDi inDriawan, S.t.
6 muhammaD afnan, S.t.
7 aDitya SuSanto, S.t.
8 faiSal aDi PamungkaS, S.t.
9 moh. tajwiDinaSan, S.t.
10 rian Permana Dwi SaPutra, S.t.
11 yoga rengga wiDagDha, S.t.
12 DiCky Catur Satria B, S.t.
13 hariStya wahyu Dwi angga, S.t.
14 aDi trio nayohan, S.t.
15 gunawan aryo wiBiSono, S.t.
16 fajar iSman, S.t.
17 alDino oCtaVian rizki S, S.t.
18 maulana amin ikhSan i, S.t.
19 aguStinuS yoga eDiStya, S.t.
20 aguS Setiawan, S.t.
21 ferenS mifthahul huDha, S.t.
22 nurkholiS, S.t.
23 mohammaD iqBal, S.t.
24 riCo feBy Pratama, S.t.
25 DioniSiuS aDe Cahyo P, S.t.
26 ahmaD roy hanafi, S.t.
27 afio Dwi SetiaPutra, S.t.
28 oktaVianDa yuliSma Putera, S.t.
29 ahmaD rifa'i, S.t.

30 hanDi PraStiyo, S.t.
31 rika rajuni, S.t.
32 Deni anDri wiguna, S.t.
33 m. mahDa fiqia, S.t.
34 taufiq hiDayat, S.t.
35 Syafaatun ni'mah, S.t.
36 aufa izzah zulDiawi, S.t.
37 Satrio wiBowo, S.t.
38 liSa alfiana maeSaroh, S.t.
39 aji nugroho Dwi PamungkaS, S.t.
40 irVan zakaria ahmaD, S.t.
41 Putri PraStyaning rahayu, S.t.
42 m. jefri nur heriyanto, S.t.
43 muhammaD nafiS nur faDjri, S.t.
44 DaViD SuPryono SihomBing, S.t.
45 taufik Dwiki PangeStu, S.t.
46 arinal khaqqul janan, S.t.
47 iDia wanDoko, S.t.
48 wafa aBDillah farihin, S.t.
49 nur aDi hiDayat, S.t.
50 fahira triSVarani, S.t.
51 DiCky fajar alamSyah, S.t.
52 roChman wiDiyatmoko , S.t.
53 Bunga tiara aPrilyan, S.t.
54 aguS hilDa Cynthya f, S.t.
55 Viki arya juantama, S.t.
56 ryan aDi Permana, S.t.
57 riyan aDy PangeStu, S.t.
58 Sheny SePtiana Dewi, S.t.
59 Bunga ellyana PrahmaDinta, S.t.
60 muhammaD zalDi nukha a, S.t.
61 lamBorghini BarBar Sikken, S.t.
62 naDila aPriSia PintaDewi, S.t.
63 noVal riStiyanto, S.t.
64 BaguS kunCoro aji, S.t.
65 BelinDa eka Putri r, S.t.
66 firman noor hiDayat, S.t.
67 ninDa intan Priyanti, S.t.
68 m. raChul Satria nur iman, S.t.
69 lala anggraini, S.t.
70 Danang aji PrakoSo, S.t.
71 Bella zahra anggreini, S.t.
72 aimmatul huSna, S.t.
73 luthfian, S.t.
74 aji muhammaD Sholeh, S.t.
75 tika erly anDhara, S.t.
76 alfian Setyawan, S.t.
77 muhammaD BagaS auliya, S.t.
78 Dwiky martiano, S.t.
79 aDi nugroho, S.t.
80 galihaSto nugroho Putra, S.t.
81 muhammaD  reza tohani, S.t.
82 feBiyan Dwi Cahyo, S.t.
83 muhammaD khairul khaDafi, S.t.
84 Diky iSmanto SiDiq, S.t.
85 angga Sumanjaya, S.t.
86 Sefinatun ni'mah, S.t.
87 yuDha arDiyanto, S.t.
88 feBika hariS Pratama, S.t.
89 aDam tuawan, S.t.
90 fathul huDa , S.t.
91 ruSPaDi, S.t.
92 yunuS hiDayat , S.t.
93 erik maulana aguS SaPutra, S.t.
94 BamBang Surono, S.t.
95 yoga Surya wijaya, S.t.
96 afif fahruDin, S.t.
97 aryo aji Pratama, S.t.
98 BaguS Sugeng riyaDi, S.t.
99 muhamaD haPiD, S.t.
100 gilang ramaDhan, S.t.
101 aguS muthohar, S.t.
102 muhamaD aji SantoSo, S.t.
103 nur BuDi PraSetyo, S.t.
104 wahyu tito yuDanto, S.t.
105 muhammaD aji SantoSo, S.t.
106 rizki ajikurniawan , S.t.
107 aBiD ananta kuSuma, S.t.
108 SteVen utomo, S.t.
109 roy muhammaD faDli, S.t.
110 alfin mukhliS, S.t.
111 maula geoVani, S.t.
112 rifqi kurnia fahri, S.t.
113 muhamaD herry Purnomo, S.t.
114 mokhamaD wahyu rizki S, S.t.
115 PriSka yuli ananDa, S.t.
116 muhammaD aDitya SantoSo, S.t.
117 mita nurul arDianti, S.t.
118 ifa muSlihah Syifa, S.t.
119 nurjanah, S.t.
120 Denti SePti wiDiani, S.t.
121 miftah thoriqul akBar, S.t.
122 nanang Surahman, S.t.
123 SaraSwati Sarwoko, S.t.
124 eDwin aulia arDiawan, S.t.
125 eko wahyu Setya aji , S.t.
126 riefkin akBar, S.t.
127 faiSal rahman, S.t.
128 keVin nurDian Pramono, S.t.
129 wahyu waliyyuDDin najiB, S.t.
130 anDreaS Danu Setyanto, S.t.
131 kaBul BuDi hanDono, S.t.
132 inDra triyono, S.t.
133 fuaD haSim, S.t.
134 wahiD nur hiDayat, S.t.
135 ilham nilna fauzi , S.t.
136 DeSSy fitria k, S.t.
137 aStuti kurnia Sari, S.t.
138 feliCia ernanDita w, S.t.
139 Siti aSiah, S.t.
140 Bimantara SaPutra, S.t.
141 aguS waloyo, S.t.
142 muhamaD BurhanuDin, S.t.
143 Bintang eza nugraha, S.t.
144 ruDi agung Setiawan, S.t.
145 SenDy Setiawan, S.t.
146 iqBal noVrizal, S.t.
147 mahfuron, S.t.
148 ainun najiB, S.t.
149 aDho aleSSanDro , S.t.
150 Prana ekatama, S.t.
151 BagaS enDra PraSetya, S.t.
152 kirana mega meDyana , S.t.
153 muhammaD luthfi halim, S.t.
154 meiliana Bunga ariani, S.t.

155 SeSilia nike ernawati, S.t.
156 nilnal muna, S.t.
157 PraSDianto kunCoro, S.t.
158 farDhan nanDa liStriyanto, S.t.
159 kukuh aDitya rengga S, S.t.
160 Syahreza raya atmaja, S.t.
161 mughni thoyyiB, S.t.
162 SeBaStian ekky irawan, S.t.
163 kriSna liaenjelina , S.t.
164 nugroho wiSnu wiBowo, S.t.
165 Saiful iqwan, S.t.
166 Celia fitri Suzenta, S.t.
167 Bunga Chintya oktaViDianty, S.t.
168 nugraha yuDha PamungkaS , S.t.
169 maya inDah PermataSari, S.t.
170 faiSal amri, S.t.
171 amalia Pertiwi , S.t.
172 araSy joko teguh rahayu, S.t.
173 hani atul mar'ah, S.t.
174 aula amalia, S.t.
175 Deygo Benino narta, S.t.
176 yuVa Putri laraSati , S.t.
177 nurlia firlianti, S.t.
178 ri'atu fatimatuzahro , S.t.
179 Diana Putri anggraeni, S.t.
180 johan utoyo Putera, S.t.
181 ViVan oktaVian, S.t.
182 Sheylla tiara agatha, S.t.
183 noVi miranti, S.t.
184 faDilaDitya aryanoV S, S.t.
185 DeDDy Dwi rakhmanto, S.t.
186 iqBal Baehaqqi, S.t.
187 yunanto anggoro jati, S.t.
188 PraCoyojati nur raSyiD, S.t.
189 Daru luhur Putranto , S.t.
190 muhamaD Syukron, S.t.
191 ahmaD riyaDil arBi, S.t.
192 aDit riSwantoro , S.t.
193 murSyiD Bayu aji, S.t.
194 arDhawati ayu kwartalita, S.t.
195 amira tiur Setiawan, S.t.

S1 teknik elektro

1 aPrilian Dwi Cahyono, S.t.
2 nur ahmaD, S.t.
3 aji fajar SiDiq, S.t.
4 DimaS aguS PrakoSo, S.t.
5 firDauS hariaDi, S.t.
6 jamaluDin , S.t.
7 Suryo mahenDra D, S.t.
8 Sri ayu haPSari, S.t.
9 Vina Paramitha harjanti, S.t.
10 riyan agung mahenDra, S.t.
11 BaSkoro aDi wiCakSono, S.t.
12 galang Seta Dhiwangkara, S.t.
13 yanuar agung Pratama, S.t.
14 ali makhfuDi, S.t.
15 Soleh BuDi utomo, S.t.
16 alfian triaji wiBowo , S.t.
17 SamSul hiDayat, S.t.
18 reza Setyawan, S.t.
19 eDwin yohaneS laDo, S.t.
20 muhammaD henDri ShoBirin, S.t.
21 galih aDhi SaPutro, S.t.
22 muhliSin arDianto, S.t.
23 aBel aBDul rafie, S.t.
24 Bima marga ritna, S.t.
25 muhammaD nur fahmi, S.t.
26 Sutri Purnomo, S.t.
27 fazria nurin niShfa, S.t.
28 yanto Duha, S.t.
29 muhammaD irkham, S.t.
30 herwinDra wiCakSana, S.t.
31 muhamaD rizki romaDhon, S.t.
32 muhammaD iqBal muStaaf, S.t.
33 muhamaD SuroBakti, S.t.
34 ahmaD rifa'i, S.t.
35 Virgiawan Bima SaPutra, S.t.
36 anDika kurniawan, S.t.
37 harDika firmanSah, S.t.
38 m. Sahrul tofiqurrohman, S.t.
39 wahyu hiDayat, S.t.
40 muSlim ChanDra aji SantoSo, S.t.
41 aDek Dwi ramaDhon, S.t.
42 Daniel inDra SantoSo, S.t.
43 moh. janatul aDen, S.t.
44 faizal Dwi kuSDianSah, S.t.
45 heru haryanto, S.t.
46 Suhartono, S.t.
47 Bayu Setyo wiBowo, S.t.
48 eVa nuroChim , S.t.
49 mohamaD nugroho S, S.t.
50 DinDa Permatahati, S.t.
51 PramuDitya PurBa aji, S.t.
52 Siti nihazah, S.t.

S1 teknoligi haSil Pertanian 

1 iVan noor aDha, S.tP
2 ValentinuS ganCar aDhi P, S.tP
3 muhammaD faruq, S.tP
4 PanCa kurniawan, S.tP
5 iqBal marta  kuSuma, S.tP
6 Dewi BariDa fua'Dah, S.tP
7 renalDi arya Permana, S.tP
8 Puri anggraeni, S.tP
9 Diana tri utami, S.tP
10 enriCo wiDi Pratama, S.tP
11 enggar kumoro harimurti, S.tP
12 Sofia ala nuruDin, S.tP
13 hiDant wiraSatya, S.tP
14 ayuk Sahari, S.tP
15 maya Puji aStuti, S.tP
16 ayu PrehanDini, S.tP
17 Dhea rahmaDani, S.tP
18 rifqi maulana haBiBi, S.tP
19 farintya BimaS ayu tritama, S.tP
20 aurelia aDy wiBowo, S.tP
21 yuliana Dwi Setiawan Putra, S.tP
22 nita oCtaVia, S.tP
23 ahmaD riko hinDarto, S.tP
24 wiwiD wiDyanti, S.tP

25 m iShlakhul muna , S.tP
26 kuS herawan iStanti, S.tP
27 noVian arianto, S.tP
28 teguh Sumarno, S.tP
29 jeffrey alfanDi harefa, S.tP
30 lia mahrita, S.tP
31 fahrul aDi lakSono, S.tP
32 umi rif'atin, S.tP
33 aDi wiBiSono, S.tP
34 aDinDa tuning haPSari, S.tP
35 SaDikun, S.tP
36 ekSan yuli Setiawan, S.tP
37 ely wiSnu Bahtiar, S.tP
38 muhamaD Sholeh, S.tP
39 iVan hery Setyawan , S.tP
40 aDhe ChanDra Purnomo , S.tP
41 aDi winarno, S.tP
42 khoiruDin zuhri, S.tP
43 firDauS arDianSyah , S.tP
44 lily arief kurniawan , S.tP
45 Syarifah nur CanDra r, S.tP
46 Shara nurkuSuma , S.tP
47 ezra maharDika, S.tP
48 Dewi leStari, S.tP
49 himmatun nafi'ah, S.tP
50 umi khulSum, S.tP
51 aniSSa laila alfiah, S.tP
52 nurul kholiDah, S.tP
53 yuli irViyanto, S.tP
54 antonia aDinDa Putri wiDi C, S.tP
55 noVfiSka PriSCillia e, S.tP
56 aDelia feBri anDani, S.tP
57 Diyah ayu fitriyana, S.tP
58 DeSty Sofiana, S.tP
59 maura ika oktaViana, S.tP

S1 teknik informatika

1 Setyo Purnomo, S.kom
2 nur ikhSan , S.kom
3 aleXanDre wiSnu iBrahim , S.kom
4 Dwi kornianto, S.kom
5 DiCky annanta farDholi, S.kom
6 ranDi kurniawan, S.kom
7 Sonny aDhama Putra, S.kom
8 Dian Purnomo, S.kom
9 fikry ramDany reihalat, S.kom
10 moChammaD arif ikhSan f, S.kom
11 moh maSluri, S.kom
12 BaDhar muShawir, S.kom
13 arVin aDrian hartanto, S.kom
14 rizki alDy DeStama Putra, S.kom
15 nDharu Dyan aDe Sh, S.kom
16 faChru Dhani firiSnanDa, S.kom
17 kreSna Bayu yuliStyanDi, S.kom
18 faiShal, S.kom
19 ilham yuDha alfianDi, S.kom
20 linDa ari Setyani, S.kom
21 m. alwi aDi zulfikar, S.kom
22 kriSmayanto alPon SiuS P, S.kom
23 arief fatih naufal, S.kom
24 juan CanDy Prima, S.kom
25 muhammaD iqBal S, S.kom
26 muhammaD fahrurrozi, S.kom
27 ahmaD yoga alDi n, S.kom
28 farhan naufal anDariSta, S.kom
29 Shila mukti marhaeni, S.kom
30 rinDa meSra hayu, S.kom
31 imron aBDul ramaDhan, S.kom
32 m argaSurya fP, S.kom
33 mohammaD BaShori , S.kom
34 SuBkhan aSro'i, S.kom
35 niCholaS fernanDo i, S.kom
36 freDika wahyu nugroho, S.kom
37 CanDra wahyu w, S.kom
38 muChammaD aBDul malik, S.kom
39 galeh aDi PraSetyo, S.kom
40 aBDan maghfuri, S.kom
41 kriSna murti wirawan , S.kom
42 Sutryono, S.kom
43 rohmawati, S.kom
44 aDik tri Setiyawan , S.kom
45 goSanDi ferDita kuSuma, S.kom
46 DeVa Putma SaPutra, S.kom
47 kaSan kholilur rohman, S.kom
48 Dewi tri wulanSari, S.kom
49 rifqon muzakki, S.kom
50 ria anugerah, S.kom
51 taufiq wiDoDo, S.kom
52 firman Dwi anggoro, S.kom
53 BagaS aDi wiBowo, S.kom
54 hari guSmi, S.kom
55 aguS heri Sunanto, S.kom
56 muhammaD mukliSin, S.kom
57 faDhilatut taSyriqul hS, S.kom
58 kukuh wijanarko, S.kom
59 zaenal arifin, S.kom
60 wahyu tri hartanto, S.kom
61 meilinDa triSniyawati, S.kom
62 alfian aDi Pratama, S.kom
63 muhamaD rizal alDoSari, S.kom
64 m Choirullatief DimaS. S, S.kom
65 SienDy ramaDhan, S.kom
66 Dita Clara oVtaViani, S.kom
67 riDwan Bayu SaPutra , S.kom
68 rini khimawati, S.kom
69 moChammaD noor rafiq, S.kom
70 khoirul amilin, S.kom
71 ali zainal aBiDin, S.kom
72 khoir lutfil hakim , S.kom
73 rokhaji, S.kom
74 naura haSna firDa , S.kom
75 luthfi wahyu Pratama, S.kom
76 CanDra wahyu PraSetyo, S.kom
77 Vitri Dewi arianti, S.kom
78 heru SuSanto, S.kom
79 PraSetya Panji kartika y, S.kom
80 inDana zulfa, S.kom
81 faChril akBar arfani, S.kom
82 luky SantoSo, S.kom
83 alDa hani meiDina, S.kom
84 DaViD martin, S.kom
85 fitri anDriani, S.kom
86 SanDi SuSanto, S.kom

87 tiara Dewi nalurita e, S.kom
88 Bima feBri utama Dera, S.kom
89 DominiCuS ferDian wP, S.kom
90 yuSuf Pratomo, S.kom
91 nuramira winDa Pratiwi, S.kom
92 muhammaD faSlun, S.kom
93 muhamaD annaS riVai, S.kom
94 Syaiful anwar, S.kom
95 helmy Dwi anggara, S.kom
96 Cahya kriSna angga riSki, S.kom
97 nur rohman, S.kom
98 m CaiSSa Di mafaza, S.kom

S1 SiStem informaSi

1 rizki maulana yuSuP, S.kom
2 ekky triyananDa, S.kom
3 m SaefuDDien al haqoni, S.kom
4 ChanDra rizki Setiawan, S.kom
5 ShohiBul anam, S.kom
6 m miftakhul alim, S.kom
7 aDitya Setia warDani, S.kom
8 riSka kurniawati, S.kom
9 fitri nuraeni, S.kom
10 riSki aDi Pratama, S.kom
11 aDitya eVan Cahyarto, S.kom
12 aDitiya BaguS Pratama , S.kom
13 aDearma leo aleSSanDo, S.kom
14 rio haDi SuSilo, S.kom
15 muhammaD riDwan hakim, S.kom
16 naDhifah Cahya Putri S, S.kom
17 faDilla PrameStaSari, S.kom
18 kriSnalDi CanDra P, S.kom
19 Sinta nur hiDayati, S.kom
20 nurul huDa, S.kom
21 irfan ziDnir rokhim, S.kom
22 ahmaD SoDikin , S.kom
23 rizky Setya Pratama, S.kom
24 DaniS khaDinanDa faDly, S.kom
25 erwin Surya PangariBawa, S.kom
26 DominiCo glen Pratama S, S.kom
27 faChriDa iSna marwati, S.kom
28 noVianto aDi PrakoSo, S.kom
29 keVin Satria wiBowo, S.kom
30 alVin SyaifuDDin, S.kom
31 fahreza alfianto, S.kom
32 aBDur rohman , S.kom
33 raChmatal arDhi y, S.kom
34 noVa Catur wiDiaStuti, S.kom
35 rifqi arrafat, S.kom
36 m imaDuDDin fahmi, S.kom
37 rizal arDiyanto, S.kom
38 yulianDa hary PraDana, S.kom
39 elSa Sofiyatun nikmah, S.kom
40 wawan wijanarko , S.kom
41 a. reSki tirta tri SaPutra, S.kom
42 m ajuDika mahenDra, S.kom
43 m imam yuSuf ChoiroDin, S.kom
44 linna arSetaSari, S.kom
45 galih amBara lakSono, S.kom
46 tri Suyani, S.kom
47 rolina anika, S.kom

S1 ilmu komunikaSi

1 ahmaD fakhrur rozi, S.i.kom
2 anDi wahyu iSrianto, S.i.kom
3 Dian SetyaDiwirya, S.i.kom
4 aDhitya wahyu r, S.i.kom
5 rake BanuwangSa, S.i.kom
6 elVyra hernawati Putri, S.i.kom
7 SaSmita inDah, S.i.kom
8 reStu Bimantara maleke, S.i.kom
9 nur umma Putri aDhita, S.i.kom
10 tutut noVi roSita, S.i.kom
11 Putri ayuk kurnia Sari, S.i.kom
12 Dita noVita Sari, S.i.kom
13 rafi armaDhan , S.i.kom
14 naDa gita miranDa, S.i.kom
15 fernila maura SanDra, S.i.kom
16 Safira Dini maharani, S.i.kom
17 reStina ratnaDila, S.i.kom
18 anita Sahara , S.i.kom
19 ChuSni nurlaili lil j, S.i.kom
20 jauharoh, S.i.kom
21 triSna Dewi Setiani, S.i.kom
22 rizky PraDana reSmi, S.i.kom
23 anggita Dyah PrameSti, S.i.kom
24 Dea SalSaBila, S.i.kom
25 r hikmatul ulya, S.i.kom
26 moniCa PermaDany, S.i.kom
27 hotma rotua, S.i.kom
28 nur miyatun, S.i.kom
29 maya marShela aDitya, S.i.kom
30 ramaDhani Puji utami, S.i.kom
31 ayu aDellia, S.i.kom
32 eDo arDian PraDana, S.i.kom
33 m fikri haykal, S.i.kom
34 luna CorDilia, S.i.kom
35 aniSa Dewi laraSati, S.i.kom
36 galuh agni feBriumi, S.i.kom
37 anggita Virginia P Sari, S.i.kom
38 elSa mutiara, S.i.kom
39 feBrina aliSa Dewi, S.i.kom
40 anugrah aSa rahman, S.i.kom
41 luqni SyarifuDin, S.i.kom
42 Dwi DeSi aninDia, S.i.kom
43 Deata atha ayyaSy, S.i.kom
44 Dwi roSa aPrilia, S.i.kom
45 arDeStia rizky PraDiPta, S.i.kom
46 PanDu Cahya anDi S, S.i.kom
47 m Diky VanDanu, S.i.kom
48 Putra hakim tunggal, S.i.kom
49 n PrianDikatama, S.i.kom
50 meliana kuSuma Dewi , S.i.kom
51 eeliya ayu leStari , S.i.kom
52 irma aDiaSwara , S.i.kom
53 lailatul fitroh, S.i.kom
54 aDVentina angelin D, S.i.kom
55 fitri nur Cahya, S.i.kom
56 erina meDika  leStari, S.i.kom
57 Dewi ayu wulanDari, S.i.kom
58 oCkyta BuDyani, S.i.kom

59 mei hanDayani, S.i.kom
60 noVianto PrihaDy, S.i.kom
61 zahruDDin, S.i.kom
62 riSma Salma warDani, S.i.kom
63 anDi Purnomo, S.i.kom
64 ihDina aPriliani Dewi, S.i.kom
65 Dyah aguStina, S.i.kom
66 meika aniSSa PraSanti, S.i.kom
67 haVitSa yolanDa, S.i.kom
68 'iSa aBDillah, S.i.kom
69 Shafa SuCi ramaDhani, S.i.kom
70 Puthi ChriS SanDyaka, S.i.kom
71 reziana Dyah ayu Sr, S.i.kom
72 ika fitriani, S.i.kom
73 yuriDiSta ilham P , S.i.kom
74 tiara Deya aSzari, S.i.kom
75 Putri SaraSwati, S.i.kom
76 jeni Pratiwi, S.i.kom
77 Shinta meiDiana w, S.i.kom
78 rizky iStiana fitriani , S.i.kom
79 eXCellia CahyaSari a , S.i.kom
80 youke oktaVia, S.i.kom
81 eVita BellaDonna , S.i.kom
82 ema junita , S.i.kom
83 Daniel kriStianto, S.i.kom
84 Vina nirwana , S.i.kom
85 huSain haiDari, S.i.kom
86 muChamaD roChani, S.i.kom
87 faBiola Della alVeina, S.i.kom
88 ima amalia hiDayati, S.i.kom
89 PanDa SaPutri , S.i.kom
90 rizka triVariDa, S.i.kom
91 fitria nur ariyati, S.i.kom
92 reXCy khoerul liSan , S.i.kom
93 reSty giBy  fajrianti , S.i.kom
94 fatma Sa'aDah D, S.i.kom

S2 magiSter manajemen 

1 B koPSri efriyaDi, S.kom., m.m.
2 oki kurniyawan, S.Si., m.m.
3 anita retnoSari, S.e., m.m.
4 ariS Priyo hutomo, S.St., m.m.
5 aDitya DeDi SugiarSo, S.Pd., m.m.
6 ayu aniSSa nur P, S.Psi., m.m.
7 hilariuS Seman, S.e., m.m.
8 yuSuf amri, S.Pd., m.m.
9 eka kurnia PatmaSari, S.e., m.m.
10 ratih haPSari h, S.ak., m.m.
11 noVita PraStya Dewi, S.tr., m.m.
12 zaenal aBiDin, S.k.m., m.m.
13 nur hiDayah, S.e., m.m.
14 anDini alVatiana S, S.keP., m.m.
15 ShelinDa, S.i.kom., m.m.
16 moChamaD Sujatmiko, S.St., m.m.
17 auliyana yanuar a, S.mat., m.m.
18 helmy Setyawan, S.e., m.m.
19 alDy nurian a, S.h., m.h., m.m.
20 nur hiDayat, S.t., m.m.
21 thereSia hanik w, S.Pd., m.m.
22 linDa tetelePta, S.a.P., m.m.
23 helwinDa tri a, S.t., m.m.
24 DimaS BaSkoro h,  S.StP., m.m.
25 armiati, S.k.m., m.m.
26 yulia nurul mauliDa, S.Pd., m.m.
27 arif BuDiono, S.Si.t., m.m.
28 intan PurwaSani, S.t., m.m.
29 henri erwanto, S.e., ak, Ca, m.m.
30 marzuki riDho, S.Si., m.m.
31 Puji amBarukmi, S.t., m.m.
32 SuPriyati, S.e., m.m.
33 Priyo lakSono, S.h., m.m.
34 PuaS CahyaDi, S.ak., m.m.
35 Panji DimaS wiDagDo, S.e., m.m.
36 irfan SaPutra, S.e., m.m.
37 mia ferina riSmawati, S.Pd., m.m.
38 arifin raSyiD, S.e., m.m.
39 heru BuDi S, S.kom., m.m.
40 mutommimah, S.S., m.m.
41 anjar taufiq aDi P, S.h., m.m.
42 irfan Purnomo wiDyo, S.h., m.m.
43 alDyan roSika h, S.t., m.m.
44 johan Bumiwana, S.e., m.m.

S2 hukum

1 muhammaD nur aflah, S.h., m.h.
2 agan Sutanto, S.h., m.h.
3 lia noPiharni PS, S.h., m.h.
4 nina juwitaSari, S.h., m.h.
5 fariD SyaifuDDin, S.h., m.h.
6 roiS manSur, S.Pd., m.h.
7 luqman hakim, S.h., m.h.
8 anDyka fuaD iBrahim, S.e., m.h.
9 nurmuhajir h, S.h., m.h.
10 m muChkliSin, S.Sos., m.h.
11 ahmaD muhajir, S.Pd.i., m.h.
12 inDra kurniawan S, S.h., m.h.
13 aBDul rokhim, S.h.i., m.h.
14 nurSanti marDiyati, S.h., m.h.
15 alBertuS kriStiyo w, S.h., m.h.
16 eka wahyu amelia k, S.h., m.h.
17 lukman hakim, S.e., m.h.
18 muhammaD ikSan, S.h., m.h.
19 feronika arDella m, S.h., m.h.
20 izzuDin arSalan, S.h., m.h.
21 millatuz zahro', S.h.i., m.h.
22 Sulkhan, S.h., m.h.
23 wiwin Setyorini, S.h., m.h.
24 moh aguS PraSetiyo, S.h., m.h.
25 Sunartono, S.h., m.h.
26 maulana nugraha, S.h., m.h.
27 yuSuP, S.h., m.h.

S2 PSikologi

1 Sri rahayu, S.k.m., m.Psi.
2 Suranto, S.Pd., m.Psi.
3 aDinDa wiliStiyani, S.Psi., m.Psi.
4 hengki VernanDo m, S.Psi, m.Psi.
5 ViVit kartika, S.Psi., m.Psi.
6 Suriyati, S.th.i., m.Psi.
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kemahasiswaan 

Dengan dakwah digital bisa dilihat 
ribuan orang dan bisa dilihat 
kapan dan dimana saja sehingga 

bisa memberikan manfaat saat pandemi, 
walau masih pandemi tapi tetap harus 
mengaji, semangat untuk belajar dan 
menyebarkan ilmu.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah Dr KH In’amuzzahidin MA 
atau sering disapa Gus In’am pada 
Latihan Kader Kepemimpinan Islam 
(LKKI ) yang digelar oleh Unit Kegiataan 
Mahasiswa (UKM) Forum Komunikasi 
Mahasiswa Islam (FOKMI) Universitas 
Semarang (USM) di Aula Masjid Kampus 
pada Rabu (11/8).

“Jangan gagap dengan teknologi, 
mari hiasi medsos dengan dakwah yang 
santun, dakwah yang merangkul bukan 
memukul, dakwah yang mengajak 
bukan mengejek, dengan dakwah digital 
manfaatnya bisa luas, bisa diulangulang 
sewaktuwaktu” ungkap Gus In’am.

“Jangan niat untuk cari subscriber 
jangan niat untuk cari uang dengan 
dakwah digital namun niat untuk 
menyebarkan ilmu, memudahkan orang 
untuk belajar dan usahakan dalam 
hidupmu tetap tholabul ilmi tetap ngaji 
tetap mencari ilmu apapun profesinya” 
tambahnya.

Selain menghadirkan Gus In’am, 
panitia LKKI juga menghadirkan 
narasumber Kyai Muhammad Anwari, 
Pembina UKM Fokmi USM Saiful Hadi, 
dan Ahmad Isya’bul Izzi.

Saiful mengatakan bahwa LKKI ini 
merupakan program kerja UKM Fokmi 
yang rutin digelar setiap tahun sebagai 
sarana untuk mempersiapkan kader
kader dakwah yang santun dan militant, 
kalau sebelum pandemi biasanya 
dilakuakn selama tiga hari diluar kampus 
namun karena masih dalam kondisi 
pandemi maka LKKI kali ini digelar 
secara luring dan daring dan hanya sehari.

Ia menambahkan kader dakwah 
harus memiliki komitmen, konsisten, 
disiplin, memiliki loyalitas sunggung
sungguh, ikhlas, taat aturan kampus baik 
aturan akademik maupun non akademik 
serta taat aturan agama karena kader 
dakwah harus memeberikan contoh yang 
baik di masyarakat.

SEMARANG UKM Paskibra Universitas 
Semarang (USM) menggelar Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) yang diikuti oleh 
30 peserta pada 78 Agustus 2021 dengan 
mengusung tema “ Berintegritas dan Nasionalis  
sebagai Citra Diri Kader UKM PASKIBRA”. 

LDK ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh UKM Paskibra USM  setiap 
tahunnya, dengan dihadiri oleh pengurus, alumni, 
pembina, pemateri dan seluruh peserta LDK. 

Menurut ketua Paskibra USM  Muhammad 
Daffa Adi Pangestu bahwa kegiatan ini bertujuan 
untuk membentuk kaderkader penerus UKM 
Paskibra USM  yang berintegritas dan memiliki 
jiwa nasionalis. 

Dia berharap dari kegiatan ini bisa 
memberikan bekal kepada mahasiswa dalam 
menjalankan roda organisasi karena organisasi 
yang baik harus memperhatikan kader
kadernya supaya bisa menjadi penerus para 
seniornya.

“Mahasiswa yang mengikuti LDK ini 
nantinya akan menjadi indikator mahasiswa 
yang memiliki jiwa kepemimpinan dan menjadi 
pribadi yang lebih tangguh serta mampu 
berkontribusi aktif dengan profesionalitasnya” 
ungkap Dafa.

Pembina UKM Paskibra USM  Muryanto 
Agus Nuswantoro, STP.,  MM da lam 
sambutannya menyampaikan bahwa LDK 
ini sangat penting untuk membentuk kader
kader pemimpin kedepannya, bahkan calon 
pemimpin bangsa yang akan datang.

Para peserta mendapatkan materi tentang 
alur birokrasi USM yang disampaikan oleh 
Kabag Kemahasisswaan dan Alumni USM 
Sentot Bayuadji D, STP., materi Leadership 
yang disampaiakn oleh dosen FTIK USM Saiful 
Hadi, ST, MKom., dan materi kepaskibraan oleh 
Ahmad Aziiz, SPsi. 

Dalam pemaparannya Saiful Hadi selain 
menyampaikan materi kepemimpinan dan 
motivasi, ia  juga memberikan sosialisasi terkait 
dengan program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) kepada para peserta LDK.

Dalam kesempatan yang sama, pemateri, 
Sentot Bayuadji menyampaikan materi alur 
birokrasi yang nantinya akan dipraktekkan oleh 
peserta di dalam kehidupan berorganisasi di 
kampus kedepan.

Sinergi Dosen dengan Alumni mulai 
digalakkan S1 Ilmu Komunikasi FTIK USM 
dengan pemanfaatan akun Media Sosial 
Instagram @ilkomusm

Sejak awal Agustus secara bergantian, 
para dosen mengundang para alumni untuk 
berbincang terkait kiprah mereka di dunia 
kerja, baik sebagai karyawan maupun pelaku 
usaha. Program yang diberi nama Ruang 
Usaha dan Ruang Ilmu ini dimaksudkan 
untuk memberi gambaran bagi mahasiswa 
terkait tantangan dan sof tski l yang 
dibutuhkan saat masuk ke industri.

“Ini bagian dari kerjasama dengan para 
alumni dalam upaya mengenalkan dunia 
kerja kepada mahasiswa. Praktis selama 
Pandemi, program kunjungan industri 
belum bisa dilaksanakan. Gantinya kita 
undang alumni untuk bercerita pengalaman 
mereka bekerja di bidang komunikasi” ujar 
Kaprogdo Ilmu Komunikasi, Fajriannoor 
Fanani

Salah satu Alumni, Avied Satrio Jati 
saat live Ig Ruang Ilmu mengaku terpanggil 
untuk bercerita pekerjaan dibalik profesi 
Assistent Producer MNC Pictures yang 
ditekuninya. Avied mengaku untuk 

bisa bekerja di industri media televisi, 
Mahasiswa dihimbau memperbanyak karya 
selama menjadi mahasiswa untuk dijadikan 
Portofolio. 

“Kreativitas Dalam Menghasilkan 
Karya itu kunci utama untuk bersaing 
masuk ke dunia kerja. Sesulit apapun tugas 
semasa kuliah, coba dikerjakan sebaik 
mungkin karena itulah Portofolio yang 
akan dilihat stasiun tv sebagai bagian 
pengalaman kerja fresh graduate” ujar 
Avied. 

Program Live Ig yang dilangsungkan 
setiap Sabtu pukul 19.00 hingga 20.00 lewat 
Instagram @ilkomusm ini tidak hanya 
mengundang alumni berbagi pengalaman 
di Ruang Ilmu saja. Bahkan para dosen 
yang bertindak jadi host juga memberikan 
kespatan baik kepada mahasiswa dan 
alumni yang ingin mempromosikan 
usahanya dalam wadah Ruang Usaha. 
Prog ra m St ud i  I l mu Komu ni k asi 
berkomitmen, Program Ruang Ilmu dan 
Ruang Usaha ini akan dilaksanakan secara 
reguler sebagai bagian dari branding ke 
masyarakat akan keterampilan dan serapan 
alumni di dunia kerja

Gus In’am Ajak Mahasiswa USM 
Kembangkan Dakwah Digital

SEMARANG- Masa pandemi yang 
belum berakhir  menuntut kita untuk 
kreatif dalam berdakwah, dengan 
adanya pembatasan kerumunan 
maka diperlukan kreatifitas dakwah 
yaitu melalui digital yang mana 
dengan digital, ilmu bisa disebarkan 
melalui face book, instagram, 
youtube  dan lain-lain.

UKM Paskibra Gelar LDK

Kenalkan Dunia Kerja, Ilkom USM Gandeng Alumni di Ruang Ilmu
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SEMARANG  Ketua Tim PKMRE, 
Nita Octavia dari jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian Universitas Semarang (USM) 
mempresentasikan hasil penelitiannya 
di hadapan reviewer dalam Penilaian 

Kemajuan PKMRE secara daring, Sabtu 
(18/9/2021).

Nita bersama dua anggotanya, 
Lia Mahrita dan Evi Windi Setyawati 
mempresentasikan risetnya yang berjudul 

”Aplikasi Mikroenkapsulasi Ekstrak Biji 
Pangi (Pengium Edule R) Fermentasi 
terhadap Viabilitas Clostridium Boyulinum 
pada Udang Pemicu”.

Kegiatan yang digelar Direktorat 
Pemb el a ja r a n  d a n  Kema ha s i s w a 
Kemdikbud secara daring itu diikuti 
mahasiswa seluruh Indonesia yang 
proposalnya lolos didanai Diktiristek.

Ketua Tim  PPKM  USM, Harmini 
ST MEng mengatakan, tujuan kegiatan 
untuk menilai sejauh mana kemajuan 
pelaksanaan PKM yang dibuat mahasiswa. 
Dia berharap, Nita Octavia dan kawan
kawannya bisa lolos ke Pimnas.

Wakil Rektor III  USM, Dr Supari 
mengatakan, PKM dikembangkan untuk 
mengantarkan mahasiswa mencapai 
taraf pencerahan kreativitas dan inovasi 
berlandaskan penguasaan sains dan 
teknologi serta keimanan yang tinggi.

”Dalam program ini mahasiswa diberi 
peluang untuk mengimplementasikan 
kemampuan, keahlian, sikap, tanggung 
jawab, membangun kerja sama tim maupun 

mengembangkan kemandirian melalui 
kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu 
yang ditekuni,” ungkapnya.

Dia mengatakan, di tahun 2020 masa 
pandemi yang sangat berat, kita lalui saat 
itu semua PKM di lakukan secara daring, 
maka di 2021 kita akan mencoba dilakukan 
dengan blended, baik luring maupun 
daring dan perubahan di jumlah skema 
keanggotaan. Berbeda dari setiap skema per 
bidang, setiap skema kurang lebih 3 sampai 
5 mahasiswa,” ungkapnya.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
kali ini diperuntukkan bagi mahasiswa 
Strata 1 (S1) di seluruh perguruan tinggi 
melalui penyediaan  dana  yang bersifat 
kompetitif, akuntabel dan transparan.

”Jenis kegiatan  PKM  ini melatih 
mahasiswa harus mampu menghadirkan 
solusi ke tengahtengah permasalahan yang 
dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan 
dunia kerja/industri, sehingga kehidupan 
berbangsa dan bernegara melangkah ke 
masa yang membawa Indonesia menjadi 
negara yang adil dan makmur,” tuturnya.

SEMARANG - NoSQL merupakan database 
yang tidak membutuhkan skema dan tidak 
memiliki relasi untuk setiap tabel. Semua 
bentuk dokumen dari NoSQL adalah JSON 
yang mudah dibaca dan dimengerti. 

NoSQL banyak diminati karena memiliki 
performa yang tinggi dan bersifat non
relasional sehingga dapat memakai berbagai 

model data. Beberapa contoh dari database NoSQL 
yaitu MongoDB, MarkLogic, Couchbase, CloudDB, 
dan Dynamo DB.

Database NoSQL dikenal secara luas karena 
kemudahan pengembangan, fungsionalitas, dan 
kinerja dalam berbagai skala. Database NoSQL 
sangat cocok untuk digunakan dengan berbagai 
aplikasi modern seperti aplikasi seluler, web, dan 
gaming yang memerlukan database yang fleksibel, 
dapat diskalakan, berkinerja tinggi, dan memiliki 
fungsionalitas tinggi untuk memberikan pengalaman 
pengguna yang baik.

Dengan dasar tersebut Dosen Program Studi 

Sistem Informasi USM baru saja mengadakan 
Pelatihan Dasar Database NoSQL pada KamisJumat/ 
23 September 2021 bertempat di Laboratorium 
M.2.2 FTIK USM. Hadir sebagai pembicara adalah 
Victor Gayuh Utomo, M.Kom. yang memaparkan 
implementasi NoSQL yang antara lain adalah operasi 
dasar, CRUD, struktur dokumen, dan sebagainya. 
“Mengapa NoSQL? Karena memang perkembangan 
IT terkini membutuhkan kinerja database yang 
tinggi, f leksibel, dan berkapasitas besar. Sehingga 
teknologi ini sangat relevan untuk perkembangan 
aplikasi IT saat ini”, tutur Victor di selasela pelatihan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Program 
Studi Sistem Informasi USM, Prind Triajeng 
Pungkasanti MKom mengharapkan dengan 
adanya tambahan skill untuk para dosen ini, maka 
tentu saja akan menambah ilmu bagi mahasiswa 
dan mengembangkan pembelajaran pada Sistem 
Informasi USM. 

“Hal ini sangat penting, update knowledge 
memang harus selalu dilakukan para dosen agar 
dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten 
dengan skill yang baik, terutama di bidang Sistem 
Informasi”, tutup Prind.

Nita Octavia Presentasikan Kemajuan Penelitian PKM-RE

Dosen Sistem Informasi  
Ikuti Pelatihan Dasar 

Database NoSQL
Pengembangan Video 

Pembelajaran Bagi 
Guru LP Ma’arif Demak

DEMAK Pandemi covid19 yang belum pasti 
kapan berakhirnya menjadikan pembelajaran daring 
harus kreatif agar siswa bisa dengan mudah memahami 
materi dari guru, banyak media pembelajaran yang 
dikembangkan untuk memacu agar siswa tertarik untuk 
aktif belajar.

Hal inilah yang mendorong tiga dosen Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM) menggelar pelatihan dengan tema 
“Pengembangan media pembelajaran Audio Visual 
Menggunakan Camtasia Studio Bagi GuruGuru 
Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MA Ma’arif 03 Dan 
04 Kabupaten Demak” di Gedung Balai Diklat LP Ma’arif 
Kab Demak pada Rabu (22/9).

Ketiga dosen tersebut antara lain Dr. Titin Winarti, 
S.Kom, MM, Khoirudin, S.Kom., M.Eng, dan Titis 
Handayani, S.Kom., M.Cs. Mereka memberikan 
pelatihan ini kepada 36 guru perwakilan dari Madrasah 
Aliyah yang berada di bawah naungan LP Ma’arif Kab 
Demak dengan melibatkan mahasiswa.

Menurut Dr Titin bahwa kegiatan pengabdian 
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kemampuan guru membuat media pembelajaran yang 
menarik dalam kegiatan pembelajaran KKM MA Ma’arif 
Demak.  “Pembelajarn ini melatih skill guru dalam 
pembuatan video pembelajaran menggunakan Aplikasi 
Camtasia Studio agar bisa dimnafaatkan sebagai media 
pembelajaran” ungkap Titin.

“Tenaga guru tergerus dengan adanya ruang guru, 
sekarang generasi muda mulai menerapkan teknologi 
informasi dalam pembelajaran, fungsinya menggali 
potensi siswa” tambahnya.

Menu r ut ny a  denga n ad a ny a  tek nolog i 
informasi merubah kebiasaan manusia, pelatihan 
ini dapat membantu LP Maarif Kab Demak untuk  
mengembangkan media pembelajran secara kretaif.

 Kenapa menggunakan Camtasia studio karena 
Camtasia memberikan kemudahan dalam merekam 
semua kegiatan yang ada dilayar monitor, serta 
membantu editing serta publiaksi video dan audio untuk 
disimpan didalam web, ipod, iphone, dan youtube.  
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warisan yang luar biasa yaitu nama besar 
USM yang merupakan karya dari leluhur 
kita di bawah naungan Yayasan Alumni 
Universitas Diponegoro,  kebesaran nama 
Undip memberikan keberkahan  bagi 
USM  hingga sekarang USM diminati oleh 
mahasiswa dan tidak hanya Kota Semarang 
saja tetapi dari penjuru Indonesia baik dari 
Papua, NTT, Kalimantan, Batam dan lain
lain” ungkap ProfnSudharto.

“Semoga USM menjadi perekat 
Kebangsaan, mendidik anak bangsa yang 

kompeten tetapi juga memiliki wawasan 
kebangsaan” tambahnya.

 Menurutnya warisan nyata ditinggalkan 
oleh pendiri USM adalah kampus yang 
lengkap dengan fasilitas ruang kuliah 
yang nyaman, ruang seminar, auditorium, 
GOR, gedung parkir, Menara USM yang 
dilengkapi perpustakaan modern berbasis 
IT dan kolam renang serta fasiltas lain.

Selain itu yang perlu kita upayakan  untuk 
meningkatkan kompetensi mahasiswa agar 
menjadi lulusan yang handal bukan hanya 
cerdas dibidang ilmunya  dan juga memiliki 
soft skill seperti jiwa kepemimpinan, 
kemampuan berkomunikasi, dan net
working dengan mendorong mahasiswa agar 

aktif di kegiatan kamahasiswaan melaui Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM), BEM, DEMA, 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan 
lainlain.

Mantan Rektor Undip ini juga  berharap 
untuk bersamasama nyengkuyung untuk 
memajukan  USM, karena USM adalah 
rumah kita, tempat belajar dan mengabdi 
untuk merajut masa depan yang lebih baik 
bagi seluruh warga kampus.

Saat memberikan sambutan pada 
Pengenalan Akademik dan Kegiatan 
Mahasiswa (Pakem), Prof Sudharto 
berpesan kepada mahasiswa baru bahwa 
belajar di perguruan tinggi  adalah masa 
transisi dari SMA yang terstruktur, 

terbimbing menjadi mandiri, ketika kuliah 
anda mandiri bebas memilih mata kuliah 
yang akan diambil, bebas memilih dosen 
pembimbing akrena itu kemampuan yang 
akan dimiliki adalah daya kritis dan berfikir 
sistemik.

Hal ini sejalan dengan program Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang 
dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek.

Dalam kesempatan tersebut ia juga 
memperkenalkan Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip yang baru yaitu Prof Dr 
Ir Kesi Widjajanti SE MM dan Ketua 
Dewan Penyantun USM yaitu Prof Dr 
Mafud MD yang saat ini menjabat sebagai 
Menkopolhukam RI. 

Yayasan Alumni Universitas Dipo
negoro dalam hal ini selaku Badan Penye
lenggara Univeristas Semarang saat ini 
juga telah menjalin kerjasama yang sangat 
baik dengan Bank Mandiri dalam berbagai 
hal khususnya layanan perbankan untuk 
Civitas Akademika Univeritas Semarang..

Menurut Puji,  bantuan kepada 
Perpustakaan Universitas Semarang untuk 
mendukung pelaksanaan riset/penelitian 
bentuk pengabdian kepada para civitas 
akademika khususnya dan masyarakat 
luas, melalui penyediaan informasi dan 
dokumentasi ilmiah yang berstandar 
nasional serta menjadi pusat kegiatan di 
Perguruan Tinggi.  

Sementara Ketua Pembina  Yayasan 
Alumni Universitas Diponegoro Prof. 

Sudharto P Hadi MES PhD dalam 
sambutannya mengatakan bahwa Gedung 
MENARA USM dibangun oleh para 
pendahulu kami yaitu Prof. Dr. H. Muladi, 
SH, Prof Dr Miyasto, dan Prof. H. Abdullah 
Kelib, SH.

“Gedung Menara USM adalah gedung 
yang megah, Gedung yang megah tentu 
akan bermakna kalau ada isinya, dan isi 
dari setiap ruangan akan bermakna kalau 
bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam 

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat” ungkap Prof. 
Sudharto.

“Semoga hibah dari Bank Mandiri ini 
senantiasa bisa memberikan manfaat dan 
keberkahan bagi civitas akademika USM 
untuk penelitian, pengembangan iptek dan 
tidak ada balasan dari amal baik ini kecuali 
surga, dan semoga Bank Mandiri senantiasa 
mampu membangun untuk negeri” 
tambahnya.

“Sesuai surat edaran dari Direktur 
Belmawa Ditjen Dikti Ristek bahwa Pakem 
kali ini ini menampilkan empat video ta
yang an yaitu sambutan Mendikbud Ristek,  
materi bahaya terorisme dari Kepala BNPT, 
materi bela negara oleh direktur bela negara 
Kementrian Pertahanan dan materi etika 
bersosial media oleh Kemenkominfo” 
ungkap Supari.

Sementara Rektor USM Andy Krida su

sila dalam sambutannya berharap kepada 
se luruh mahasiswa baru untuk aktif di ke
giatan mahasiswa untuk meningkatkan 
soft skill dan hard skill mahasiswa, dan saat 
ini USM juga menerima mahasiswa dari 
Negara Ghana yaitu Asare Owusu Sekyere 
akan menempuh studi di program studi S1 
Manajemen.

Andy juga sempat berkomunikasi 
dengan tiga mahasiswa baru yaitu Junifa 
Umi Rahma dari Fakfak Papua Barat ambil 
program studi di Perencanaan Wilayah dan 
Kota, Lucia Arinda Luan dari Atambua 
NTT kuliah di program studi Ilmu Hukum, 
dan Nurul Amanda Dika Saputri dari 

Batam Kepulauan Riau dari program studi 
Psikologi. “Sesuai dengan visi misi, lulusan 
USM harus profesional, beradab memiliki 
wa wasan terkait IT dan pembangunan, dan 
ber keindonesiaan sehingga setelah lulus dari 
USM kami berharap mahasiswa dari luar 
daerah   bisa kembali ke daerah asal agar 
pem bangunan lebih merata,” tambahnya.

Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD 
berharap mari bersamasama nyengkuyung 
untuk memajukan  USM, karena USM 
adalah rumah kita, tempat belajar, tempat 
menggajar, tempat mengabdi, tempat untk 
mengaktualiasasi menjadi lebih baik.

“Belajar di perguruan tinggi  adalah 
masa transisi dari SMA yang terstruktur, 
terbimbing menjadi mandiri, ketika kuliah 
anda mandiri bebas memilih mata kuliah 
yang akan diambil, bebas memilih dosen 
pembimbing akrena itu kemampuan yang 
akan dimiliki adalah daya kritis dan berfikir 
sistemik” ungkap Prof Sudharto.

Prof Sudharto dalam kesempatan 
tersebut juga memperkenalkan Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip yang baru 
yaitu Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM dan 
ketua dewan penyantun USM yaitu Prof Dr 
Mafud MD yang saat ini menjabat sebagai 
Menkopolhukam RI. 

3.651 Mahasiswa...

(Sambungan hlm 1)

”USM...

(Sambungan hlm 1)

Salurkan...

(Sambungan hlm 1)

Peserta LDK terdiri dari Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Teknologi 
Informasi (Himmatisi) Himpunan 

Mahasiswa Komunikasi ( Himalika) 
dan Himpunan Mahasiswa Pariwisata 
(Himapar) yang ada di Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (FTIK). 

Kegiatan ini merupakan salah satu 
program kerja BEM FTIK periode 
2020/2021 dengan mengusung tema 
Birendra Yudhistira yang memiliki arti 

pemimpin para ksatria yang tangguh dalam 
menghadapi segala ujian. 

Tujuan program ini untuk membentuk 
karakter anggota organisasi mahasiswa 
Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang diharapkan memiliki 
jiwa kepemimpinan yang bijaksana dalam 
mengambil keputusan pada segala situasi. 

“Semoga dalam pelaksanaan LDK 
ini dapat menciptakan kader FTIK yang 
mampu meneruskan tongkat estafet 

kepemimpinan yang akan datang” ungkap 
Mohamad Irfansyah selaku Ketua BEM 
FTIK.

Sementara Dekan FTIK Susanto MKom 
berharap dengan diadakannya LDK ini 
dapat menjadi salah satu wadah untuk 
para anggota organisasi mahasiswa untuk 
bersosialisasi dan berkolaborasi.

Para peserta mendapatkan materi 
leadership, komunikasi organisasi, 
dinamika organisasi dengan pemateri Saiful 
Hadi MKom, Fajri Noor MIkom, dan Intan 
salah satu alumni FTIK USM. Selain itu juga 
perkenalan pengurus dan anggota masing
masing himpunan jurusan yang berada 
dibawahh FTIK.

50 Mahasiswa FTIK Ikuti LDK
SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (BEM FTIK), menggelar kegiatan latihan dasar 
kepemimpinan (LDK) secara daring yang diikuti 50 mahasiswa baru-baru ini.

Lomba Wisata Budaya 
untuk SMA/SMK 

SEMARANG  Program Studi S1 
Pariwisata, pada bulan Agustus meng
adakan lomba Instagram reels yang 
diperuntukkan untuk SMA/ SMK sede
rajat. Lomba ini mengangkat tema Wisata 
Budaya yang ada di Jawa Tengah. 

Tujuan kegiatan ini adalah mem
perkenalkan Program Studi Pariwisata ke 
siswa SMA/ SMK sederajat dan masyarakat 
luar.

Instagram reels merupakan unggahan 
video 15 detik di stories yang dapat 
dimodifikasi dengan AR (Augmented 
Reality), musik dari pengguna, stiker, 
maupun teks, dan selanjutnya digabungkan 
dengan video atau foto lain. 

Wisata Budaya adalah kegiatan 
perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 
atau kelompok dengan mengunjungi 
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari 
daya tarik budaya dengan memanfaatkan 
potensi budaya dari tempat yang 
dikunjungi tersebut.

Tema yang diambil bertujuan untuk 
menanamkan rasa cinta tanah air terhadap 
wisata budaya, memajukan kebudayaan, 
melestarikan budaya yang ada di jawa 
tengah, ungkap Desika Nur Jannah, S.Pd., 
M.Mpar. selaku dosen pariwisata sekaligus 
sebagai ketua panitia.

Lomba yang bertemakan Reels Wisata 
Budaya mendapatkan respon yang baik 
dari peserta lomba, peserta mengirimkan 
video dengan kreatifitas masingmasih 
sehingga layak untuk dinikmati. Dengan 
adanya lomba ini diharapankan  bisa 
menjadi media promosi yang dapat berpe
ngaruh terhadap jumlah mahasiswa Pa
riwisata. Pemenang mendapatkan berupa 
uang tunai dari Program Studi Pariwisata.
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SEMARANG - Dalam rangka memperingati Dies 
Natalis Ke-34 USM dan HUT RI Ke-76, Universitas 
Semarang (USM) memberikan penghargaan 
kepada pegawai berprestasi dan pengabdian masa 
kerja.

Acara yang di gelar di Audito rium USM dihadiri 
para dekan di lingkunagn USM, pengurus 
Yayasan Alumni Undip serta tamu undangan yang 

mendapatkan penghargaan.
Penghargaan di berikan oleh Rektor USM Andy 

Kridasusila SE MM kepada tujuh dosen berprestasi bidang 
pengajaran yaitu Dr Diah Sulistiyani Ratna Sediati SH CN 
M hum, RR Lulus Prapti Nugroho Setiaasih Surjanti SE 
M Si, Teguh Ariefiantoro SE MM, Dr Mulya Virgonita IW 
S Psi M Si psikolog, Anna Dian Savitri S Psi, M Si Psikolog, 
Purwaningtyastuti S Psi M Si Psikolog, danTitis Handayani 
S Kom M Cs. 

Penghargaan juga diberikan kepada enam pegawai 
teladan/berprestasi yaitu Harmini ST Meng sebagai dosen 
berprestasi, Asah Wiari Sidiq SE MM sebagai tenaga 
administrasi berprestasi, dan Rachmad Faizal SIKom sebagai 

laboran berprestasi. 
Sementara satpam berprestasi diraih oleh Giyono , 

pengemudi ber prestasi diraih oleh Dafid Bruri Nu groho dan 
pembantu umum berprestasi diberikan kepada Sunardi. 

Penghargaan diberikan kepada dua pegawai bidang 
administrasi yaitu Iwan Satyawan S T dan Agustin 
Diana Dewi SH.

Sementara penghargaan program studi terbaik 
kepada program studi S1 Psikologi, S1 Teknik 
Elektro, dan S1 Teknologi Hasil Pertanian.

Dalam sambutannya Andy Kridasusila SE.MM 
menyampaikan sebagai bentuk rasa syukur, 
USM di bawah naungan Yayasan Alumni Undip 
memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga 
kependidikan dan tenaga penunjang berprestasi.

Rektor USM Andy Kridasusila memberikan 
apresiasi kepada  tenaga penidik atau dosen, tenaga 
kependidikan dan tenaga penunjang berprestasi 
karena bisa menunjang kemajuan USM ke depan.

“Ini membuktikan kepada para dosen, 
tenaga kependidikan dan tenaga penunjang 
yang meraih penghargaan bahwa mereka su
dah puluhan tahun terbukti loyalitas dan de
dikasinya kepada USM,” tegas Andy. 

Penghargaan untuk Dosen 
dan Pegawai Berprestasi

SEMARANG  Sebanyak 
1.000 lulusan Universitas Se
ma  ra ng (USM) meng i kut i 
pembekalan Wisuda Ke62 yang 
terbagi dalam dua sesi secara 
daring pada Sabtu (18/9/2021).

Kegiatan yang dibuka Rek
tor USM, Andy Kridasusila MM 
itu menghadirkan dua narasumber 
yakni Anna Dian Savitri SPsi MPsi 
(Kaprogdi S1 Psikologi USM) dan 
Dr Mohd Fauzi Bin Kamarudin 
(Dean Center for Language 
Learning UTEM).

Dalam sambutannya, Rek
tor mengata ka n,  ma ha sis
wa USM harus profesional, ber
adab dan mempunyai wawasan 
yang luas. Selain itu harus mem

pu nyai kebermanfaatan sesuai bi
dang ilmu yang ditekuni.

”Walaupun sekecil apapun itu, 
Lulusan USM harus mempunyai 
kemampuan sof tsk i l l  yang 
mumpuni dalam menunjang 
pekerjaan ke depan,” kata Rektor.

Sementara itu, narasumber 
per tama Anna Dian Savitri mem
be rikan kiatkiat meraih suk
ses dan menjadi pribadi yang 
berkarakter positif. Untuk meraih 
sukses, seseorang harus membuka 
diri, mengenai kelemahan dan ke
lebihan, mengembangkan po tensi, 
meminimalkan kele mahan serta 
evaluasi dan ref leksi diri. Yang 
tidak boleh dilupakan lagi adalah 
harus selalu berpikir positif,” 

ujarnya.
Menurutnya, softskill mem

punyai peran cukup kompleks, 
sedangkan IQ tidak menjamin 
kesuksesan. EQ yang baik sebagai 
langkah mengembangkan pribadi 
yang berkarakter.

”Sebagai lulusan yang akan 
meniti karier, Anda harus mampu 
mengembangkan potensi diri, 
siap menerima kritik dan saran, 
serta belajar menjadi pribadi yang 
smart,” ungkapnya.
Berpikir dan Bertindak

Sementara Mohd Fauzi Bin 
Kamarudin dalam paparannya 
mengatakan, pemimpin harus 
berpikir dan bertindak 5R yak ni 
resolve, resilience, return, reimagi

nation, dan reform.
”Dalam keadaan new nor

mal, cara berkehidupan men
jadi berbeda seperti, mas ker 
dan sarung tangan menjadi sa
ngat  umum, budaya mengantri 
menjadi kewajiban, transportasi 
public terlihat berbeda, memiliki 
waktu libur yang lebih di rumah 

sendiri,” jelasnya.
Selain itu, katanya, halhal 

kecil yang ada di lingkungan se
kitar akan berubah serta cara 
belajar berubah.

”Beradaptasi itu sangat penting 
karena terbuka terhadap trentren 
baru, tidak kaku terhadap pikiran 
sendiri,” tuturnya.

DINDA Putri Ivoliana mahasiswi semester 
tiga Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas 
Semarang (USM) ini mengaku sangat percaya 
dengan statemen “There is a process, there is a 
progress” ada proses pasti ada kemajuan.

Saat ini Ivo panggilan akrabnya memperkuat 
tim bola voli putri kontingen Jateng pada PON 
XX di Papua, Dia berharap bisa meraih prestasi 
diajang olahraga tingkat nasional ini dan bisa mem-
banggakan warga Jateng serta almamater USM.

Berbagai latihan dan persiapan PON ia ikuti 
dengan baik bersama tim bola voli putri sejak Mei 
lalu mulai latihan ringan sampai berat bahkan 
sampai tangan cidera ia lakoni.

“Alhamdulillah, setelah melalui perjalanan 
panjang seperti dari latihan ringan ke berat hingga 
tangan cedera. Itu semua berkat usaha dan doa 
yang selalu aku lakukan. Jadi, setiap langkah 
adalah proses dan ketika ada proses pasti ada 
kemajuan” ungkapnya.

Gadis kelahiran Semarang, 3 Juli 2000 
mengatakan ada proses ada kemajuan, percayalah 
hasil itu tidak akan pernah menghianati usaha, 
selama kita berjalan terus pasti akan sampai.

“Aku benar-benar merasakan bahwa statement 
itu nyata, mungkin mendapat kejuaraan tingkat 
nasional sudah menjadi ma kanan sehari-hari bagi 
se ba gian orang hebat, tapi bagiku itu bukan hanya 
kesempatan untuk mendapat pengalaman tapi juga 
sesuatu yang perlu di banggakan karena masih ba-

nyak orang yang juga ingin merasakan 
pengalaman itu dan belum bisa 

mendapat kan nya” ungkap ivo.
Putri pa sang an dari Mu-

hamad Haris Gu nar to dan 
Hanny ini berhasil meraih pres -
tasi se jak SMA, alumni SMA 

N 11 Semarang ini meraih 
berbagai prestasi bola voli antara 
lain Jura 3 Popnas 2017, Juara 3 

Kejurnas Yunior 2017, Juara 
3 Kejurnas Yunior 

2018, Juara 2 
Prapon 2019, dan 
Juara 2 Pomnas 
2019.

Selama 
kuliah di 
USM, Ivo 
berharap bisa 
membawa 
nama harum 
nama USM  
dan bisa 

menjadi 
mahasiswa 

yang berprestasi 
sehingga menjadi 

inspirasi bagi yang 
lain.

1.000 Lulusan USM 
Ikuti Pembekalan Wisuda

Dinda Putri Ivoliana

Perkuat  Jateng 
di PON XX Papua


