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Keaktifan dalam bekerja sama 
dengan para ahli dan dunia industri 
untuk mengkaji dan menghayati se-
cara interdisipliner hakikat Revolusi 
Industri 4.0 itu menjadi salah satu 
langkahnya.

Hal tersebut disampaikan Prof 
Muladi pada Seminar Nasional Per-
anan “Perguruan Tinggi dalam Era 
Revolusi Industri 4.0” yang digelar Ka-
mis, (19/7) di Auditorium Ir Widjat-
moko USM.

“Revolusi Industri merupakan per-
ubahan sangat cepat yang mendasar 
di bidang industri yang membawa ke-
maslahatan bagi manusia di dunia. Hal 
ini tidak lepas dari kesadaran untuk 

SEMARANG- Ketua Yayasan Alumni Undip, 
Prof H Abdullah Kelib dilantik sebagai Ketua 
Dewan Pertimbangan Asosiasi Badan Peny-
elenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 
(ABP-PTSI) Jawa Tengah periode 2018-2022 di 
Auditorim Ir Widjatmoko Universitas Semarang 
(USM) pada Kamis, (12/7).

Adapun Ketua Dewan Pengurus ABP-PTSI 
Jateng periode 2018-2022 adalah Drs H Tjuk 
Subchan Sulchan. Pelantikan dilakukan dengan 
pengucapan sumpah dan janji pengurus yang 

dipandu langsung oleh Prof Dr Thomas 
Su yanto, Ketua ABP-PTSI pusat.

Dalam sambutannya Drs H Tjuk Sub-
chan Sulchan yang akrab disapa Tjuk ini 
mengaku telah menjabat sebagai Ketua 

Prof Muladi: Perguruan Tinggi 
Harus Cepat Berbenah

KENANG-KENANGAN: Ketua Pem-
bina Yayasan Alumni Undip  Prof  Dr 
H Muladi SH menyerahkan kenang-

kenangan kepada Ketua DPR RI 
Bambang Soesatyo SE MBA di USM.

Ketua ABP-PTSI Pusat  
Prof Dr Th omas Suyatno melantik 

pengurus asosisasi BP PTSI Jateng di USM

SAMPAIKAN MATERI: Para narasumber sedang menyampaikan materi seminar nasional di USM.

SEMARANG - Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip  
Prof  Dr H Muladi SH mengatakan, Pendidikan Tinggi sebagai 
gudangnya akademisi dalam mempersiapkan sejak dini 
terhadap kesiapannya menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

Prof H Abdullah Kelib Ketua 
Dewan Pertimbangan ABP-PTSI

SEMARANG- Revolusi Industri merupakan 
salah satu tantangan bagi Neagara Indonesia ter-
masuk perguruan tinggi. Hal ini harus direspon 
secara cepat dan tepat oleh perguruan tinggi agar 
mampu mengantisipasi perubahan dunia yang 
kini telah dikuasi oleh global. 

Berangkat dari alasan ini Universitas Sema-
rang (USM) menggelar Seminar Nasional yang 
bertajuk “Peranan Perguruan Tinggi dalam Era 
Revolusi Industri 4.0” di Auditorium Ir Widjat-
moko pada Kamis, (19/7).

Ketua DPR RI Pembicara Kunci
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Menteri riset teknologi dan pendidik-
an tinggi Muhamad Nasir juga telah 
mendorong agar seluruh kebijakan 
pendidikan tinggi mendukung Revo-

lusi Industri 4.0 (RI 4.0). Bahkan, mutu dan relevansi 
menjadi 2 hal paling utama yang telah dijadikan tar-
get dalam rencana strategis Kemenristekdikti tahun 
2015-2019. 

Melihat perkembangan kebijakan pemerintah 
tersebut, perguruan tinggi harus segera berbenah 
untuk beradaptasi dengan hadirnya Rl 4.0 melalui 
peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas di USM 
fokus pada 5 aspek, yaitu:
1. Peningkatan kualitas SDM

SDM di USM meliputi dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa. USM mendo-
rong dosen untuk meningkatkan kualifi kasi aka-
demiknya dengan stu i lanjut ke program doktor. 
Saat ini, data di Forlap Ristekdikti, ada 337 dosen 
USM, 29 diantaranya doktor dan Guru Besar, dan 
43 dosen sedang studi doktor. USM menyelengg-
arakan 14 program studi. Diharapkan sekitar 40% 
dosen di tiap program studi berkualifi kasi dok-
tor. Dosen yang sudah doktor didorong segera 
memperoleh jabatan akademik Guru Besar (GB). 
Dosen juga ditingkatkan kemampuannya dalam 
meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, dan 
tenaga kependidikan ditingkatkan kompetensi-
nya melalui berbagai pelatihan, workshop dan 
short courses. Sedangkan mahasiswa diberi ket-
rampilan kepemimpinan dan wirausaha.

2. Peningkatan kualitas kurikulum
Kurikulum pada semua prodi ditinjau kembali 
secara intensif, disesuaikan dengan kebutuhan 
dunia industri dan dunia usaha, melibatkan para 
alumni dan pengguna lulusan. Kerjasama yang 
baik dengan industri-industri dan instansi mitra 
terus dijalin dan dikembangkan. Untuk memasti-
kan relevansi lulusannya, dalam proses pembela-
jaran di USM melibatkan industri-industri mitra 
tersebut secara langsung. Dengan mekanisme ini, 
diharapkan akan diperoleh formula kurikulum 
yang mampu menghasilkan lulusan yang kom-
peten, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan 
tenaga kerja di era RI 4.0.

3. Peningkatan sarana dan prasarana
Pembangunan sarana prasarana di USM terus 
ditingkatkan. Setelah masjid Baitur Rasyid, un-
tuk menyesuaikan dengan keindahan masjid 
yang baru, maka dibangun Gapura pintu gerbang 
USM yang dilengkapi dengan Videotron, dan 
dilanjutkan dengan membangun BRT untuk dis-
umbangkan kepada Pemerintah Kota Semarang. 
Saat ini sedang dibangun gedung parkir tiga lan-

tai dan lapangan bola basket, dirancang gedung 
11 lantai untuk ruang kuliah, pengembangan per-
pustakaan, parkir, kantin, dan ruang serba guna 
yang lebih luas. USM juga tengah memperbarui 
peralatan laboratoriumnya dan mengembangkan 
sistem informasi pendukung proses pembela-
jaran berbasis information technology (IT), un-
tuk memperkuat kompetensi lulusan yang native 
digital, tidak gagap teknologi, dan kompatibel 
dengan teknologi era RI 4.0 yang telah mener-
apkan Cyber Phisical Production System (CPPS), 
mengkoneksikan dunia maya (online) dengan 
dunia nyata proses produksi industri untuk pe-
ningkatan efi siensi.

4. Peningkatan kualitas tata kelola 
Menindaklanjuti terbitnya Permenristekdikti no-
mor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara 
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, 
USM bergerak cepat dengan memperbarui statu-
tanya, sebagai dasar hukum tertinggi dalam pe-
ngelolaan USM.  Penyelenggaraan Tridharma 
dan pengelolaan perguruan tinggi diatur sesuai 
aras kewenangan unsur-unsur organisasi yang 
ada. Tata kelola USM dilaksanakan dengan me-
megang teguh prinsip-prinsip Tata kelola Uni-
versitas Yang Baik / Good University Governance 
(GUG), yang meliputi: Competency, Responsibil-
ity, Effi  ciency, Accountability, Transparency, Ejfec-
tively, dan Quality Assurance. 
Seluruh dokumen perencanaan, prosedur, me-
kanisme evaluasi, dan pengendalian pelaksa-
naan, serta peningkatan target capaian selalu 
dikembangkan dan di-manage untuk mem-
peroleh peningkatan mutu pendidikan tinggi 
yang berkelanjutan (Continuous Quality Improve-
ment), 

5. Peningkatan kualitas kelembagaan, baik Program 
Studi maupun Perguruan Tinggi 
Dari 14 program studi yang diselenggarakan 
USM saat ini, 1 program studi terakreditasi A, 
12 program studi terakreditasi B, dan 1 program 
studi baru telah memenuhi standar akreditasi. 
Diharapkan beberapa program studi segera me-
ningkat akreditasinya menjadi A, yaitu program 
studi sarjana Teknologi Hasil Pertanian, Teknik 
Sipil, Akuntansi, Manajemen, Hukum, Psikologi, 
dan disusul program studi lainnya. Sedang kan 
akreditasi institusi USM mendapat peringkat B 
(baik sekali). Target USM pada saat reakreditasi 
tahun 2020 meningkat ke peringkat A (Unggul). 
Pada instrumen akreditasi perguruan tinggi yang 
baru, APT 4.0 yang akan berlaku mulai 1 oktober 
2018, terjadi pergeseran paradigma. 
Dibanding instrumen yang ada saat ini, yang lebih 
mengutamakan input (jumlah dosen, mahasiswa 
dan proses belajar), instrumen akreditasi baru 
menjadi berkembang lebih mengutamakan out-
come, yaitu lama masa tunggu lulusan sebelum 
dapat bekerja sampai dapat bekerja, dan seberapa 
besar kontribusi lulusan terhadap tempat lulusan 
tersebut bekerja. Hal ini telah kita antisipasi de-
ngan merumuskan kurikulum pendidikan tinggi 
yang mengedepankan relevansi lulusan USM ter-
hadap kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja 
di era RI 4.0.
Terkait regulasi kualitas, sejak tahun 2012, se-

sungguhnya pemerintah telah mengantisipasi per-
kembangan di era RI 4.0 ini dengan menerbitkan UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
Selanjutnya, telah ditegaskan dalam PP No 4 tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 4 (1), bahwa 
mutu pendidikan tinggi diatur oleh menteri. Oleh 
karena itu, Kememistekdikti menerbitkan beberapa 
peraturan pendukung implementasinya, antara lain: 
1.   Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
2.  Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 ten-

tang Akreditasi Program Studi dan Perguruan              
Tinggi, 

3.   Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 

4.  Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 

5.   Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendi-
dikan Tinggi Tahun 2016. 
Peraturan-peraturan tersebut diatas, menjadi 

acuan kita dalam meningkatkan mutu pendidikan 
tinggi di USM, untuk mendukung tercapainya pe-
ningkatan mutu pendidikan tinggi yang merupakan 
prioritas pertama dari Rencana Strategis Kemen-
terian Ristekdikti Tahun 2015-2019, sebagaimana 
dituangkan dalam Permen Ristekdikti No 50 Tahun 
2017. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah me-
nilai mutu sebuah perguruan tinggi dari peringkat 
akreditasinya. 

Informasi tentang akreditasi perguruan tinggi 
disediakan secara online dan dapat diakses oleh 
masyarakat umum melalui laman BAN PT. Sudah 
sepatutnya setiap perguruan tinggi menyadari betul, 
bahwa akreditasi merupakan hasil dan proses pem-
budayaan mutu, dimana setiap elemen sivitas aka-
demika yang berkegiatan di perguruan tinggi, selalu 
berfi kir dan berorientasi pada pencapaian mutu, se-
bagai dampak berjalannya Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPM 1) perguruan tinggi. Sehingga, pe-
ningkatan kualitas pendidikan tinggi harus dilaku-
kan melalui mekanisme sistemik, berstandar, dengan 
indikator kinerja, dan target yang jelas, serta capaian 
hasil pelaksanaan kegiatan yang diukur, dievaluasi 
dan dikendalikan secara rutin dan konsisten. 

Dengan mekanisme tersebut diharapkan akan 
tercipta proses check and balances, yang melibatkan 
seluruh unsur organisasi dan memperhatikan se-
luruh dokumen perencanaan, proses pelaksanaan 
dan rekaman data yang ada. Tentu, hal ini memerlu-
kan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari kita 
semua.

Hal-hal tersebut diatas diperlukan untuk mewu-
judkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik, un-
tuk memperoleh pengakuan luas dari masyarakat 
terhadap kualitas unggul perguruan tinggi dan lu-
lusannya, sehingga program studi yang diselengga-
rakan makin diminati masyarakat calon mahasiswa, 
dan lulusannya makin diminati industri pengguna. 
Sehingga generasi muda berpendidikan tinggi di 
Indonesia yang jumlahnya tumbuh pesat sebagai aki-
bat bonus demografi  pada 2030, memiliki daya saing 
tinggi, dan terhindar dari kondisi hanya menyaksi-
kan tontonan teknologi atau bahkan menjadi korban 
disruption technology.

USM Fokus 5 Aspek 
Peningkatan Kualitas

Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo telah 
meresmikan program Making Indonesia 4.0. 
Menteri Perindustrian telah menjadikan Revolusi 
Industri 4.0 sebagai bahasan hangat melalui 
sebuah Roadmap bidang industri, utamanya 
dalam 5 industri manufaktur yaitu, industri 
makanan dan minuman, otomotif, elektronik, 
kimia, dan industri tekstil. 

Oleh : Prof. H. Abdullah Kelib, SH
(Ketua Pengurus Yayasan Alumni UNDIP)
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Suatu kedudukan istimewa selalu disertai 
dengan hak-hak (rights) istimewa (privi-
lege) baik dari sisi perlakuan dan kewa-
jiban serta tanggungjawab (duties and 

responsibilities) dan bukan untuk kebanggaan 
pribadi semata-mata atas dasar egoisme intele-
ktual.

Kewajiban dan tanggungjawab ini bisa di-
lakukan baik melalui tugas-tugas Tri Dharma 
perguruan tinggi, melalui Senat Universitas/
Fakultas maupun melalui jabatan-jabatan struk-
tural perguruan tinggi yang diembannya. Di 
sinilah tuntutan agar mereka ini dapat memer-
ankan dirinya sebagai agen prubahan (agent of 
change) muncul .

Ada istilah “noblesse oblige” : (noble brings 
obligation) : “the idea that someone with wealth, 
power, prestige and infl uence should use their so-
cial status or position to fulfi ll social responsibili-
ties”.

Peranan profesor dan doktor sebagai agen 
perobahan  semakin mengemuka dengan meng-
hayati fungsi pendidikan tinggi sebagai bagian 
dari sistem pendidikan nasional yang memiliki 
peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan memperhatikan dan mener-
apkan nilai humaniora melalui apa yang dina-
makan hak kebebasan mimbar akademik, yang 
hanya dimiliki oleh kalangan terbatas  di antara 
para akademisi, yaitu mereka yang diakui me-
miliki wewenang  dan wibawa ilmiah untuk me-
nyatakan pikiran dan pendapatnya “ex cathedra 
academica” (dari mimbar akaademis) mengenai 
sesuatu yang berkenaan dengan disiplin ilmu-
nya, didasarkan atas terpenuhinya berbagai 
persyaratan beserta reputasi yang bersangkutan 
sebagai akademicus (Fuad Hassan, 2011).

Bersama dengan kebebasan akademik dan 
otonomi keilmuan, hal-hal ini harus mendapat-
kan perlindungan dan bahkan difasilitasi oleh 
perguruan tinggi, sekalipun merupakan tang-
gungjawab pribadi civitas akademika (Pasal 8 

ayat 3 UU No. 12/2012 tantang Pendi-
dikan Tinggi). Kebebasan mimbar 
ini dimiliki oleh profesor dan/
atau dosen yang memiliki oto-
ritas dan wibawa ilmiah untuk 
menyatakan secara ter buka 
dan bertanggungjawab me-
ngenai sesuatu  yang berkai-
tan dengan rumpun dan ca-
bang ilmunya.

Akan sangat disayang-
kan dan terlalu mewah apa-
bila keberadaan para profesor 
dan doktor yang masih langka di 
suatu perguruan tinggi, hanya dio-
rientasikan kepada dedikasi terhadap 
rumpun dan cabang ilmunya semata-mata, apa-
lagi di suatu perguruan tinggi yang masih butuh 
pemikiran untuk pengembangan kelembagaan 
baik struktural, substantif maupun kultural ter-
masuk peningkatan keunggulan (personal mas-
tery) sumberdaya manusianya guna memenuhi 
Indikator Kinerja Utama (Main Performance In-
dicators) yang digariskan pemerintah.

Para profesor dan doktor di perguruan tinggi 
dapat diumpamakan sebagai pasukan komando 
atau pasukqn khusus (special force), yang ber-
fungsi sebagai kekuatan penggerak (driving 
force) demi kemajuan perguruan tinggi, khusus-
nya lagi dengan kebijaksanaan, kematangan dan 
keunggulan intelektualnya dapat menjadi pelo-
por atau agen perubahan (agent of change). Pelo-
por atau agen perubahan ini diartikan sebagai 
“ making people and organization better. Change 
agent is someone who alters human capability or 
organizational system to achieve  higher degree of 
output or self actualization” (Stevenson, 2008).

Berlandaskan kejujuran intelektual, kebe-
basan dan budaya akademik professor dan dok-
tor selalu diharapkan selalu mengejar idealisme 
berdasarkan nilai kebenaran (truth), bukan 
pembenaran (justifi cation), apalagi melalui in-
doktrinasi. Semboyan bahwa “a university is not 
a political party and education is not indoctrina-
tion” (David Horowitz, 1961) harus diteladani”.

Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk 
dapat menjadi ”change agent” diperlukan per-
syaratan –persyaratan sbb.:
a.  A change agent lives in the future; (memiliki 

visi jauh ke depan);
b.  A change agent is fueled by passion, and in-

spires passion in others. (tanpa    passion atau 
semangat atau gairah yang merupakan ekstra 
energi sangat    sulit untuk merobah benteng 
status quo atau kondisi statis tanpa peroba-
han);

c.  A change agent has a strong  ability to self–mo-
tivation (ketegaran, khususnya dalam  meng-
hadapi berbagai kendala dan tantangan);

d.  A change agent must undertand people (kare-
na yang dihadapi adalah orang,   maka moti-
vasi harus dilakukjan melalui cara-cara men-
gajak, merangkul,   mendorong dan tidak 
ha nya diam di dalam menara gading serta 
melakukan   pembudayaan dan pemberday-
aan hanya mengandalkan sarana teknologi 
saja).  
Tidak berkelebihan apabila ekpektasi Yayasan 

Alumni UNDIP yang menaungi USM 
menaruh harapan tinggi kepada 

para profesor dan doktor yang 
ada untuk menjadi pelopor, ke-

kuatan penggerak dan agen 
perobahan di USM. 

Semuanya ini harus ber-
orientasi pada beberapa ni-
lai positif yaag terkandung 
di dalam hakikat kepemim-
pinan pa ripurna ideal yang 

men cakup penghayatan 
nilai-nilai manajerial, kepe-

mimpinan, kenegarawanan dan 
nilai-nilai partikularistik bangsa 

(geo-leadership). 
Nilai-nilai acuan tersebut secara selektif 

dapat dijadikan bekal untuk menggerakkan se-
luruh civitas akademika dalam rangka mencapai 
tujuan bersama USM sebagaimana telah dirumus-
kan dalam Statuta USM. Nilai-nilai tersebut adalah 
sebagai berikut:
1.  Menjadi contoh sebagai penghayat adminis-

trator yang baik sekaligus    bersifat mengem-
bangkan kemampuan inovatif;

2.  Fokus tidak hanya pada system, tetapi juga 
pada orang per orang;

3.  Peningkatan pengawasan dan sekaligus ke-
percayaan;

4.  Memiliki perspektif jangka pendek dan 
jangka panjang;

5.  Selalu bertanya bagaimna , kapan , apa dan 
mengapa;

6.  Mengamati baik “bottom line” maupun 
cakrawala (horizon);

7.  Menolak status quo;
8.  Mengerjakan sesuatu tidak hanya secara 

baik, tetapi juga sesuatu yang baik;   (Bennis, 
1999);

9.  A bedrock of principles (fundamental prin-
ciple from which other truths can be   derived);

10. A moral compass;
11. Ability to build a consensus to achieve the vi-

sion; (Brett & Kate McKey, 2012) .
12. Setia dan taat pada 4 Pilar Bangsa (PS, UUD 

NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan 
NKRI);;

13  Mampu berfi kir lintas disiplin;
14. Mampu berfi kir sistemik;
15. Menghayati bahwa kemajuan dan keunggu-

lan  iptek menentukan salah satu indikator 
daya  saing bangsa;

16. Menjaga keseimbangan antara “soft  skills and 
hard skills”;

17. Akuntabilitas dan moralitas individual, so-
sial, kelembagaan dan global. (IKNI, Lem-
hannas, 2008).

18. Disertai dengan semangat kebebasan dan 
budaya     akademik serta kejujuran intelek-
tual.
Akhirul kata, saya mengharapkan agar calon-

calon doktor segera introspeksi untuk menyelesai-
kan studinya dan para doktor agar segera berusaha 
untuk menjadi profesor, demi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, almamater, lingkungan kerja,  
bangsa dan negara.

 
Semarang, 11 Agustus 2018.
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Peranan Profesor dan Doktor 
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DI USM

Oleh : Prof. Dr. H. Muladi, SH 
(Ketua Pembina Yayasan Alumni UNDIP/BP USM)

Motto : 

Progress is impossible without change, 
and those who cannot change their minds 

cannot change anything.

(George Bernard Shaw)

Kedudukan terhormat sebagai seorang 
professor dan/atau doktor di suatu perguruan 

tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta 
seperti USM merupakan keistimewaan 

karena masih langkanya jumlah dosen yang 
menyandang jabatan fungsional (profesor) 

dan gelar aka demik tertinggi (doktor) tersebut. 
Apalagi persyaratan untuk menjadi profesor 

saat ini semakin ketat, antara lain harus 
menyandang gelar doktor sebelumnya dan 

karya ilmiah di jurnal internasional. 
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A. Gambaran Umum

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). 
Revolusi ini merubah banyak tatanan kehidupan masyarakat, baik pada 
aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Pada aspek sosial budaya per-
kembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan masyara-
kat dalam berinteraksi maupun mencari informasi. Cara-cara berkomu-
nikasi secara konvensional lambat laun digantikan oleh komunikasi 
digital yang lebih cepat, mudah, murah dan interaktif. Otomatisasi proses 
produksi dalam berbagai bidang pekerjaan juga mempermudah manusia 
dalam beraktivitas dan bekerja. Pada aspek ekonomi muncul berbagai 
peluang bisnis baru yang kebanyakan lahir dengan basis dunia digital.

Selain memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat, had-
irnya RI 4.0 juga menimbulkan berbagai tantangan yang tidak mudah un-
tuk dihadapi. RI 4.0 menimbulkan apa yang kini disebut sebagai disrup-
tion atau kondisi dimana bisnis-bisnis konvensional harus berhadapan 
secara asimetris dengan bisnis yang melibatkan pemanfaatan teknologi 
internet. Banyak perusahaan konvensional meredup dan tutup saat berh-
adapan dengan pesaing-pesaing bisnis model baru tersebut. Otomatisasi 
produksi yang melibatkan mesin-mesin pintar juga mengancam berbagai 
pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Diramalkan akan banyak jenis 
pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin.

Seminar Nasional ini diselenggarakan sebagai respon terhadap 
berbagai peluang dan tantangan tersebut, sekaligus sebagai upaya untuk 
mencari alternatif solusi dan antisipasi dalam rangka menghadapi RI 
4.0, terutama peluang dan dampaknya dalam bidang pendidikan tinggi. 
Seminar Nasional ini diinisiasi oleh Ketua Pembina Yayasan Alumni Uni-
versitas Diponegoro yang merupakan  Badan Penylenggara Pendidikan 
USM,  Prof. Dr. Muladi, SH, agar masyarakat mengetahui hakikat dari RI 
4.0 serta respon yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Hal ini juga ti-
dak lepas dari kerangka tujuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahtera-
an umum dan kecerdasan bangsa, agar dampak negatif dari RI 4.0 dapat 
diantisipasi sejak awal sehingga terhindar dari ancaman krisis hukum, 
etika, dan peradaban bangsa. 

Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber antara lain: Gu-
bernur Lemhannas Republik Indonesia periode 2005-2011 Prof. Dr. Mu-
ladi, SH; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bambang 
Soesatyo, SE, MBA sekaligus Keynote Speaker; Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia Airlangga Hartarto, MBA, MMT yang didelegasikan 
kepada Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perin-
dustrian Ir. Soerjono, MM; Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Arif 
Satria, SP, M.Si; Guru Besar Universitas Sampoerna Prof. Dr. Ir. Teddy 
Mantoro, M.Sc; dan Guru Besar Universitas Semarang Prof. Dr. Ir. Kesi 
Widjajanti, SE, MM. 

Seminar Nasional dihadiri oleh peserta dari kalangan perguruan 
tinggi negeri,  perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah dan  beberapa be-
rasal  dari luar Jawa Tengah bahkan dari luar Jawa, instansi terkait, maha-
siswa, dosen, dan masyarakat umum.  

B. Kesimpulan

Dari substansi makalah-makalah para  narasumber dan hal-hal 
yang berkembang di dalam forum seminar,  terdapat banyak hal menarik 
untuk dicatat terkait dengan dengan revolusi industri yang telah terjadi 
di dunia.  Pada hakekatnya, revolusi industri ke-1 hingga ke-4, pada za-
mannya masing-masing, merupakan perubahan secara cepat dan men-
dasar di bidang industri yang pada umumnya membawa kemaslahatan 
bagi umat manusia di dunia. RI 4.0 dapat dilihat sebagai kendala dan 
ancaman sekaligus peluang untuk maju. Dari sisi peluang, perkembangan 
teknologi dalam era RI 4.0 akan mempermudah kegiatan di semua aspek 
kehidupan masyarakat, termasuk pelaksanaan aspek Tridharma dalam 
pendidikan tinggi, seperti pengembangan kegiatan belajar mengajar ja-
rak jauh. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, internet of things 
(IoT), dan big data, memberikan fasilitas cara berbisnis baru online, yang 
kemudian menghasilkan banyak konglomerat baru. Perkembangan 
teknologi dalam era RI 4.0 mengarah pada efi siensi yang menekan biaya 
produksi industri dan meningkatkan produktivitas, di samping adanya 
potensi ancaman atau tantangan juga muncul pada era RI 4.0. Bebera-
pa tantangan tersebut, antara lain munculnya perilaku masyarakat yang 
kecanduan terhadap gadget, perubahan motivasi masyarakat dalam ber-
perilaku yang saat ini cenderung lebih narsistik, munculnya disruption 
atau pola persaingan bisnis yang tidak lagi konvensional dan mengede-
pankan Information Technology (IT), dan banyaknya pekerjaan profe-
sional dengan pola lama yang terancam hilang karena digantikan oleh 
sistem dan berbagai otomasi kantor (artifi cial intelligence). Tantangan 
ini lebih sulit lagi bagi beberapa industri yang belum memenuhi standar 
fase Revolusi Industri 3.0,  dimana fase ini merupakan prasyarat untuk 
memasuki fase RI 4.0. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia di 
bidang IT menambah potensi kendala, ancaman dan tantangan yang ada, 
dimana rata-rata penduduk Indonesia belum berpendidikan tinggi. 

Untuk menghadapi peluang dan sekaligus untuk mengatasi hal-
hal negatif tersebut, perguruan tinggi di Indonesia mempunyai peran 
strategis untuk berusaha menghasilkan SDM berkualitas yang relevan 
dengan kompetensi riil yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di era RI 4.0. 
Kemampuan untuk  merumuskan secara antisipatif dan  konsistensi 
dalam menjalankan roadmap Revolusi Industri 4.0 diyakini akan mem-
bawa masa depan tenaga kerja Indonesia menjadi lebih cerah, karena 
berbagai sektor, khususnya lagi sektor  manufaktur akan tumbuh dengan 
baik dan menciptakan  lapangan kerja yang lebih luas. Keberhasilan per-
guruan tinggi dalam menghasilkan SDM berkualitas menjadi faktor pen-
ting dalam menyiapkan generasi muda usia produktif, yang jumlahnya 
tumbuh pesat akibat bonus demografi , yang tangguh, berdaya saing dan 
mampu mendayagunakan teknologi Industri 4.0, sehingga tidak musta-
hil  Indonesia akan masuk dalam 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 
2030.  

Resume Seminar Nasional 
“Peranan Perguruan Tinggi 

dalam Era Revolusi Industri 4.0”
Di Universitas Semarang

(Kamis, 19 Juli 2018)
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C. Rekomendasi

Terdapat sembilan (9) rekomendasi yang dihasilkan oleh seminar 
nasional ini, antara lain: 

1. Perguruan tinggi perlu segera mereview kembali atau meninjau 
ulang  kurikulum dan proses belajar mengajarnya. Kurikulum per-
guruan tinggi harus dirumuskan secara cermat, berorientasi pada 
kompetensi riil yang dibutuhkan oleh tenaga kerja industri, agar 
mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan 
pekerja era RI 4.0 (smart labor), dan menghasilkan wirausahawan 
baru dalam bisnis berbasis IT atau industri kreatif. Sistem pembela-
jaran di perguruan tinggi harus inovatif, adaptif, dan responsif yang 
mengarah pada metamorfosis menjadi Cyber University.

2. Perguruan tinggi perlu melakukan pengembangan dan pening-
katan kualitas SDM (dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan), 
peremajaan sarana dan prasarana serta terobosan dalam bidang Tri 
Dharma perguruan tinggi.

3. Perguruan tinggi perlu meningkatkan dan mempererat kerjasama 
dengan seluruh stakeholders, utamanya industri, untuk memasti-
kan bahwa lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi sesuai 
kebutuhan di lapangan kerja.

4. Perguruan tinggi perlu aktif berupaya agar SDM dan hasil risetnya 
dimanfaatkan oleh industri untuk pengembangan bisnisnya. 

5. Pemerintah perlu meningkatkan keberpihakannya pada sektor-
sektor yang berdampak pada relevansi lulusan perguruan tinggi 
terhadap kebutuhan tenaga kerja industri, meningkatkan dana riset 
perguruan tinggi, dan meningkatkan pengakuan/penghargaan ke-
pada industri yang telah memberikan kontribusi terhadap proses 
pembelajaran di perguruan tinggi berupa fi nancial incentive atau 
tax discount untuk mendukung tumbuhnya teaching industry. 

6. Pemerintah perlu mendorong kemampuan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) dalam menggunakan komputer dan internet terutama pada 
lini industri manukfaktur, mendorong industri nasional untuk me-
manfaatkan teknologi digital, serta memperhatikan berbagai lini 
industri yang bahkan belum memanfaatkan teknologi fase Revolusi 
Industri 3.0 untuk penguatan industri mereka. 

7. Pemerintah perlu mendorong terjadinya transfer of technology, atau 
bahkan bila perlu meniru teknologi (imitation of technology) yang 
dilanjutkan dengan pengembangan dan  inovasi berbasis pada pem-
belajaran atas  teknologi tiruan tersebut (innovation of technology). 

8. Pemerintah melalui bidang hukum harus menetapkan regulasi-
regulasi yang secara kolektif mampu menampung aspirasi dan 
mengintegrasikan seluruh aspek kebutuhan dan  kegiatan masyara-
kat secara sinkron, dan selaras, baik di tingkat pusat maupun dae-
rah, sehingga mengarahkan pada diperolehnya dampak-dampak 
positif RI 4.0 sekaligus menekan/menghindari dampak negatifnya. 

9. Secara khusus terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh 
perguruan tinggi dalam era RI 4.0, agar exist dan competitive serta 
terhindar dari kondisi disrupted university, antara lain:

a. Teaching Industry, melibatkan industri dalam proses pem-
belajaran di perguruan tinggi untuk mendukung arah pe-
ngembangan kompetensi lulusan, prototipe skala industri, 
kerjasama dengan industri, paten, inkubasi, seed capital, 
training/certifi cation serta pembinaan UMKM.

b. Alignment to Industry and Public Needs, menyelaraskan 
kurikulum, riset dan inovasi, yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan dunia industri.

c. Character Building 4.0, membekali mahasiswa dengan ka-
rakter cerdas, amanah dan kreatif termasuk di dalamnya 
upaya peningkatan aspek cognitive, collaborative, compe-
tence, cohesiveness.

d. Digital preneurship: upaya menumbuhkembangkan kewi-
rausahaan berbasis digital.

e. Distance Learning, memberdayakan sistem dan infrastruk-
tur pembelajaran jarak jauh. 

f. IT Infrastructure/E-services/Smart-Campus, menerapkan 
smart-campus dengan sistem informasi dan layanan berba-
sis digital untuk menguatkan pengelolaan dan meningkat-
kan kinerja akademik dan efi siensi untuk mengembangkan 
Good University Governance.

g. Lifelong Learning, menyediakan sistem pembelajaran seu-
mur hidup yang memungkinkan penguatan akademik dan 
kompetensi yang lebih fl eksibel melalui kegiatan pelatihan 
dan magang dalam upaya peningkatan ketrampilan dan 
kompetensi.

h. Global Network for Academic, Research and Innovation, 
mengembangkan jejaring untuk penguatan program aka-
demik, pengabdian masyarakat  dan riset yang berorientasi 
pada  inovasi yang berdaya saing.

i. IoT/Big Data/Intelligence Machine, mengarahkan sumber 
daya riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan 
Internet of Th ings (IoT), Big Data dan intelligence machine 
yang mendukung riset stategis.

j. Adaptive Environment, menciptakan lingkungan yang adap-
tif bagi terbentuknya lulusan dan SDM yang kompetitif dan 
berkarakter melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
universitas yang baik (Good University Governance) dan 
implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi 
(Quality Assurance in Higher Education). 

k. Membangun Pusat Kajian yang bersifat komprehensif, in-
tegral  dan lintas disiplin untuk secara berkesinambungan 
melakukan  analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang 
dan kendala (SWOT analysis) akibat perkembangan  RI 4.0 
(Centre for the Fourth Industrial Revolution). 

l. Insan perguruan tinggi harus selalu menyadari bahwa kuali-
tas pendidikan dan pelatihan, kesiapan teknologi (termasuk 
penguasaan  ICT) serta inovasi merupakan beberapa  indi-
kator daya saing bangsa  (World Economic Forum). 

Semarang, 6 Agustus 2018

Tim Perumus
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SEMARANG - Mahasiswa Sistem Informasi, Fakultas 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi (FTIK) Universi-
tas Semarang (USM) membangun aplikasi berbasis web 
untuk beberapa mitra dan pelaku Usaha Mikro Kecil  dan 
Menengah (UMKM) baru-baru ini. 

Kegiatan ini dilakukan oleh sebelas kelompok maha-
siswa Sistem Informasi USM angkatan 2016 dalam rangka 
tugas akhir mata kuliah desain dan pemrograman web. 
Beberapa pelaku usaha yang menjadi mitra pelaku usaha 
yaitu Kopi Tarik Ungaran, Klinik BMS Majapahit, Kopera-
si, Bengkel Mobil, dan lain-lain.

“Ada belasan aplikasi berbasis web yang dihasilkan 
mahasiswa sistem informasi USM, semua dibuat dalam 
satu smester dan aplikasi ini telah diserahkan ke mitra dan 
pelaku UMKM” kata dosen mata kuliah desain 
dan pemrograman web Agusta Praba Ris-
tadi Pinem MKom.

Agusta menambahkan proyek 
mata kuliah yang diampunya 
tersebut sengaja memilih mi-
tra  para pelaku UMKM 
karena mereka sangat 
membutuhkannya untuk 
menunjang produk yang 
dihasilkan yang selama ini 
mereka terkendala dengan 
teknologi informasi.

“Dengan bertemu mi-
tra, maka mahasiswa akan 
belajar menerjemahkan keb-
etuhan user, proses bisnis ke 
dalam sebuah program berbasis 
web. Ini menjadi pengalaman ma-
hasiswa berinteraksi langsung dengan 
calon user atau pengguna sistem yang mereka 
bangun” terangnya.

Mahasiswa merancang dan membangung aplikasi web 
berdasarkan proses bisnis masing-masing mitra yang dia-
jak kerja sama. Aplikasi web untuk pemesanan percetakan, 

inventori, informasi jatuh tempo pembayaran PBB, pen-
dataan stok, daft ar pengunjung klinik dan aplikasi kasir.

Proses pembuatan diawali dengan wawancara, analisa 
sistem, perancangan dan implementasi dilakukan selama 
satu semester dan serah terima pada tanggal akhir Juni 
kemarin. Setiap kelompok wajib mencari dan menentukan 
mitra yang nantinya akan dibangunkan sebuah aplikasi 
web, masing-masing kelompok melakukan wawancara 
untuk memperoleh data-data, proses bisnis dan kebutuhan 
sistem. 

Kemudian data yang diperoleh didiskusikan untuk 
selanjutnya dianalisa dan memulai proses perancangan. 
Setelah aplikasi web selesai maka setiap kelompok melaku-
kan serah terima ke masing-masing mitra untuk selan-

jutnya dilakukan pengujian dan implemetasi. 
Sehingga diharapkan aplikasi web yang 

dibangun dapat membantu mitra un-
tuk proses operasional sehari-hari.

Beberapa mitra mengaku 
terbantu dengan aplikasi yang 

dibangun, bahkan salah 
satu mitra yaitu Kopi Tarik 
Ungaran bersedia untuk 
mengimplementasi dan 
memberikan fee untuk 
dapat menambah beberap 
fi tur. 

“Dengan adanya projek 
ini, maka mahasiswa mem-

punyai pengalaman untuk 
berinteraksi langsung dengan 

mitra, dan menerjemahkan kebu-
tuhan sistem” tutur Amelia salah satu 

mahasiswa Sistem Informasi USM.

SEMARANG-  Ulfah Muyasaroh mahasiswa Progdi 
Sistem Informasi Universitas Semarang (USM) memberikan 
bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
berupa pelatihan penggunaan Web-ERP untuk membantu 
proses bisnis terutama dalam hal Persediaan dan Produksi 
baru-baru ini.

Ulfah didampingi tiga mahasiswa  lain yaitu Mustagfi rin 
Prasanta Burhan Sidqi, Hendy Tri Prayogo, Fina Alfi yatur se-
belumnya melakukan kunjungan ke Limpad Computer untuk 
mengenalkan Web-ERP.

Limpad Computer yang merupakan tempat service kom-
puter yang beralamat Jl. Menteri Supeno I no 34 Semarang 
selama ini melakukan proses bisnisnya dengan manual saat 
ini terbantu dengan adanya Web-ERP yang dikenaln oleh 
mahasiswa USM.

Pemilik dari Limpad Computer, Muhammad Iqbal men-
gawali usaha ini sejak tahun 1998 dan berjalan seperti biasa 
dan tidak menggunakan Web-ERP.

 “Awalnya usaha ini merupakan rental pengetikan tetapi 
lama kelamaan banyak orang yang meminta tolong untuk 
meperbaiki komputer atau laptop mereka, sehingga usaha 
ini akhirnya berubah menjadi jasa perbaikan komputer pada 
tahun 2003,” tutur Iqbal.

Iqbal menambahkan sangat berterima kasih karena sudah 
diperkenalkan tentang  Web-ERP, karena selama ini pengelo-
laan persediaan hanya menggunakan Microsoft  Excel bahkan 
terkadang hanya ditulis dalam buku catatan saja.

 “Dengan adanya  Web-ERP pengelolaan persediaan spare 
part dan proses bisnis  kedepannya bisa jadi lebih terorganisir” 
tambahnya.

Keempat mahasiswa ini  melakukan pengenalan dan pela-
tihan Web-ERP ke Limpad Computer guna memenuhi tugas 
mata kuliah Pemrograman Aplikasi Bisnis yang diampu oleh 
Astrid Novita Putri MKom.

Menurut Ulfah Muyasaroh dengan tugas ini  kami ber-
harap dengan adanya pengenalan dan  pelatihan tentang Web-
ERP dapat membantu proses bisnis di Limpad Computer 
untuk kedepannya. 

“Harapan kami untuk pelaku UMKM lainnya bisa meng-
ikuti jejak Limpad Computer agar UMKM di Kota Semarang 
bisa berkembang” tambahnya. 

PAMERKAN APLIKASI: Mahasiswa 
Sistem Informasi  USM memamerkan 
aplikasi hasil buatannya.

Mahasiswa Sistem Informasi USM 
Bikin Aplikasi  UMKM

Permudah Proses Bisnis, 
Ulfah  Bantu UMKM 

Hal ini disampaikan 
Totok pada Sarase-
han Standar Instru-
men Akreditasi dan 

Nomenklatur Program Studi di 
Aula Gedung V Lantai 6 Univer-
sitas Semarang (USM) pada Kamis 
(12/7).

Karena itu menurut Totok, Ke-
menristek Dikti sangat menekank-
an pada peningkatan mutu Per-
guruan Tinggi sebagai prioritas 
pertama dari rencana strategis 
Dikti tahun 2015-2019.

“Kami sangat mendorong 
agar seluruh pengelola Perguruan 
Tinggi harus lebih kreatif dalam 
membuka Program Studi. Pasal-
nya, akan berpengaruh terhadap 
Revolusi Industri 4.0 sebagai cy-
ber physical systems,  dimana hal 
tersebut mensyaratkan dosen serta 
mahasiswa untuk mudah berad-
abtasi terhadap perubahan itu baik 
kurikulumnya, pembelajarannya 
dan semuanya” ungkapnya.

“Selain itu, perlunya mempe-

lajari literasi baru juga harus di-
lakukan dalam Perguruan Tinggi 
dalam rangka kesiapannya yang 
matang menghadapi Revolusi In-
dustry 4.0” lanjut Totok. 

Adapun acara yang diseleng-
garakan oleh Pengurus Wilayah 
Paguyuban Pimpinan Bidang Aka-
demik PTS (PPBA-PTS) Kopertis 
VI Jawa Tengah dihadiri 120 para 
pengelola bidang akademik dari 
70 PTS di Wilayah VI Jawa Tengah 
yang terdiri atas 3 Rayon (Sema-
rang, Solo, Purwokerto) dengan 
Ketua Forkomnya Prod Dr Har-
dani Widh iastuti MM Psikolog 
dari USM .

Sementara narasumber lain, 
Prof Drs T Basarudin M Sc Ph D, 
Direktur Eksekutif BAN-PT yang 
menyampaikan mengenai Intru-
men Akreditasi BAN-PT terbaru 
dengan dimoderatori oleh Dr Dra 
Peni Pujiastuti M Si. 

“Nantinya dari tujuh kriteria 
akan dirubah menjadi sembilan 
kriteria dalam instrumen baru. Se-

benarnya tidak ada yang berbeda 
dengan instrumen lama, namun 
instrumen baru ini memudahkan 
interaksi antar kriteria” terang Prof 
Can panggilan akrabnya.

“Bagi APT mulai 1 Oktober 
depan sudah mulai menggunakan 
intrumen baru, sedangkan APS 
rencana peluncuran akhir Juli dan 
diperkirakan mulai 1 Januari men-

datang akan digunakan. Dan akan 
diberlakukan 100% pada tahun 
2021” tambahnya.

Sementara itu, berhubungan 
dengan yang disampaikan Direk-
tur Kelembagaan Dikti, Prof Can 
menambahkan, dalam meng-
hadapi Revolusi Industri 4.0 juga 
mengakibatkan adanya perubah-
an paradigm dalam penilaian 

akreditasi dimana harus diikuti 
oleh perubahan yang sama pada 
Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI). 

“Beberapa yang harus dilaku-
kan yakni orientasi output/out-
comes perlu tracer study yang baik, 
standard masing-masing Perguru-
an Tinggi. Serta diperlukan system 
database” ungkap Prof Can.

Direktur Eksekutif BAN-PT Prof Drs T Basarudin M Sc Ph D menyampaikan materi  
pada Sarasehan Standar Instrumen Akreditasi dan Nomenklatur Program Studi di USM.

SEMARANG - Direktur Pembinaan Kelembagaan 
Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti Dr Totok Prasetyo 
B Eng MT menyampaikan beberapa hal terkait dengan 
kondisi Perguruan Tinggi saat ini. Dapat  diketahui 
bahwa sejumlah 4.529 Perguruan Tinggi di Indonesia, 
namun memiliki nilai APK rendah sebesar 31,5 %. 

Direktur Kelembagaan Dikti Tekankan Kesiapan dalam 

Revolusi Industri 4.0
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Galeri Kampus

Camat Pedurungan Dr Drs Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM 
Turut Mensukseskan Peresmian Halte dan Taman BRT USM

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo keynote speaker pada Seminar Nasional 
Revolusi Industri 4.0 di USM

Prof Dr H Muladi SH Berfoto bersama narasumber dalam 
Seminar Nasional Revolusi Industri 4.0

Rektor USM menyerahkan kenang-kenangan 
kepada Prof Dr Ir Teddy Mantoro MSc

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau Bus Trans Semarang

Potong Pita Peresmian 
Halte dan Taman 

BRT USM

Peresmian Halte 
dan Taman BRT USM
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Ir.  Soeharsojo 
meninjau proyek 
seusai pengecoran 
lantai  3

Kunjungan Pengurus Yayasan 
Alumni Undip ke Proyek Gedung 
Parkir dan Lapangan Basket 
setelah pengecoran lantai 4 
(Lapangan Basket) 
pada Rabu, 08-08-18.

Peletakan Batu Pertama Gedung Parkir 
dan Lapangan Basket

Gambar Perspektif Gedung Parkir  dan Lapangan Basket

Pembangunan gedung 
parkir ini alhamdulillah 
berjalan lancar mulai dari 
peletakan batu pertama 

sampai tahap pengecoran, bah-
kan pengecoran lantai tiga di lak-

sanakan pada saat sebelum lebaran 
sehingga perkembangan pemba-
ngunan over prestasi 8 % lebih dan 
diharapkan bulan Oktober selesai 
pengerjaannya.

“Dalam perjalanan pemba-

ngunan gedung parkir ini ada be-
berapa perubahan terutama struk-
tur pada bagian naik turun sepeda 
motor yang tadinya menyilang 
dirubah menjadi sejajar, sehingga 
dengan adanya perubahan ini men-
jadikan area parkir semakin luas 
dan bisa menampung lebih banyak 
sepeda motor” ungkap Soeharsojo.
Lapangan Basket Tertinngi

Selain gedung parkir, Yayasan 
Alumni Undip juga membangun 
lapangan basket di lantai empat 
dilengkapi dengan tribun dengan 
view menarik berupa jalan tol dan 
lapangan basket ini mudah-muda-

han merupakan lapangan basket 
tertinggi di Kota Semarang.

“Kalau lapangan basket biasa-
nya di lantai satu, lapangan basket 
yang sedang dibangun ini di lantai 
empat sehingga mudah-mudahan 
menjadi lapangan basket tertinggi 
di Kota Semarang” tambahnya.

Menurut mantan anggota 
DPR RI ini lokasi yang dibangun 
gedung parkir  awalnya lapangan 
basket, sehingga fungsi lapangan 
basket tetap dipertahankan untuk 
memenuhi kebutuhan para ma-
hasiswa terutama sebagai fasilitas 
UKM basket.  

USM Miliki Gedung Parkir Megah
SEMARANG - Universitas Semarang ( USM) sebentar 
lagi akan memiliki gedung parkir megah tiga lantai, 
bahkan gedung parkir ini dilengkapi sarana olahraga 
di lantai empat yaitu lapangan basket. Hal tersebut 
dikatakan oleh ketua pembangunan Ir Soeharsojo saat 
ditemui di ruang Yayasan Alumni Undip.

Ir Soeharsojo

Pengurus 
Yayasan Alumni Undip 

dan Kontraktor
PT. Megah Karya Tika 

Pratama
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1 Ani Triwati, S.H., M.H. S1 Ilmu Hukum
2 Dian Septiandani, S.H., M.H. S1 Ilmu Hukum
3 Doddy Kridasaksana, S.H., M.Hum. S1 Ilmu Hukum
4 Mukharom, SHI., M.H. S1 Ilmu Hukum
5 Endah Pujiastuti, S.H., M.H. S1 Ilmu Hukum
6 Agus Saiful Abib, S.H., M.H. S1 Ilmu Hukum
7 Supriyadi, S.H., M.Kn. S1 Ilmu Hukum
8 Andy Kridasusila, S.E., M.M. D3 Manaj Persh 
9 Yuli Budiati, S.E., M.Si. D3 Manaj Persh 
10 Drs. Aprih Santoso, M.M. S1 Manajemen
11 Dra. DC. Kuswardhani, MM S1 Manajemen
12 Drs. Witjaksono  Eko  Hartoto,  M.M. S1 Manajemen
13 Dra. Nunik Kusnilawati, MM S1 Manajemen
14 Edy Mulyantomo, S.E., M.M. S1 Manajemen
15 Sujito, S.E., M.Si., Akt. S1 Manajemen
16 Adijati Utaminingsih, S.E., M.M. S1 Manajemen
17 Rohmini Indah Lestari, S.T., M.M. S1 Manajemen
18 Dian Indriana Trilestari, S.E., M.Si., Akt. S1 Akuntansi
19 Dian Indudewi, S.E., M.Si, Akt. S1 Akuntansi
20 Abdul Karim, S.E., M.Si. S1 Akuntansi
21 Willyanto Kartiko Kusumo, S.E., M.Si., CFA S1 Akuntansi
22 Abdul Manan, S.E., M.M. S1 Akuntansi

23 Ir. Edy Susilo, M.T. S1 Teknik Sipil
24 Andilo Reza Harahap, S.T., M.Sc. S1 Teknik Sipil
25 Iin Irawati, S.T., M.MT. S1 Teknik Sipil
26 Supoyo, S.T., M.T. S1 Teknik Sipil
27 Purwanto, S.T., M.T. S1 Teknik Sipil
28 Drs. Sutarno, S.T., M.T. S1 Teknik Sipil
29 Agus Muldiyanto, S.T., M.T. S1 Teknik Sipil
30 Anik Kustirini, S.T., M.Si. S1 Teknik Sipil
31 Andi Kurniawan Nugroho, S.T., M.T. S1 Teknik Elektro
32 Ari Endang Jayati, S.T.,. M.T S1 Teknik Elektro
33 Ir. Bambang Kunarto, M.P. S1 THP
34 Ir. Haslina, M.Si. S1 THP
35 MM. Shinta Pratiwi, S. Psi., M.A., psikolog S1 Psikologi
36 Erwin Erlangga, S.Pd., M.Pd. S1 Psikologi
37 Rusmalia Dewi, S.Psi., M.Si. S1 Psikologi
38 Astrid Novita Putri, S.Kom., M.Kom. S1 Teknik Informatika
39 Dewi Nurdiyah, S.Kom., M.Kom. S1 Teknik Informatika
40 Yuliyanto Budi Setiawan, S.Sos. M.Si. S1 Ilkom
41 Gita Aprinta EB, S.Sos., M.Si. S1 Ilkom
42 Primadhany Kartana Putri, S.S., M.I.Kom. S1 Ilkom
43 Sukimin, S.H., M.H. S1 Ilmu Hukum

1 Prof. Dr. H. Muladi, S.H. GB S2 Magister Hukum
2 Prof. H. Abdullah Kelib, S.H. GB S3 Magister Hukum
3 Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, M.T. GB S1 Teknik Sipil
4 Prof. Dr. Hardani Widhiastuti, M.M., psikolog GB S1 Psikologi
5 Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE. MM GB S2 Manajemen
6 Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME GB S2 Manajemen
7 Dr. Drs. Djoko Santoso, M.Si. LK S2 Manajemen
8 Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, M.P. LK S1 THP
9 Dr. Ir. Rohadi, M.P. LK S1 THP
10 Dr. Wyati Saddewisasi, S.E., M.Si. LK S2 Manajemen
11 Dr. Indarto, S.E., M.Si. LK S2 Manajemen
12 Dr. Paulus Wardoyo, M.M. LK S2 Manajemen
13 Dr. Dra. Endang Rusdianti, MM LK S2 Manajemen
14 Dr. Ardiani  Ika  Sulistyawati, S.E., M.M., Akt. LK S1 Akuntansi
15 Dr. Supari, S.T., M.T. LK S1 Elektro
16 Dr.Amri Panahatan Sihotang, S.H., S.S., M.Hum. LK S1 Ilmu Hukum
17 Dr. Titin Winarti S, Kom., M.M. LK S1 Sistem Informasi
18 Dr. Dyah Nirmala Arum Janie, S.E., M.Si., Akt. L S1 Akuntansi
19 Dr. Rini Sugiarti, S.Psi., M.Si., psikolog L S1 Psikologi
20 Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., CN, M.Hum. L S2 Ilmu Hukum
21 Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. L S2 Ilmu Hukum
22 Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H. L S2 Ilmu Hukum
23 Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.H. L S2 Ilmu Hukum

24 Dr. Mulya Virgonita IW, S.Psi., M.Si., psikolog AA S1 Psikologi
25 Dr. Mochamad Chaerul Latif, S.Sos. M.Si AA S1 Ilkom
26 Dr. Arumwardhani Nusandari, S.Pd. M.Si. TP S1 Psikologi
27 Dr. Sri Kurnianingsih, S.Psi., M.M. TP S1 Psikologi
28 Dr. Gregorius Bambang Nugroho, S.Pd. TP S1 Psikologi
29 Dr. Soegianto, S.H., M.H. TP S2 Ilmu Hukum

DAFTAR GURU BESAR DAN DOKTOR USM

DAFTAR DOSEN STUDI LANJUT S3
NO NAMA HOMEBASE NO NAMA HOMEBASE

NO NAMA JAFA HOME BASE NO NAMA JAFA HOME BASE
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SEMARANG- Mengingat 
lima tahun sudah kegiatan bela-
jar mengajar diselenggarakan 
berdasarkan kurikulum 2013, 
sekarang saatnya dilakukan pe-
ninjauan kembali kurikulum 
baru yang sesuai kondisi saat ini. 
Sebab itu, Fakultas Psikologi Uni-
versitas Semarang (USM) men-
gadakan Lokakarya Penyusunan 
Kurikulum 2018 Program Studi S1 
Psikologi USM di Ruang Sidang, 
Gedung B Lantai 2 USM (17-18/7).

Segenap Struktural, para 
dosen, perwakilan mahasiswa dan 
alumni serta para stackholder pun 
ikut serta dalam acara tersebut. 
Dalam penyusunan kurikulum 
2018 ini juga dihadirkan tiga nara-
sumber yakni Mira Aliza Rach-
mawati S Psi M Psi dan Resnia 
Novitasari S Psi MA dari UII dan 
Annastasia S Psi M Sc Ph (Undip).

“Peninjauan kurikulum se-
lambat-lambatnya lima tahun 

diadakan, maka dengan adanya 
kurikulum baru ini tidak jauh 
dari unsur kualitas lulusan/alum-
ni, karena kurikulum yang akan 
berjalan nanti harapannya dapat 
menghasilkan output (lulusan) 
terbaik sehingga dapat membantu 
peningkatan Akreditasi Fakultas 
Psikologi USM” tutur Andy Krida-
susila SE MM selaku Rektor USM.

“Dalam satu tahun kedepan, 
USM mengharapkan ada tiga pro-
gram studi yang akan terakredi-
tasi A. mudah-mudahan termasuk 
Fakultas Psikologi ini” lanjut Andy.

Menurut Mira Aliza, saat ini 
Perguruan Tinggi berlomba-
lomba mengimplementasikan 
kurikulum 2018. SN Dikti dan 
Kerangka Kualifi kasi Nasional In-
donesia (KKNI), keduanya sebagai 
acuan dalam penyusunan kuriku-
lum. Kurikulum ini akan berpen-
garuh untuk menghasilkan lulus-
an/alumni, dimana ketika mereka 

terjun didunia kerja akan di uji 
kompetensinya. 

“Idealnya lulusan setara de-
ngan kualifi kasi KKNI. Kurikulum 
yang baik dapat dilihat dari Capa-
ian Pembelajaran Lulusan (CPL)” 
tuturnya.

“CPL mengandung Unsur si-
kap, tata nilai, Unsur kemampuan 
kerja, Unsur penguasaan Ilmu, 
serta Unsur kewenangan dan tang-
gung jawab” lanjut Mira.

“Menyusun profil kelulusan 
menjadi dasar CPL, karena hal 
tersebut menampakkan lulusan 
dari sebuah instansi itu lebih ba-
nyak diserap dimana. Sehingga 
kita bisa menentukan mau ter-
fokuskan di bidang apa” kata dia.

Sementara Resnia Novitasari 
me nambahkan bahwa CPL sarjana 
Psikologi berdasarkan APA (Ame-
rican Psychological Association). 

“Kegunaan dari APA ini an-
tara lain Psikologi sebagai sains, 

Update Kurikulum, 
Fakultas Psikologi Gelar Lokakarya

SAMBUTAN: Rektor USM Andy Kridasusila Memberikan Sambutan 
Sekaligus Membuka Acara Lokalkarya Penyusunan Kurikulum 2018 

Program Studi S1 Psikologi USM

Psikologi sebagai kebutuhan ber-
sama untuk menyesuaikan diri de-
ngan situasi internasional, adanya 
kebutuhan kontinuitas kurikulum 
dari waktu ke waktu” jelasnya.

Anna Dian Savitri S Psi M Si 
Psikolog selaku Ketua Ju rusan 
Psikologi USM mengatakan 
“Setelah kegiatan ini, kami akan 
menggodok masukan-masukan 

dari seluruh peserta yang ikut 
andil dalam penyusunan kuri-
kulum ini hingga terbentuknya 
kurikulum baru yang membawa 
Fakultas Psikologi menjadi lebih 
baik dan menciptakan lulusan 
yang berkompeten. Dan mulai bu-
lan September mendatang USM 
serentak akan menggunakan kuri-
kulum 2018” ujarnya. 

Dalam kunjungan tersebut disepakati 
adanya tindak lanjut kerja sama an-
tara USM dan Boston University se-

perti join reseach, international conference, 
student exchange, serta program-program 
lain terutama di bidang yang terkait dengan 
fakultas teknik.

Andy mengaku kegiatan ini merupa-
kan program kerja USM dan atas dorongan 
pihak yayasan yang memberikan kesempa-
tan untuk memperkuat kerjasama karena 
melihat dari indikator-indikator perguruan 
tinggi yang baik adalah yang menjalin ker-
jasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Selain Boston University, kerjasama 
dalam bidang teknik juga dilakukan di 
Tufts University Belgia. Sementara di bi-
dang ekonomi USM melakukan kunjungan 
dan  siap melakukan MoU dengan Ant-
werp Managemen School Belgia. Selain itu 
rombongan USM juga berkunjung ke Har-
vard University.

“Beberapa kerjasama tersebut berkaitan 
dengan aktivitas tri dharma yakni kaitannya 
dengan industri kecil/UMKM dan kehidup-
an ekonomi komunitas Corprorate Social 
Responsibility (CSR)’ ungakp Andy. 

“Selain bekerja sama dengan beber-

SEMARANG- Sebagai tindak lanjut penanda tanganan MoU 
dan kunjungan Prof Magaly Koch dari Boston University ke Universitas 
Semarang (USM) beberapa waktu lalu, Rektor USM bersama 
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH, 
Wakil Rektor I Prof Hardani Widhiastuti MM Psikolog dan Ketua 
International Offi ce (IO) Albert SE MM  melakukan kunjungan balik 
ke Boston University baru-baru ini.

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM memberikan kenang-kenangan kepada 
Prof Anthony Janetos Director of Th e Frederick S. Pardee Center for Study of the 

Longer-Range Future, Boston University

apa perguruan tinggi USM juga meng-
gandeng  Kedutaan Besar Indonesia di 
Belgia yang selama ini mensupport men-
ghubungkan dengan perguruan tinggi di 
Belgia” tutur Andy.

Dalam bidang teknologi pertanian dan 
kelautan, USM menggandeng Wageningen 
university & Research Belanda.

“Dalam Bidang teknologi pertanian bisa 
dilakukan dengan melakukan penelitian 
bersama. Saat ini banyak hasil-hasil perta-
nian Indonesia yang diteliti mereka karena 
memberikan banyak manfaat bagi mereka” 
terang Andy.

“Rencana kerjasama yang akan dilaku-
kan selanjutnya adalah dengan MIT Uni-
versity, Griffi  th University Australia  serta 
Monash Malaysia. Beberapa waktu lalu kita 

telah mengirim tiga  mahasiswa ke Th ailand, 
hal ini supaya wawasan mahasiswa kita lebih 
luas serta kemajuan generasi muda. Tidak 
menjadi katak dalam tempurung merasa 
hebat di dalam tapi tidak ada apa-apanya 
ketika di luar” tambahnya.

 ng diteliti mereka karena memberikan 
banyak manfaat bagi mereka” terang Andy.

“Rencana kerjasama yang akan dilaku-
kan selanjutnya adalah dengan MIT Uni-
versity, Griffi  th University Australia  serta 
Monash Malaysia. Beberapa waktu lalu kita 
telah mengirim tiga  mahasiswa ke Th ailand, 
hal ini supaya wawasan mahasiswa kita lebih 
luas serta kemajuan generasi muda. Tidak 
menjadi katak dalam tempurung merasa 
hebat di dalam tapi tidak ada apa-apanya 
ketika di luar” tambahnya.Prof Magaly Koch (tengah) dari Center of Remote Sensing, 

Boston University mengunjungi USM, Selasa (7/8).

USM Gandeng Perguruan Tinggi 
Ame rika dan Eropa
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Mahasiswa KKN USM 
Promosikan Produk UMKKM

SEMARANG- Sebanyak 40 anggota 
Palang Merah Remaja (PMR) mengikuti 
kegiatan sekolah siaga bencana yang dige-
lar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Korps Sukarela (KSR) Universitas Semarang 
(USM) di Ka mpus USM dan hutan Peng-
garon Ungaran  pada 27 sd 29 Juli kemarin.

Ke-40 peserta tersebut terdiri dari PMR 
SMAN 1, SMAN 2, SMKN 2, SMKN Jateng, 
SMAN 15, SMA Gita Bahari, SMPN 1, dan 
SMPN 15.

Kegiatan yang dikemas dalam  “Pela-
tihan Manajemen Alam” Ke-15 ini diikuti 
PMR dibuka oleh Sekretaris Pengurus PMI 
Kota  Semarang H  Surachman SIP dan di-
hadiri KSR Unit Undip, Unnes, Polines, UIN 
Walisongo Unissula dan Upgris di Kampus 
USM.

Dalam sambutannya  Surahman  me-
nyampaikan bahwa Semarang termasuk 
daerah yang rawan bencana, apalagi Jateng 
juga sering terjadi  bencana fisik maupun 
sosial, bencana fi sik seperti banjir, gunung 
berapi dan lain-lain bencana sosial seperti 
penurunan moral para remaja, oleh sebab 
itu di sekolah-sekolah diadakan pelatihan 

siaga bencana supaya dapat memberikan 
pertolongan minimal untuk diri sendiri. 

“Di negara maju seperti Jepang sekolah 
siaga bencana telah disukai masyarakat, 
bahkan di pasar-pasar dan di kantor-kantor 
pun telah ditemukan siaga bencana. Karena 
Jepang memang rawan dengan bencana 
gempa jadi ketika bencana tiba mereka 
dapat meminta pertolongan secara cepat” 
tegasnya. 

Sementara  Pembina KSR USM Soiful 
Hadi ST Mkom, mengaku ada keuni-
kan tersendiri dalam PMA 15 ini, selain 
mendapatkan materi tentang kebencanaan  
peserta juga diberikan materi tentang jur-
nalistik agar bisa menmbah wawasan para 
peserta.

Menurut panitia Muhammad Aminu-
din bahwa  peserta  mengikuti beberapa 
rangkaian kegiatan selama tiga hari, adapun 
materi yang diberikan antara lain Jurnalistik 
oleh Soiful Hadi ST Mkom Pembina KSR 
USM,  Survival dan Manajemen Perjalanan 
dari TSR PMI Kota Semarang Pak Suyanto 
dan Simulasi sekolah Siaga Bencana dari 
Didik SN Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kota 

Semarang di Hutan Penggaron Ungaran..
Sebelum simulasi, Didik SN memberi-

kan materi tentang konsep sekolah siaga 
bencana,  Partisipatory Rural Appraisal 
(PRA) yaitu penilaian  risiko secara parti-
sipatif, penyadaran masyarakat terhadap 
bencana, dan  Rencana Kerja Tindak Lan-
jut (RKTL)  di sekolah masing-masing usai 
mendapat materi dari USM.

“Para peserta PMA ini ditugasi untuk 

melaksanakan RKTL sesuai dengan hasil 
yang telah mereka diskusikan untuk diso-
sialisasikan dan diterapkan di sekolah mas-
ing-masing, seperti pemasangn rambu dan 
petunjuk jalur evakuasi, peta sekolah, titik 
kumpul,  dan lain-lain.” ungkap Didik.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Camat Tembalang 
Heru Sunandar dihada-
pan para lurah di keca-

matan Tembalang dan mahasiswa 
saat pembukaan pasar murah KKN 
USM di Taman Meteseh pada Selasa 
(31/7).

Heru memberikan apresiasi ke-
pada mahasiswa KKN USM atas 
program yang telah dilakasankan 
dengan baik.

“ Melalui pasar murah KKN,  
UMKM hasil produk masyarakat 
Tembalang menjadi lebih terkenal 
sehingga dengan kegiatan ini  bisa 
mempromosikan UMKM di Tem-

balang” ungkapnya.
“Sebenarnya banyak produk 

UMKM di Tembalang yang bagus 
dan berkualitas namun kurangnya 
promosi sehingga pemasarannya 
terbatas, melalui KKN bisa mem-
bantu memasarkan produk UMKM” 
tambahnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Rek-
tor USM Andy Kridasusila SE MM 
ini dihadiri para dekan, dan dosen 
pendamping KKN.

Andy berharap dari KKN ini ma-
hasiswa bisa mengaplikasikan ilmu 
yang telah didapat dibangku kuliah.

“KKN merupakan bagian dari tri 
dharma perguruan tinggi yaitu pen-

gabdian masyarakat, melalui KKN 
USM memberikan kontribusi mem-
abantu memberdayakan masyarakat 
ahar lebih maju”ngkapnya.

“Menurut Unesco ada empat pi-
lar yang harus dimiliki adalah learn 
to know, learn to do, learn to be, dan 
learn to life together dan KKN masuk 
bagian yang terkahir” tambahnya.

Ditambahnkan Andy bahwa 
USM juga memberikan kesempatan 
beasiswa bagi masyarakat untuk ma-
suk USM. Beasiswa tersebut antara 
lain beasiswa prestasi, beasiswa atlet, 
beasiswa bina lingkungan yaitu bagi 
masyarakat kurang mampu.

Selain di Taman Meteseh, ma-
hasiswa KKN juga menggelar pasar 
murah di Halaman Kecamatan Ge-
nuk. Mereka menampilkan produk 
masing-masing kelurahan, adapun 
program KKN antara lain pelatihan 
fotografi , membentuk forum anak, 
pelatihan daur ulang sampah, pena-
naman mangrove dan lain-lain.

Tingkatkan Kreatifi tas,  
Mahasiswa Ilkom Gelar 

Festival Komed
SEMARANG- Sejumlah tujuh puluh empat maha-

siswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Teknologi dan 
Informasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) meng-
gelar Festival Komunikasi dan Edukasi (Komed) di Hala-
man Gedung M USM pada Kamis, (12/7).

Acara yang bertajuk “Suarakan Prestasimu” ini dise-
lenggarakan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti 
Photography Competition, Festival Food, Festival Craft, 
Charity, Talkshow, serta Coaching Clinic Stand Up Com-
edy.

Berbagai talkshow yang digelar seperti Talkshow Cre-
atalk “In Passion, We Action, Not Duplication” dengan 
narasumber Kliwon Maulana Ibrahim (Founder Lunpia 
Penyesalan), dan Tirta Mandira Hudhi (Founder Shoes 
and Care).

Tidak hanya itu, mereka juga mengadakan talkshow 
bagi generasi yang antusias menjadi content creator atau 
creativepreneur dengan pembicara Ade Sulistio sebagai 
Youtuber dan Aditya pemilik Vestoria Store.

Dekan FTIK Susanto S Kom M Kom menyampaikan, 
acara ini sebagai tolak ukur kreativitas mahasiswa dalam 
mengelola sebuah acara.

“Acara Festival Komed ini merupakan salah satu wa-
dah untuk mengasah kekreatifan mahasiswa dalam me-
nyusun sebuah acara. Selain itu juga untuk mengaktifk an 
kembali kegiatan kampus” ujarnya.

Adapun pemenang Photography Competition yakni 
Qonitah Yolanda berhasil memperoleh Juara 1, sedang-
kan Juara 2 Arselia Choleta Devi, dan Nabella Ayu Sury-
awijaya sebagai Juara 3.

“Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Manaje-
men acara dan komunikasi pemasaran, acara ini juga 
bermaksud untuk melatih para generasi muda agar lebih 
percaya diri dalam mengekspresikan kemampuannya” 
kata Vanagia Tambunan selaku Ketua Panitia.

SAMPAIKAN MATERI : Pembina KSR 
USM Soiful Hadi ST Mkom menyam-

paikan materi dan games kepada peserta 
Pelatihan Manajemen Alam  di USM.

USM Gelar Sekolah Siaga Bencana

Rektor USM Andy Kridasusila didampingi Camat Tembalang Heru Sunandar 
meninjau stan bazar murah KKN USM di Taman Meteseh

SEMARANG - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Universitas Semarang (USM) membantu mempromosikan 
produk Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM)  
di Kecamatan Tembalang selama KKN.
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SEMARANG- Dalam rangka Si-
laturrahmi dan Sosialisasi penelitian serta 
pengabdian Dewan Riset Pengabdian 
Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti, 
Forum Komunikasi (Forkom) Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) Se-Jateng mengadakan perte-
muan di Aula Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Semarang (USM) pada Kamis 
(5/7).

Pertemuan ini diusung supaya kinerja 
pengabdian para dosen-dosen  PTS Se-
Jateng minimal bisa sama seperti Upgris 
yang telah mencapai predikat sangat 
bagus. Adapun materi Panduan 12 ter-
baru disampaikan oleh Dr Dra Suparni 
Setyowati Rahayu (Reviewer Nasional Di-
rektorat Riset dan Pengadian Masyarakat 
Kemristekdikti).

Dalam materinya Yayuk sapaan akrab-
nya menyampaikan bahwa Pengabdian 
masyarakat antara perguruan tinggi satu 
dengan perguruan tinggi lain baik negeri 
maupun swasta memang disarankan un-
tuk bekerjasma terutama Program Kemi-

traan Wilayah (PKW). 
“Untuk saat ini basiknya memang har-

us berupa riset unggulan yang tidak hanya 
berupa laporan saja tapi juga harus dim-
plementasikan dalam masyarakat melalui 
pengabdian. Dengan adanya akademisi 
yang professional, pengabdian masyara-
kat dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan masyarakat tersebut” jelas 
Yayuk.

“Di panduan 12 untuk saat ini harus 
menggunakan multi disiplin ilmu penge-
tahuan selain itu yang perlu diperhatikan 
adalah dalam melakukan pengabdian, 
masyarakat juga harus mampu berkon-
tribusi sehingga pihak kita tidak hanya 
sekedar memberikan tapi juga mengajak 
masyarakat ikut andil dan saling bersin-
ergi” tambahnya.

Sementara Amsar SH MM, Sekretaris 
Pelaksana Kopertis wilayah VI menyam-
paikan bahwa tri dharma perguruan tinggi 
adalah tugas khusus bagi seorang dosen 
adalah melakukan penelitian. Berbagai 
upaya dilakukan untuk meningkatkan 

penelitian atau pengabdian masyarakat 
salah satunya melalui pembentukan pen-
gurus Forkom LPPM sehingga gairah para 
dosen lebih meningkat.

“Saya sangat mengapresiasi kepada 
para pengurus yang menginisiasi terben-
tuknya Forum ini, karena antara PTS dan 
PTN bisa saling menjalin jejaring dan 
bertukar informasi sehingga PTS mampu 
bersaing di tingkat Nasional maupun In-
ternasional “ Ungkap Amsar.

Ketua Forkom LPPM Se-Jateng, Ir Su-
harno Widodo MSi berharap agar kopertis 
mau bersinergi drngan Forkom sehingga 
ketika ada pengabdian-pengabdian bisa 
bekerjasama, mengingat di Forkom ter-
dapat tim pakar yang mampu memper-
mudah dan bisa membawa kemajuan.

“Sangat diharapkan Forkom bisa mem-
bantu teman-teman LPPM mendapatkan 
hibah dari Kemenristekdikti sehingga 
mampu mencerdaskan masyarakat 
Jateng” ungkap Suharno

Suharno menyampaikan setelah pe-
nerimaan SK akan segera dilakukan kon-
solidasi anggota serta memperkenalkan 
stakeholder baik itu kabupaten, privinsi, 
perusahaan maupun stakeholder masyara-
kat lain untuk mensukseskan program 
yang berbasis penelitian.

Selain sosialisasi, dalam pertemuan 
ini juga sekaligus diadakan penyerahan 
SK pengurus Forkom serta penyam-
paian Tausiyah halal bi halal dari Dr KH 
In’amuzzahidin MA khotib Jumat Masjid 
Kampus USM.

Hal ini yang disampaikan oleh 
O. Argo Victoria ANT IV 
SHum BHS Mkes MH, Mo-
tivator Pendidikan dari Ma-

laysia pada Kegiatan Motivation Training 
yang bertajuk “Rise Your Hand Face Your 
Future” yang diadakan oleh Forum Ma-
hasiswa Bidikmisi (Formasi) Universitas 
Semarang (USM) di Aula Gedung V pada 
Kamis (26/7).

Kegiatan yang diikuti 85 mahasiswa 
Bidikmisi dari USM, Unnes, UIN Wal-
isongo ,Unissula, Stikom Yos Sudarso 
Purwokerto, IKIP Veteran Semarang, 
dan STIE Pelita Nusantara Semarang ini 
juga menghadirkan Lin Sururoh Maha-
siswa USM Pemenang National Peper 
Presentation.

Dalam motivasi Bang Argo sapa 

akrabnya, disampaikan bahwa untuk 
meraih sebuah kesuksesan diperlukan 
sebuah planning, hidup tidak boleh me-
ngalir mengikuti arus apa adanya namun 
betul-betul dibuat perencanaan, baik per-
encanaan jangka pendek, jangka mene-
ngah maupun jangka panjang.

Bang Argo mengaku dengan title 
yang begitu banyak ia peroleh, ia ha-
rus hidup abnormal tidak sama dengan 
orang-orang pada umumnya. 

Dan perlu diketahui bahwa ukuran 
kesuksesan yang sebenarnya bukanlah 
seberapa banyak materi yang dicapai, na-
mun seberapa besar hati bisa menerima 
atau legowo dengan apa yang diperoleh, 
dengan catatan adanya suatu peningkat-
an yang telah dilakukan.

“Mahasiswa bidikmisi punya ama-

nah dari negara, dipundakmu terdapat 
amanah dari negara yang mengharapkan 
kalian menjadi orang yang berguna bagi 
masysrakat. Oleh karena itu jangan sam-
pai lengah lakukan amanah itu semak-
simal mungkin dan sesuai standar yang 
telah ditentukan negara,” tegas Bang Argo 
memotivasi.
Manfaatkan Waktu

Sementara dalam motivasi Lin Suru-
roh menegaskan bahwa hidup harus le-
bih baik dari sebelumnya, “Be New You”, 
lakukan segala sesuatu lebih baik dari 
sebelumnya. Manfaatkan waktu untuk 
segala hal yang bernilai manfaat. 

“Jangan jadi orang yang easy going, 
rencanakan sesuatu dan kemudian kon-
sisten pada perencanaan tersebut, semua 
itu memang merepotkan dan harus 

dipaksa karena untuk melatih kita 
agar selalu memiliki visi-misi dalam hid-
up sehingga menjalani visi-misi tersebut 
dengan rapi dan terencana” tangkasnya.

“Segala rencana dan usaha yang telah 
saya lakukan dulu, saya mempu merai-
hnya sekarang dengan memenangkan 
lomba, mendapatkan banyak teman, 
mendapat IP lebih baik serta pengal-
aman-pengalaman berharga lainnya, 
meskipun saya juga memiliki tanggung 
jawab sebagai seorang santri yaitu men-
gaji, hafalan dan lain sebagainya” tam-
bahnya.

Mahasiswa Mahasiswa 
Bidikmisi

Harus AbnormalHarus Abnormal

MEMOTIVASI : Lin Sururoh, Pemenang 
National Paper Presentation Memberikan 

Motivasi Kepada Mahasiswa Bidikmisi

SEMARANG- Sebagai 
mahasiswa utusan negara 
sudah menjadi keharusan 

untuk melakukan hal-hal yang 
berbeda diluar mahasiswa pada 

umumnya. Mereka dituntut 
untuk menjadi abnormal, dalam 

artian melakukan hal-hal yang 
berbeda diluar kenormalan 

mahasiswa pada umumnya. 

FOTO BERSAMA : Pengurus Forkom LPPM Se-Jateng 
Foto Bersama Sekretaris Pelaksana Kopertis wilayah VI

Forum Komunikasi LPPM 
Se-Jateng Jalin Jejaring
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Pelantikan ini 
d i l a k u k a n 
da lam rang-
ka mening-

kat  kan pelayanan 
serta penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada 
masyarakat serta peny-
elenggaraan proses pem-
belajaran dan pelayanan ad-
ministrasi USM.

Adapun nama-nama pe-
jabat UPT yang dilantik yakni 
Dra Rati Riana MPd diangkat seba-
gai Kepala UPT Mata Kuliah Umum 
USM, Soiful Hadi ST MKom diangkat 
Kepala UPT Komputer USM, Khoiru-
din SKom MEng menjabat Kepala UPT 
Perpustakaan USM, Bernadus Very 
Christioko SKom MKom sebagai Kepala 
Pangkalan Data USM, Dr Dyah Nirmala 
Arum Janie SE MSi Akt diangkat sebagai 
Kepala UPT Pusat Pengembangan Pub-
likasi Ilmiah Dosen USM, serta Albert SE 
MM diangkat dalam jabatan Kepala UPT 
International Offi  ce USM.

Sedangkan nama-nama pejabat 
struktural tenaga kependidikan sebagai 
berikut Tirta Yurista Kumkamdhani 
SKom MM diangkat sebagai Kepala 
Biro Administrasi Akademik, Kemaha-
siswaan dan Alumni (BAAK), dan Teti 

Susilowati SE MM diangkat dalam ja-
batan Kepala Biro Administrasi Umum 
dan Keuangan (BAUK).

Dalam sambutannya Rektor USM 
Andy Kridasusila menuturkan USM de-
ngan jumlah mahasiswa terbesar di Kota 
Semarang dan USM dibidang kemaha-

siswaan 
masuk pe-

ringkat 73 dari 
3800 PTN/PTS di Indonesia 

semoga hal ini   menjadikan kita semua 
perlu melakukan beberapa perubahan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
dari Dikti.

“Bagi para Pejabat Struktural baru, 
mari kita bersama-sama, bersinergi, un-
tuk kepentingan kita bersama mencer-
daskan anak bangsa, terutama yang 
menjadi PR kita bersama terkait lulusan 
USM. Maka kita harus menyiapkan PIN 
(Penomoran Ijazah Nasional) yang me-

rupakan program dari pemerintah 
melalui kemenristekdikti” terang 

Andy.
“Kemudian mengenai 

SKPI, karena hal ini sangat 
penting, dimana aktivitas 
mahasiswa yang berkai-
tan dengan kegiatan 
ekstrakurikuler itu 
akan menjadi bekal 
mereka masuk dunia 
kerja. Program ini 
sudah kami siapkan, 
tinggal bagaimana 
SDM untuk mengin-
put. Karena itu kami 
mohon bantuan kepa-
da para pejabat struk-
tural untuk memantau 

dalam input SKPI” sam-
bungnya.

Sementara, Ketua Pen-
gurus Yayasan Alumni Un-

dip Prof H Abdullah Kelib SH 
beserta jajarannya turut meng-

hadiri acara tersebut. 
Prof  Kelib menyampaikan 

dalam sambutannya bahwa, para 
pejabat baru ini telah diberi kesempa-

tan yang merupakan sebuah amanah, 
dimana tidak hanya bertanggung jawab 
kepada manusia tetapi juga kepada Allah 
Tuhan YME. Komunikasi juga perlu un-
tuk menjalankan tanggung jawab dengan 
sebaik-baiknya.

“Amanah ini dapat dijalankan dengan 
sebaik-baiknya, dan dapat meningkat-
kan diri dan mengembangkan potensi di 
bidangnya masing-masing” tambahnya.

Setelah dilantik para pejabat struk-
tural baru mengikuti pengarahan oleh 
Rektor dan para Wakil Rektor USM di 
Ruang Sidang, USM sebagai awal pem-
bekalan mereka untuk menjalankan 
tanggung jawab baru.

Rektor 
USM Andy 
Kridasusila mel-
antik Pejabat Struktural Tenaga 
Kependidikan dan Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) USM

SEMARANG- Berdasarkan 
SK Nomor 188 & 189/SK/
USM.H/C/2018 Rektor 
Universitas Semarang (USM) 
Andy Kridasusila SE MM 
melantik beberapa Pejabat 
Struktural Tenaga 
Kependidikan dan Unit 
Pelaksana Teknis 
(UPT) di Auditorium 
Ir Widjatmoko 
USM pada Rabu, 
(25/7).

Tenaga Kependidikan dan UPTTenaga Kependidikan dan UPT
Rektor USM Lantik Pejabat 

SEMARANG- Budaya menjadi hal 
yang paling asik dipelajari dan di-explore 
antar warga negara. Terlebih Indonesia 
memiliki kekayaan budaya yang beragam 
mulai dari Sabang sampai Merauke. Be-
berapa hal seperti kuliner khas wayang, 
gamelan dan keindahan peninggalan-
peninggalan sejarah Indonesia menjadi 

bahan explore kami untuk kegiatan ini.  
Hal ini yang disampaikan  oleh Ste-

fani Dewi Lestaria Ketua Panitia Cultural 
Summer Camp 2018 yang bertajuk “Unify 
The World Through Cultural Summer 
Camp”. Adapun kegiatan tersebut dibuka 
oleh Wakil Rektor I USM  Prof Dr Dra 
Hardani Widhiastuti MM Psi di Audito-

Lima Mahasiswa  Asing  
Explor Budaya di USM

rium Ir Widjatmoko USM pada Selasa 
(7/8).

Kegiatan yang diikuti 15 siswa 
SMA/SMK (Brebes, Kudus, 
Semarang) dan 5 mahasiswa 
USM ini didampingi 5 Volun-
teer mahasiswa  asing, Mercier 
Lola, Bamme’ Rucile (Pran-
cis), Joona B (Portugal), Nur-
fatin Adibah Binti Kassim, 
dan Afrina Aysira Binti Sah-
wan (Malaysia).

Stefani Dewi menyampai-
kan kegiatan ini merupakan 
program Language Training Cen-
ter (LTC) USM yang bekerjasama 
dengan Dejavato untuk meng-eksplor 
budaya Indonesia maupun budaya para 
Volunteer namun dikemas dengan bahasa 
inggris.

“Jadi baik mahasiswa maupun siswa yang 
mengikuti kegiatan ini dapat meng-eksplor 
bakat mereka dalam berbahasa inggris, mem-
bangkitkan semangat mereka agar bisa tampil 
percaya diri sekalipun dengan warga negara 
asing” terang Stefani.

“Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di 
USM, Salatiga dan Magelang. Setalah pembu-
kaan akan dilanjutkan dengan beberapa kegi-
atan pengenalan tari,wayang dan gamelan dari 
USM dilanjut kegiatan di Salatiga untuk saling 

bercerita tentang budaya masing-masing. 
Hari kedua adalah refreshing, outbond, raft -
ing serta memperkenalkan destinasi wisata-
wisata di sekitar Magelang” sambungnya.

“Meskipun kegiatan ini baru pertama 
kali digelar, namun kedepannya kita berke-
inginan untuk mengadakan rutinan mung-
kin dengan tema-tema lain yang berbeda 
dengan tema tahun ini yaitu tentang bu-
daya” ungkapnya. 

FOTO BERSAMA : Perwakilan Volunteer dan siswa Berfoto Bersama dalam
 Pembukaan Cultural Summer Camp 2018 yang bertajuk “Unify Th e World

 Th rough Cultural Summer Camp” 
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Kegiatan yang diikuti 350 peserta dari PTS/ PTS Se Jawa 
ini menghadirkan keynote Speaker Ketua DPR RI Bambang 
Soesatyo SE MB. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pembina Yayas-
an Alumni Undip sekaligus memberikan sambutan utama 
oleh  Prof Dr H Muladi SH, adapun narasumber antara lain 
Menteri Perindustrian yang diwakili Staff  Ahli Bidang Pen-
guatan Struktur Industri Ir Soerjono MM, Rektor IPB Dr Arif 
Satria SP MSi, Pakar IT Universitas Sampoerna Jakarta Prof 
Dr Ir Teddy Mantoro MSc SMIEEE, serta Pakar Ekonomi 
Universitas Semarang Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM.

Dalam materinya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo SE 
MBA menyampaikan bahwa Revolusi Industri 4.0 merupa-
kan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri oleh bangsa 
manapun di dunia, sebagai dampak kemajuan dari teknologi 
khususnya teknologi digital. Sebagai lembaga pendidikan, 
universitas mempunyai peranan strategis dalam menyiapkan 
sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas bahkan 
dapat dikatakan wajah dan profil masa depan Indonesia 
sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dalam me-
nyesuaikan diri dengan perubahan.

“Setiap perubahan selalu menghadirkan ancaman dan tan-
tangan, tetapi didalamnya juga memberi peluang dan harapan, 
tergantung kesiapan dalam menghadapinya” tambahnya.

Sementara Rektor IPB Dr Arif Satria SP MSi menyam-
paikan bahwa kita harus bisa berubah. Kampus-kampus 
besar harus bisa berjalan dengan lincah. Dengan kemajuan 
teknologi di era sekarang, peran guru sudah bukan lagi men-
jadi sumber informasi karena google telah menyediakan 
semuanya. Namun, peran guru saat ini adalah sebagai moti-
vator atau inspirasi agar dengan kemajuan teknologi generasi 
muda mampu mengambil peluang besar didalamnya.

Sementara Staff  Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri 
Ir Soerjono MM menyampaikan tentang 10 prioritas nasional 
untuk membuat Indonesia 4.0 antara lain perbaikan alur mate-
rial, mendesain ulang zona industry, akomodasi standar sus-
tainability, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur 
digital nasional, menarik investasi asing, peningkatan kualitas 
SDM, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif 
investasi teknologi dan harmonisasi aturan dan kewajiban.

“Sekarang begitu masuk Revolusi Industri 4.0 persaingan 
sebenarnya itu terletak pada teknologi desain. Selama ini kita 
masih dininabubukkan dengan teknologi proses” tangkasnya.

“Perguruan tinggi harus mendorong mahasiswanya un-
tuk mengikuti perubahan saat ini. Karena melalui mahasiswa 
diharapkan mampu mengurangi problem-problem yang ada 
ditengah masyarakat dengan cepat dan tepat serta dapat di-
pertanggungjawabkan.perguruan tinggi bisa dimanfaatkan 
untuk menghasilkan output yang berkualitas” ungkap Dr 
Ir Sri Puryono KS MP, Sekda Provinsi Jateng yang mewakili 
Gubernur Jateng yang membuka seminar.

meningkatkan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
disertai dengan pemahaman kualitas 
pendidikan tinggi, tingkat kesiapan 
IPTEK, dan Inovasi suatu bangsa men-
jadi parameter daya saing global” ung-
kap Muladi.

Dimana hakikat dari revolusi in-
dustri 1-4 masing-masing memiliki 
pengaruh yang positif maupun negatif. 
Revolusi industri 1.0 ditandai kemun-
culan teknologi mesin uap di Inggris 
yang mendorong mekanisasi dalam 
proses industri. Sementara Revolusi in-
dustri 2.0, penggunaan mesin bertena-
ga listrik dan ditemukannya konsep 
standardisasi industri. Dan revolusi 
industri 3.0 memicu diterapkannya 
teknologi informasi dan elektronik.

Sedangkan revolusi industri 4.0 
sekarang ini didasari penerapan Cy-
ber Physical Production System yang 
menggabungkan dunia nyata dan du-
nia maya. Internet untuk segalanya 
melalui smartphone, self driving car, ro-

bot dll saat ini telah mendisrupsi peran 
manusia.

“Disinilah bagaimana Perguruan 
Tinggi menerapkan perubhaan ini 
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dan tidak membiarkannya sebagai 
Disrupted University yang tidak peka 
terhadap perkembangan IPTEK yang 
harus senantiasa di Up-date” lanjut dia.

Dalam acara yang diselenggarakan 
oleh USM ini, Muladi juga menyam-
paikan bagaimana Perguruan Tinggi 
harus cepat-cepat berbenah dan ber-
adaptasi terhadap perkembangan itu.

“Perguruan Tinggi dapat melaku-
kan berbagai cara terkait dengan per-
kembangan Revolusi Industri 4.0 ini 
antara lain, melakukan kajian interdi-
sipliner terhadap hakikat dan dampak 
positif negatif Revolusi Industri 4.0, 
mengintegrasikan/mengimplementa-
sikan substansi Revolusi Industri ke 4 
ini dalam program tri dharma, men-
jajagi kemungkinan penggabungan 
antara Massive Open Online Courses 
dengan Traditional Education yang se-
makin populer dalam proses belajar 
mengajar. Yang terakhir, melakukan 
kerjasama dengan lembaga-lembaga 
yang relevan” tuturnya dihadapan 350 

peserta dari Perguruan Tinggi mau-
pun organisasi profesi tingkat nasional.

Selain Prof Muladi hadir Ketua 
DPR RI Bambang Soesatyo SE MBA 
sebagai keynote speaker, kemudian 
Rektor IPB Bogor Dr Arif Satria SP 
Msi, Guru Besar USM Prof Ir Kesi Wi-
djajanti SE MM,  Guru Besar Univer-
sitas Sampoerna Porf Teddy Mantoro 
MSc serta Staff  Ahli Bidang Penguatan 
Industri, Ir Soerjono MM.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo 
yang akrab disapa Bamsoet  menam-
bahkan bahwa Revolusi industri 4.0 ini 
tidak hanya melahirkan smartphone 
dan smartcity, tetapi juga smartlabour, 
yaitu para pekerja yang mampu meng-
gunakan kecanggihan smart technolo-
gies. Untuk itu, DPR mendukung Pro-
gram Link dan Match antara Perguruan 
Tinggi dan Industri.

“Kehadiran teknologi tinggi dalam 
era Revolusi Industri 4.0 tidak semata-
mata mendatangkan ancaman tetapi 
juga memberikan peluang. Karena 
tetap menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah yang besar (labour intensif). 
Misalnya penyerapan tenaga kerja 
dalam industri makanan dan minu-
man” tambahnya. 

Dewan Pengurus ABP-PTSI Jateng 
sebanyak tiga periode, namun kare-
na dorongan teman-teman pengurus 
ABP-PTSI, amanah tersebut kembali 
diterimanya dengan harapan pengu-
rus baru bisa guyup rukun menegak-
kan aspirasi-aspirasi.

“Seharusnya saya ini sudah saa-
tnya udzur, namun karena dorongan 
teman-teman yang lain ya sudah 
diterima dan guyup bareng untuk ber-
juang” ungkap Tjuk.

ABP-PTSI merupakan wadah 
dari Badan Penyelenggara Pendi-
dikan untuk memperjuangkan eksis-
tensinya yang telah dan akan terus 
memberikan sumbangan terbesar 
dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Berawal dari kegelisahan 
yayasan-yayasan atau PTS yang 
akan dibubarkan, maka dibuatlah wa-
dah ini yang mendorong semangat 
juang untuk mendapatkan dorongan 
dari semua pihak baik Kemenristek 
Dikti maupun yang lain.

“Dulu ABP-PTSI tidak dianggap 
pemerintah, namun dengan sema-
ngat jihad fi i sabilillah kami mendiri-
kan PTS-PTS dengan latar belakang 
misi masing-masing hingga bisa 
eksis sampai sekarang Seperti kita 
lihat USM sekarang menjadi pergu-
ruan tinggi terbesar di Semarang” 
ujarnya.

“ Saat ini keberadaan kami men-
jadi sangat dipertimbangkan oleh 
Kemenristek Dikti, bahkan sekarang 
Kemenristek tidak mau mendengar-
kan tanpa turun tangan dari ABP-PR-
SI” tandas Tjuk.

“Menyadari betapa beratnya 

amanah yang diberikan kepada 
kepengurusan yang baru terbentuk 
ini, namun kami yakin tetap optimis 
akan mampu menggembannya de-
ngan baik. Kami yakin, bila semua 
pihak membantu tugas-tugas kami, 
semua program yang telah dibuat 
akan dapat terlaksana dengan baik. 
Dan organisasi yang kuat ini mem-
perjuangkan kepentingan bersama” 
tegasnya.

Adapun setelah pelantikan pen-
gurus baru dilanjutkan dengan dis-
kusi panel oleh narasumber Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip, 
Prof Dr Muladi SH (Antisipasi An-
caman Terorisme dan Radiklisme), 
Koordinator Kopertis VI, Prof DYP 
Sugiharto MPd (Pengembangan dan 
Keberlanjutan PTS) dan an Prof Dr 
Thomas Suyatno (Ketua ABP-PTSI 
Pusat).

Ketua DPR....
Sambungan hlm 1

Prof Muladi....
Sambungan hlm 1

SEMARANG- Sejumlah 38 
atlet dari Perguruan Pencak Silat 
(PPS) Kertha Wisesa Bali suk-
ses memboyong tiga Piala Juara 
Umum dalam ajang kejuaraan 
USM Pencak Silat Championship 
2018 Tingkat Nasional pada 6 s/d 
8 Juli di Gelora Prof Sudarto Uni-
versitas Semarang (USM).

Menurut Rektor USM Andy 
Kridasusila SE MM bahwa ke-
juaraan  ini sebagai ajang meng-
ukur kemampuan peserta dalam 
mengembangkan bakat yang 
mendorong mereka untuk men-
jadi atlet yang berprestasi baik 
tingkat nasional hingga interna-
sional.

“Kami berkerja sama dengan 
Ikatan Pencak Silat Indonesia 
(IPSI) Kota Semarang men-
dukung penuh atas kompe-
tisi Nasional ini, sehingga kami 
bisa menyaring bibit-bibit yang 
berkompeten dalam olahraga 
Pencak Silat yang siap bertanding 
dalam berbagai kompetisi” tutur 
Andy.

“Jika anda mau berprestasi, 
maka hati, akal, fi sik dan komit-
men harus diperhatikan. Hara-
pannya, dari kompetisi ini para 
atlet nasional mampu melaju ke 
tingkat Internasional di ajang sea 
games mendatang” tegasnya.

Kejuaraan yang diikuti 771 
peserta mulai dari SD/SMP/
SMA dan Perguruan Tinggi dari 
berbagai provinsi ini menjadi 
ajang panen prestasi para pesilat 
PPS  Kertha Wisesa dari Pulau 
Bali. Dengan semangat dan am-
bisi yang kuat para atlet mampu 
membawa pulang 51 medali dari 
semua kategori.

Adapun medali yang diraih 
berupa 10 Emas, 2 Perak, dan 3 
Perunggu (tingkat SD). 9 Emas, 
4 Perak dan 2 Perunggu (tingkat 
SMP) serta 7 Emas, 1 Perak dan 
1 Perunggu (tingkat SMA). Se-
dangkan pada Perguruan Tinggi 
meraih 2 Emas.

”Sebenarnya kita tidak per-
nah mengira bisa meraih juara 
umum pada kompetisi ini, apa-

lagi ini kali pertamanya kami 
mengikuti ajang nasional diluar 
pulau. Kami hanya selalu beru-
saha memberikan penampilan 
terbaik melalui kerja keras dan 
latihan rutin” terang Gede Su-
wardani, salah satu official PPS  
Kertha Wisesa.

“Ada tiga hal yang sering kita 
latih pada para atlet yaitu latihan 
fi sik, mental dan keahlian sehing-
ga hal ini mungkin menjadi bekal 

kuat mereka ketika menghadapi 
lawan” tambahnya.

Sementara I Kadek Jati Di-
antara P, salah satu atlet kat-
egori perguruan tinggi dari PPS 
itu mengaku tidak menyangka 
bisa meraih medali emas dalam 
pertandingan ini. Semangat dan 
ambisi untuk menjadi juara di-
lakukan menjadi motivasi terkuat 
mereka. Selain itu, motivasi dan 
dukungan dari masyarakat Bali 

juga menjadi penambah semangat 
juang mereka selama bertanding.

Adapun PPS yang berada 
dibawah posisi PPS  Kertha 
Wisesa yakni MP Jatisari BSB 
Semarang dan Tapak Suci Kota 
Semarang unutk cabang SD. Se-
dangkan untuk cabang SMP ada 
SMP N 2 Weleri dan Pusdiklat 
Sherapats Kendal Jati, serta ca-
bang SMA ada CJI Pasuruan ja-
tim dan Lawang.

Kontingen Bali Juara Umum 
Kejuaran Pencak Silat di USM 

FOTO BERSAMA : Para Offi  cial Kontingen Bali Foto Bersama Rektor USM dan Wakil Rektor USM

Prof H Abullah Kelib....
Sambungan hlm 1
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Peresmian dilakukan de-
ngan pemotongan bunga dan 
penandatanganan surat resmi 
oleh Walikota, Pembina Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr H Muladi 
SH serta beberapa saksi.

Dalam sambutannya Hendi 
panggilan akrabnya, menyam-
paikan bahwa terdapat dua 
poin yang utama dalam peres-
mian ini adalah pertama, unsur 
estetika pada halte USM yang 
diharapkan mampu dimanfaat-
kan warga sekitar ketika naik 
BRT. Kedua, Konsep Bergerak 

bersama mulai muncul disini, 
pembangunan tidak dibiayai 
oleh APBD, namun Halte BRT 
USM dibiayai sendiri oleh USM.

“Dua tahun terakhir kami 
merasa sangat diujo oleh USM, 
bahwasannya pembangunan-
pembangunan berjalan begitu 
cepat. Kami rasa konsep berge-
rak bersama ini sangat pas, jadi 
pembangunan tidak hanya di-
lakukan oleh pemerintah saja 
namun juga warganya seperti 
yang telah dilakukan oleh USM 
saat ini” ujar Hendi.

“Hari ini saya rasa PR untuk 
menjadikan Semarang Hebat itu 
belum berhenti. Kita harus terus 
berfikir kira-kira hal apa yang 
bisa diberikan kepada Sema-
rang dan jangan pernah berfi kir 
kira-kira apa yang diberikan 
Semarang untuk kita. Dan saya 
berharap sekecil apapun upaya 
yang dilakukan kalau konsisten 
seperti yang dilakukan USM 
saat ini pasti bisa membawa per-
ubahan untuk perekonomian 
kita” tambahnya.

“Hal ini harus terus diting-
katkan dengan kecepatan dan 
rasa bangga yang tinggi dari 
masyarakat sehingga Semarang 
menjadi kota yang hebat” Tegas 
Hendi.

Sementara Rektor USM, 
Andy Kridasusila SE MM me-
nyampaikan, “Kami sudah ber-
partisipasi mencerdaskan anak 
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SEMARANG- Perubahan era 
menuju Revolusi Industri 4.0 mem-
buat banyak perubahan, pergu-
ruan tinggi harus bersiap-siap untuk 
melakukan upaya-upaya pergerakan 
yang cepat dan tepat terutama dalam 
menghasilkan output mahasiswa 
yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Rektor  institut Pertanian Bogor (IPB) 
Dr Arif Satria SP MSi dalam Seminar 
Nasional yang bertajuk  “Peranan Per-
guruan Tinggi dalam Era Revolusi In-
dustri 4.0” yang baru-baru ini digelar 
oleh Universitas Semarang (USM) di 
Auditorium Ir Widjatmoko (19/7).

 Arif mengatakan bahwa kedepan 
yang dibutuhkan bukan hanya seke-
dar pengetahuan tapi pengalaman dan 
kraetivitas. 

“Jadi kreativitas inilah yang akan 
membuat kita lebih maju lagi. Pendi-
dikan kita kedepannya harus dilihat 
dari output apa yang dihasilkan serta 
skill apa yang diperlukan. Empat pokok 
yang sangat diperlukan adalah critical 
thinking, creativity, communication dan 
collaboration. Dan saat ini kita fokus 
bagaimana melakukan perubahan 
kurikulum untuk menghasilkan orang-

orang yang memiliki skill seperti ini” 
terang Arif.

Hasil penelitian Thomas J Stanley 
Ph.D menyatakan faktor kesuksesan 
itu IP berada di urutan 21, sekolah di 
sekolah favotir di urutan 23, dan lulus 
dengan nilai terbaik berada di urutan 
30. 

“Jadi saya selalu mengatakan ke-
pada mahasiswa saya, tidak perlu IP 
4,0 tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa 
menyelesaikan konfl ik, tidak bisa di-
plomasi dan tidak bisa me-manage” 
tegasnya.

Dari 10 faktor kunci kesuksesan 
yang dinyatakan oleh Stanley yang 
menjadi kunci utama adalah kejujuran 
dan kedisiplinan, disusul dengan good 
interpersonal skill, dukungan dari pas-
angan hidup, bekerja lebih keras dari 
yang lain, mencintai apa yang diker-
jakan, kepemimpinan yang baik dan 
kuat, pengelolaan kehidupan yang baik 
dan kemampuan menjual gagasan dan 
produk.

“Sekarang bukan jamannya lagi 
orang bekerja melihat kita dari IPK, kita 
kerja tidak mungkin ijazah ditaruh  dide-
pan meja kerja dan ketika dimarahi bos 
menyodorkan ijazah tersebut, ini su-

dah tidak laku. IPK 4,0 itu hanya tepuk 
tangan lima menit pada saat wisuda 
setelah itu selesai. Jadi, mahasiswa 
tidak perlu IPK 4,0 cukup 3,99 atau 3,95 
tapi bisa ngapa-ngapain, bisa diplo-
masi, bisa negosiasi, bisa meyakinkan 
orang dan lain-lain” tangkas Arif.

Arif mengaku di IPB saat ini telah 
membuka jalur baru selain SNMPTN 
dan SBMPTN yaitu jalur Ketua OSIS. 
Sejubanyak 1288 ketua OSIS terbaik 
di Indonesia masuk IPB melalui seleksi 
undangan tanpa tes. Hal ini menjadi 
bagian adaptasi untuk melakukan per-
ubahan dengan tidak mengandalkan 
nilai sebagai tolak ukur utama masuk 
IPB. Seorang ketua OSIS memiliki skill, 
jiwa leadership, kemampuan meng-
gerakkan orang, kemampuan mem-
berikan pengaruh serta kemampuan 
me-loaby seseorang. Bibit seperti ini 
yang dicari oleh IPB, dengan catatan 
nilai tetap rata-rata delapan keatas.

“Saat ini saya hanya memberikan 
kuota 150, tapi dalam waktu empat ta-
hun insyaallah 10 % mahasiswa IPB 
adalah ketua OSIS - ketua OSIS ter-
baik di Indonesia dan sekarang kita 
telah membangun asrama  kepemim-
pinan untuk mereka” tambahnya.

USM Jadi Acuan 
Pembangunan Kota SemarangPembangunan Kota Semarang

TANDA TANGANI SURAT PERESMIAN : Walikota Semarang,  
Hendrar Prihadi Tanda Tangani Surat Peresmian dengan Didampingi 

Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH, 
Ketua Yayasan Alumni Undip Prof Abdullah Kelib SH, 

dan Rektor USM Andy Kridasusila.

         Peresmian Halte BRT USM
SEMARANG- Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
kembali menyambangi Universitas Semarang (USM) 
untuk meresmikan Halte dan Taman BRT USM 
pada Jumat (22/06).

Rektor IPB : Mahasiswa 
Tidak Harus Ber- IPK 4,0

bangsa selama 31 tahun, kami su-
dah disupport oleh masyarakat, 
oleh karena itu kami  mengemba-
likan dalam bentuk pengabdian 
melalui sumbangsih seperti GOR, 
Masjid dan kali ini berupa sara-
na transportasi yaitu Halte BRT 

USM”.
“Mudah-mudahan semua ini 

dapat memberikan kemanfaatan 
bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitar sehingga mereka merasa 
nyaman ketika naik BRT” tam-
bahnya.

Dr Arif Satria SP MSiDr Arif Satria SP MSi


