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SEMARANG - Dalam ragka mem-
bangun core values atau nilai-nilai 
dasar perilaku dari pegawai dalam 
hal ini dosen, tenaga kependidikan 
d a n  m a h a s i s w a ,  Un iver s i t a s 
Semarang (USM) menggandeng PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk dengan 
menghadirkan narasumber Ir Hadjar 
Seti Aji MEngSc pada Rabu (8/12) 
secara daring.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Rektor USM Dr Supari MT, anggota 
Pembina Yayasan Alumni Undip Ir H 

SEMARANG - Univeristas Semarang 
(USM) bekerja sama dengan Politeknik 
Pariwisata Bali akan menggelar seminar 
nasional dengan tema “Pengembangan 
Pariwisata Berbasis Lingkungan dan Miti-
gasi Bencana di Destinasi Wisata” dengan 
menghadirkan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif R.I. Dr H Sandiaga 
Salahuddin Uno BBA MBA sebagai keynote 
speaker pada Kamis (16/12) mendatang di 
kampus Politeknik Pariwisata Bali.

Rencananya panitia akan meng hadir-
kan narasumber pakar lingkungan yang 

USM–Poltekpar Bali Gelar 
Seminar Hadirkan Sandiaga Uno 

Bangun Core Values, USM Gandeng Waskita Karya
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SEMARANG - Gedung Menara USM yang 
berada di kompleks Universitas Semarang 
(USM) diresmikan Menteri Koordinator Politik 
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) 
yang juga Ketua Dewan Penyantun USM, 
Prof Dr Mahfud MD dihadiri Gubernur Jateng 
Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang 
Hendrar Prihadi dan Forkopimda pada 
Kamis (21/10/2021).

Menara ini dinamakan Gedung Prof Mu-
ladi untuk mengenang jasa almarhum Prof 
Dr H Muladi SH selaku pendiri USM yang 

tutup usia  pada akhir 2020 kemarin setelah berjuang 
melawan Covid-19.

Prof Muladi pernah menjabat sebagai Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro 
(Undip) yang merupakan badan penyelenggaran USM. 
Ia juga mantan Rektor Undip dan mantan Menteri 
Kehakiman (sekarang Menter Hukum dan HAM).

Menko Polhukam Resmikan 
Gedung Menara USM

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

Dewangga, 
Mahasiswa USM yang 

Bersinar di Piala AFF 2020
SEMARANG - Nama Alfeandra Dewangga Santoso, 

gelandang bertahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 begitu 
bersinar Sabtu (25/12) malam lalu, mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) itu turut mengantarkan Indonesia 
melaju ke final, seusai mengalahkan Singapura 4-2.

Pemain yang akrab  disapa Dewa 
menjadi kepercayaan pelatih Shin 
Tee-Young dalam menjaga benteng 
pertahanan Timnas Garuda, delapan 
kali pertandingan terakhir Dewa 
menjadi pemain inti andalan pelatih.

Dewa menjadi per hatian publik 
saat  menjadi Man of The Match saat 

Timnas menghadapi Vietnam di 
Piala AFF. yang berakhir 

dengan skor 0-0. Keluarga 
besar USM sangat 
bangga atas lompatan 
yang dilakukan pemain 
PSIS Semarang itu.

''Dewangga 
adalah kebanggaan 

bagi kami, sekaligus 
menjadi inspirasi 
yang memotivasi para 
pemain  PS USM 
untuk selalu gigih 
dalam mengem-
bangkan talenta di 
dunia sepakbola,'' 
kata Rektor USM 

(Bersambung 
hlm 23 kol 1)

Menko Polhukam Prof Dr Mahfud MD berfoto 
bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali 

Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kepala LLDIKTI 
VI, Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM, Ir Soeharsojo 
IPU, dan Andy Kridasusila SE MM saat peresmian 

Gedung Menara USM Prof Dr H Muladi SH.

Prof Sudharto P Hadi PhD, Dr Supari MT, Dr Titin Winarti 
SKom MM, Ir Soeharsojo IPU berfoto bersama dengan 

pimpinan Poltekpar Bali.
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Masalah utama sebenarnya 
terletak pada pandangan di 
gariska pertama kali oleh 

seeorang terhadap masa depan dan 
keiinginannya. Namun bukan berarti 
semua orang memiliki pemikiran yang 
sama. Ada yang menganggap bahwa 
kampus itu sebagai tempat untuk 
bersosialisasi. 

Ada yang menganggap bahwa 
kampus merupakan tempat untuk 
mengabdi, ada juga yang berpendapat 
bahwa kampus adalah tempat untuk 
mencari nafkah, naum ada yang juga 
pemikiran bahwa kampus adalah 
sebagai tempat untuk status dan eksisi, 
dan tempat untuk mencari jodoh. Dari 
pemikiran dan pendapat tadi, dapat kita 
pahami bersama, mengingat manusia 
tersebut tidak sama, baik dari tujuan 
hidup, latar belakang, dan bahkan 
pendapat yang berbeda. 

Dari sekian alas an tadi, kita perlu 
menyadari dan melihat ke depan, bahwa 
generasi muda ke depan, perannya sangat 
dibutuhkan. Perkembangan teknologi 
menjadikan para generasi muda 
berlomba mencari tahu dan berlomba 
untuk dapat mengambil kesempatan-
kesempatan berkembang. 

Di luar sana, bahkan pemerintah pun 
memberikan berbagai taaran kepada 

mahasiswa, dosen dan karya wan untuk 
dapat terlibat dan menggunakan semua 
dana yang ditawarkan untuk magang 
mau pun penelitian sebagai tugas akhir 
maupun skripsi yang didanai. Sehingga 
tidak ada alasannya saat ini, bahwa 
masyarakat Pendidikan ikut serta dalam 
mengembangkan diri dan ilmunya, 
karena tersedia oleh pemerintah. Tinggal 
bagaimana kita memanfaatkan atau 
tidak.

Prestasi juga dapat membawa 
kita kea rah pengembangan diri, dan 
pengembangan diri tersebut tidak hanya 
di bidang hard skill, naumn juga soft skill. 
Misalnya kalua keilmuan itu termasuk 
hard skill yang dibuktikan dengan ijazah 
yang dimiliki kita. Namun itu saja tidak 
cukup untuk dapat kita berpacu di luar 
sana, Kita harus melengkapi dengan 

softskill, sepeti menempa kemampuan 
komunikasi, tim kerja kelompok, 
ketahanan diri, tanggung jawab dll. 
Itu semua ada di perguruan tinggi 
kita, seperti mengikuti UKM baik seni 
maupun keilmuan dan olah raga, tidak 
saja menempa komunikasi dll tetapi 
menempa kita untuk berorganisasi dll.

Jangan sia-siakan hidup kita dengan 
hal-hal yang merugikan kita, seperti 

narkoba, berbuat asusial, bahkan 
perbuatan tidak menyenangakan yang 
lainnya, karena kadang tidak disadari hal 
tersebut membawa kita ke arus negative. 
Ingatlah bahwa kita sedang menghadapi 
Revolusi industry 5.0 yang perubahan 
dalam hal teknologi informasi begitu 
cepat. 

Teknologi AI dan IoT menjadi hal 
yang tertantang untuk kita ketahui 
Bersama dan kita ikuti, Jadikanlah 
kampus sebagai ajang prestasi baik bagi 
dosen maupun mahasiswa dan tendik, 
laboratorium sebagai ajang penciptaan 
teknologi baru. Kebijakan pemerinah 
Kampus merdeka merdeka kampus, 
jangan kita sia-siakan… mari kita 
tingkatkan prestasi bersama-sama, agar 
Universitas semarang maju Bersama 
menjadi Universitas unggul.

Kampus atau sekolah, 
merupakan representasi dari 
tempat dimana seorang pelajar 
atau mahasiswa menempa 
hidupnya menjadi orang yang 
sesuai denga napa yang menjadi 
impiannya. Oleh sebab itu, 
gagasan utama atau pemikiran 
utama yang harus diperhatikan 
adalah, bagaimana seseorang 
baik itu mahasiswa maupun 
dosen memandang kampus 
sebagai apa…

JADIKANLAH KAMPUS 
Sebagai Ajang Unjuk Prestasi

Oleh: Prof. Dr.Dra. Hardani Widhiastuti, MM., psi

Ketua Senat Universitas Semarang (USM)

SEMARANG - Mantan Presiden Mahasiswa 
Universitas Semarang (USM) Muhammad Ittakillahi 
Robbah berpendapat bahwa Permendikbudristek 
Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Dan 
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan 
perguruan tinggi masih masih menjadi perdebatan.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi 
narasumber diskusi bersama yang digelar oleh 
Waroeng HAM dengan tema “Kesiapan Perguruan 
Tinggi dalam Menyikapi Permendikbudristek Nomor 
30 tahun 2021” pada Kamis (9/12) secara daring.

Menurut Acil nama panggilan Presiden mahasiswa 
USM, bahwa pada Permendikbudristek masih ada 
diksi dalam penafsiran publik pada peraturan tersebut 
seperti pada pasal 5 ayat 2 poin m yang berbunyi “ 
membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.

Menurutnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 
2021 merupakan konstitusional bersyarat, pa sal nya 
masih menjadi perdebatan publik dan akan menjadi 
konstitusional jika frasa persetujuan korban dihapus 
seperti yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 poin m.

“Peraturan ini bagus dan kami sepakat dan siap 
mengawal rencana tindak lanjut dari Permen dik-
budristek Nomor 30 tahun 2021 walaupun menjadi 
perdebatan publik” ungkap Acil.

“Kami sepakat karena dengan adanya Permendik-
budristek Nomor 30 tahun 2021 menjadi angin segar 
bagi mahasiswa untuk memiliki rasa aman dalam 
proses kehidupan di kampus, selain itu jika terjadi 
kasus pelecehan seksual, korban bisa mendapatkan 
perlindungan dan keadilan” tambahnya.

Konstitusional Bersyarat Permendikbudristek No 30 
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Tema pada kesempatan ter-
sebut adalah “Peranan Per-
guruan Tinggi dalam Mem-

perkuat Wawasan Kebangsaan di 
Masa Pandemi” di Auditorium Ir 
Widjatmoko Universitas Semarang 
(USM) pada Rabu (20/10).

Kegiatan yang dimoderatori 
Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad 
Luthfi SH SSt MK ini dihadiri Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip Prof 
Sudharto P Hadi MES PhD, Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof 
Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM, Rektor 
USM Andy Kridasusila SE MM, para 
rektor dan para dekan fakultas hukum 
perguran tinggi di Jateng.

Ketua Panitia Dr Junaedi me
ngatakan bahwa kegiatan ini ber 
tujuan untuk memperkuat kon
tri busi perguruan tinggi dalam 
meng implementasikan wawasan 
kebangsaan di masa pandemi.

“Hal ini penting mengingat pe

ranan perguruan tinggi masih di ang
gap belum maksimal dalam upaya 
meningkatkan wawasan kebangsaan, 
sehingga kami meng gelar stadium 
generale ini diikuti lebih dari 2.000 
peserta dari berbagai kampus dan 
instansi,” ungkap Juaedi.

Sementara Prof Dr Moh Mahfud 
MD menyampaikan bah wa tema 
pada stadium generale ini tentu sa ngat 
relevan kita perbincangkan dalam 
situasi berat yang melanda dunia 
saat ini, termasuk Indonesia. Kita 
dihadapkan pada sebuah kondisi di 
mana di satu pihak kita harus berjuang 
keras agar tetap dapat hidup sehat dan 
terhindar dari Covid-19 dengan cara 
membatasi mobilitas, dan pada saat 
yang sama kita juga harus berjuang 
untuk tetap dapat memenuhi hak-
hak dasar warga negara dengan cara 
mem pertahankan mobilitas warga. 
Sebuah dilema kehidupan yang tentu 
tidak sederhana bagi sebuah negara, 

termasuk Indonesia.
“Kita berikhtiar bersama untuk 

saling membantu dan bergandengan 
tangan agar bisa segera keluar dari 
tekanan pandemi, sehingga berbagai 
persoalan kehidupan bangsa yang 
dihadapi segera dapat dijawab de-
ngan baik, dalam kaitan inilah, pe-
ran lembaga pendidikan tinggi se-
bagai “sarang” para ilmuwan sangat 
dibutuhkan dalam memperkuat 
wawasan kebangsaan, khususnya di 
masa pandemi Covid-19 ini” ungkap 
Mahfud MD.

Mahfud menambahkan salah sa-
tu tantangan yang dihadapi da  lam 
menjaga keberlanjutan se buah bang  sa 
adalah membangun jiwa anak bangsa. 
Keberhasilan membangun jiwa anak 
bangsa yang memahami dan mencintai 
bangsa dan negaranya sendiri 
merupakan kunci dalam menjaga 
keberlangsungan negara. Kekuatan 
negara akan keropos bilamana anak 
bangsanya sendiri tidak memahami 
dan mencintai bangsa dan negaranya. 
Oleh karena itu, upaya konsisten dan 
berkelanjutan dalam memberikan dan 
meningkatkan pemahaman tentang 
kebangsaan atau wawasan kebangsaan 
mesti terus dilakukan.

SEMARANG - Universitas Semarang 
(USM) berhasil menyabet juara tiga pada 
ajang expo Kewirausahaan Mahasiswa 
Indo nesia (KMI) XII 2021 sub kategori 
makanan dan minuman yang di gelar di 
Universitas Brawijaya Malang pada 17-19 
November.

Kegiatan ini diikuti 281 tim yang ha-
dir secara off line dan 266 secara online 
dari 100 Perguruan tinggi lebih yang lolos 
dan bekompetisi di kampus Universitas 
Brawijaya Malang.

USM mengirimkan 4 tim pada ajang 
KMI 2021, mahasiswa yang lolos pada 
ajang ini adalah mahasiswa yang telah 
terjun dalam dunia usaha antara lain 
adalah Amelia Diaz Dwi Rahayu dengan 
Rumah Pisang Blora, Berlian Resa Rama 
Ismanto dengan usaha Kharisma Clothing, 
Yunika Rosari dengan usaha Budidaya Ikan 
Bandeng dan Udang Vaname Maju Mapan 
5758, dan Pajar Danu Ikhsanto Putro 

dengan Omah Limbah.
Rumah pisang Blora berhasil menyabet 

juara tiga KMI award kategori umum sub 
kategori makanan dan minuman, Rumah 
Pisang Blora adalah usaha pengolahan yang 
berbahan dasar pisang. 

Produk andalannya yang diikutsertakan 
di KMI award adalah Keripik Gedebog 
Pisang. Usaha ini dimulai saat awal pandemi 
dan sekarang produk Keripik Gedebog 
Pisang diproduksi sekitar 1.000 sampai 
2.000 pack per hari dan sudah tersedia di 
minimarket - minimarket di Kota Blora dan 
sudah proses sertifikasi Halal.
Capaian Besar

Wakil Rektor III USM Dr Muhammad 
Junaidi MH mengatakan bahwa KMI 
merupakan ajang bergengsi pada kontribusi 
mahasiswa di bidang kewirausahaan.

“Diraihnya juara 3 ini merupakan salah 
satu capain besar bagi USM yang hampir 
sejajar dengan UGM yang sama-sama 

mendapatkan juara pada kategori makanan 
dan minuman, dan kami bangga produk 
dari mahasiswa USM dari gedebok pisang 
ini sudah dipasarkan ke berbbagai daerah 
bahkan sampai ke Jepang” ungkap Junaidi.

“Harapan kami prestasi ini bisa men-
jadi motivasi bagi mahasiswa USM 

untuk meningkatkan produk-produk 
keirausahaan yang akan di ekspos pada 
ajang KMI berikutnya” tambahnya.

Ia menambahkan USM akan mem be-
rikan reward bagi mahasiswa berprestasi 
yang telah mengharumkan almamater dan 
pada ajang tersebut.

Menko Polhukam 
Sampaikan Kuliah Umum 
Wawasan Kebangsaan 

USM Juara 3 Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di UB Malang

SEMARANG - Menko Polhu kam yang sekaligus Ketua 
Dewan Penyantun USM Prof Dr Moh Mahfud MD SH SU MIP 
menyampaikan kuliah umum tentang wawasan kebangsaan 
pada acara Studium Generale. 

SEMARANG - Desima mahasiswa program studi 
S1 manajemen Universitas Semarang (USM) Desima 
Aqmar Syarafina berhasil meraih medali emas di 
nomor beregu putri cabang olahraga bulu tangkis 
pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 
di GOR Waringin, Jayapura, Sabtu (9/10/2021). 

Desima Aqmar Syarafina sukses memenangi duel 
sengit melawan Stephanie Widjaja dari DKI Jakarta 
Dia mengakhiri laga lewat drama rubber game 
dengan skor 21-18, 17-21, dan 22-20. Kemenangan 
Desima Aqmar Syarafina sekaligus memastikan 
raihan emas untuk Jawa Timur.

Selain Desima, dua mahasiswa USM juga berhasil 
meraih medali perak dan perunggu untuk Jawa 
Tengah. Tsamara Tsabitah berhasil meraih medali 
perak pada cabang taekwondo, sementara medali 
perunggu diraih oleh Fauzi Akbar pada cabang 
taekwondo, keduanya merupakan mahasiswa 
program studi S1 ilmu hukum USM.

Wakil Rektor III USM Dr Supari MT mengaku 
bangga atas prestasi yang raih mahasiswanya yang 
telah mengharumkan provinsi dan almamater.

 “USM bangga atas prestasi mahasiswa yang 
membanggakan di ajang yang sangat bergengsi di 
Indonesia yaitu PON XX di Papua, harapannya 
prestasi ini bisa menular untuk diikuti dan menjadi 
motivasi bagi atlet-atlet lain di USM untuk meraih 
prestasi” ungkap Supari.

 “USM akan memberikan reward sebagaimana 
telah dijanjikan sebelumnya, reward untuk atlet 
berprestasi di PON XX di Papua sudah kami siapkan” 
tambahnya.

 Supari menambahkan bahwa mahasiswa USM 
yang ikut PON XX Papua ada 13 dan 2 mahasiswa 
ikut cabor eksebisi Esport dan berhasil meraih juara 
mewakili Provinsi Jawa Tengah. 

Mahasiswa USM 
Raih Medali Emas 

di PON XX di Papua
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SEMARANG – Rektor 
Universitas Semarang (USM), 
Dr Supari ST MT menyerahkan 
dana hibah dari Kemdikbudristek 
secara resmi dari Universitas ke 
tim mahasiswa Pemenang Hibah 
Kompetisi Bisnis Mahasiswa 
Indonesia (KBMI) 2021 di 
Ruang Rektorat USM, Selasa, 7 
Desember 2021.

Dana hibah yang diberikan 
Kemdikbudristek berjumlah 
total 19 juta rupiah, diberikan 

dalam 2 termin, termin pertama 
17.100.000 dan termin kedua diberikan 
hari ini sebesar 1.900.000 sesuai dengan 
penandatanganan kontrak.

Pajar Danu Ikhsanto Putro, ketua 
tim dari ide bisnis Omah Limbah, 
mengaku senang karena diberi 
motivasi dan apresiasi oleh Rektor.

“Senang sih tadi, ketika di temui 
oleh Pak Rektor dan diberi motivasi 
serta mendapatkan dana hibah” 
Ungkap Pajar.

Mahasiswa jurusan manajemen 
Angkatan 2018 ini, juga terngiang pe-
san dari Bapak Rektor USM agar sela lu 
mengembangkan ide bisnisnya ini agar 
tidak terhenti sampai disini saja. 

Dari ide bisnisnya yaitu Omah 
Limbah “Produsen Arang Kayu Jati 
Khas Blora Sebagai Inovasi Bahan 
Bakar Pelebur Besi&Baja” memang 
sangat bermanfaat karena Besi dan Baja 
masih banyak diimpor dari negara lain.

“Pak Rektor berpesan bahwa kami 
harus terus mengembangkan usaha 
kami sehingga dapat bermanfaat untuk 
sekitar, syukur-syukur jika memang 
bisa meluas dan bisa dirasakan juga 
manfaatnya oleh banyak orang.” kata 
Pajar.

Rektor USM, Dr Supari ST MT 
mengatakan tren sekarang lulusan 
Perguruan Tinggi tak lagi kuliah untuk 
mencari pekerjaan, justru mahasiswa 
diciptakan untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Ya, seperti Mas Pajar ini, jadi lulus 
kuliah tidak mencari kerja, tapi sudah 
menciptakan lapangan kerja bagi 
orang-orang.” Ungkap Rektor USM, Dr 
Supari ST MT

“Mas Pajar ini sudah bisa dikatakan 
sebagai pengusaha muda, diusia yang 
sekarang sudah berhasil menciptakan 
lapangan kerja, selamat dan sukses 
untuk mas Pajar kami ucapkan, 
terimakasih sudah menyumbangkan 
prestasi untuk USM” tambahnya.

SEMARANG - Sebanyak 
51 Organisasi Kemahasiswaan 
(Orma) Universitas Semarang 
(USM) mengikuti Musyawarah 
Kerja (Musker) di Wisma Binadar-
ma Salatiga pada 9-12 Desember.

Kegiatan yang dibuka oleh 
Rektor ini dihadiri Wakil Rektor 
III, para dekan, Ketua Badan 
Penjaminan Mutu (BPM), perwa-
kilan pengurus Orma, Presiden 
Mahasiswa terpilih, calon ketua 
Dewan Mahasiswa (Dema), 
peninjau dan tamu undangan.

Wakil Rektor III Dr Mu ham-
mad Junaidi MH meng ucapkan 
terima kasih kepada semua 

pihak atas dukungannya untuk 
kegiatan mahasiswa selama ini 
termasuk kreatifitas mahasiswa, 
kerirausahaan yang beberapa 
waktu lalu mendapat juara.

“Musker ini sebagai sarana 
men sosialisasikan kebijakan 
USM, mempertanggungjawabkan 
laporan BEM, menentukan ga-
ris besar haluan organisasi, mene-
tapakan ketua Dema 2021-2022,” 
ungkap Junaidi.

Harapannya, dengan Musker 
bisa tercipta iklim de mo krasi 
mahasiswa yang sehat dan dinamis 
serta mahasiswa bisa menjalankan 
organisasi sesui dengan garis besar 

haluan organisasi.
Rektor USM Dr Supari MT 

dalam sambutan pembukaan 
mengatakan bahwa tahun lalu 
karena masih pandemi pelaksaan 
Musker dilaksanakan secara 
luring dan daring namun saat ini 
kita laksanakan secara luring.

“Musker dilakukan untuk 
meng evaluasi ke giatan selama 
seta hun, dan melihat potensi yang 
akan dila kukan kedepan, selain 
itu per gantian kepemimpinann 
dalam organisasi merupakan hal 
yang wajar” ungkap Supari.

“Di dunia ini tidak ada yang 
tetap kecuali perubahan, jika 

nanti ada kebijakan dan program-
program baru bisa disampaikan di 
Musker ini, karena dengan adanya 
perubahan teknologi, budaya dan 
lain-lain juga akan mempengaruhi 

kebijakan yang ada di USM 
termasuk pebentukan Orma baru 
untuk mendukung pencapaian visi 
USM unggul agar mudah tercapai” 
tambahnya. 

SEMARANG - Persatuaan Insyinyur Indonesia (PII) Wilayah 
Jawa Tengah menggelar ngobrol santai dan sosialisasi program kerja 
Calon Wakil Ketua Umum (Ir Sutopo Kristanto MM IPU) PII periode 
2021-2024 di Kampus USM.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua PII Jateng Dr Herry Ludiro W 
ST MT ini dipandu moderator Ketua PII Cabang Kota Semarang yang 
sekaligus juga Rektor USM Dr Supari MT IPM.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua tim sukses yang juga 
anggota Pembina Yayasan Alumni Undip Ir H Soeharsojo IPU, Ketua 
PII Cabang Blora, Pengurus PII Jateng dan Kota Semarang serta tamu 
undangan.

Dr Herry Ludiro berharap semoga diskusi ini memberi se-
mangat dan konges di Bali pada 16-18 Desember 2021 mendatang. 
Kongres PII ke-22 ini untuk me milih Calon Wakil Ketua Umum PII 

mendampingi Ketua Umum PII.
“Kami PII Jateng berharap bisa didorong untuk lebih maju sesuai 

amanat ketika dilantik yaitu kmi berusaha untuk membuka pengurus 
cabang-cabang yang baru, alhamdulillah sekarang sudah bergerak, 
dalam aktu dekat Kab Purowrejo akan menggelar musyawarah 
cabang” ungkap Herry.

Sementara Ketua Timses Ir Soeharsojo IPU berterima kasih 
kepada ketua PII Cabang Kota Semarang yang sekaligus Rektor USM 
yang telah memfasilitas acara ini berlagsung secara luring dan daring.

Setidaknya sudah ada 6 orang kandidat Wakil Ketua Umum PII.
Mereka adalah Ir Sutopo Kristanto MM, Ir Deserius Viby Indrayana, 
Ir Tonny Hari Widiananto, Ir Dwi Satriyo Annurogo, Dr Ilham Akbar 
Habibie, dan Ir Isradi Zainal.

Yang menarik, dari keenam nama tersebut adalah munculnya nama 
Ir Sutopo Kristanto. Sebagai tokoh senior di PII, Sutopo me nem pati 
sejumlah jabatan pen ting, antara lain Direktur PT Pembangunan Jaya, 
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Deve lop ment, Direktur Utama 
PT JTD Jaya Pratama dan Wakil Direktur Utama PT Pembangunan 
Jaya Infrastruktur.

Sutopo maju sebagai Cawaketum mempunyai tiga misi yaitu 
menyelenggaraan keisinyuran yang andal dan profesional, yang 
mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, 
memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

“Meningkatkan penguasaan dan pengembangan Iptek melalui 
pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan riset, 
percepatan penambahan jumlah insiyur yang sejajar dengan negara 
berteknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik dan 
pendidikan mutu insinyur profesional,” ungkap Sutopo.

51 Orma USM Ikuti Musker

PII Jateng Gelar Ngobrol Santai bersama Sutopo

Pemenang KBMI Terima Dana Hibah

Penyerahan penghargaan oleh Rektor USM Dr Supari ST MT didampingi Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi.
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Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (FH USM) menggelar La-
tihan Keterampilan Manajemen 
Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-
TD) pada Sabtu (20/11).  

Kegiatan ini berlangsung selama 
2 (dua) hari, dan diikuti lebih dari 
200 mahasiswa. Seluruh peserta 
merupakan mahasiswa FH USM 
Angkatan 2019 dan 2020. Mengingat 
antusiasme mahasiswa yang luar biasa 
serta mengurangi resiko penularan 
wabah covid-19, maka pelaksanaan 
LKMM-TD digelar secara daring 
melalui media zoom.

LKMM-TD merupakan salah 
satu program kerja dari BEM FH 
USM. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk memberikan 
bekal pengetahuan dan keterampilan 
manajemen pengelolaan organisasi 
mahasiswa.

Tema yang diangkat dalam kegiatan 
LKMM-TD yaitu “Mengoptimalisasi 
Peran Mahasiswa Sebagai Pemimpin 
yang Berkarakter, Kritis dan Profesional 
di Masa Depan”. Tema ini sengaja 
diangkat, bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dengan karakter, pola 
pikir kritis, dan profesional dalam 
menjalankan kewajiban sebagai calon 
pemimpin masa depan.

Pelaksanaan LKMM-TD sangat 
luar biasa, selain diikuti peserta yang 
begitu banyak, kegiatan ini juga 
menghadirkan narasumber yang 
profesional yang sangat berkompeten 
di bidangnya. Selain para akademisi 
dan praktisi, juga turut serta 
memberikan materi pada kegiatan 
LKMM-TD BEM FH USM.

Rektor USM Periode 2017-2021, 
Andy Kridasusila, S.E., M.M., hadir 
dalam LKMM-TD sebagai pemateri. 
Selain itu, Dosen FH USM yang 
memeriahkan acara turut hadir sebagai 

pemaeri diantaranya Aga Natalis, 
S.H., M.H., Mukharom, S.HI., M.H. 
Selain itu juga , materi disampaikan 
oleh Saiful Hadi, S.T., M.Kom., selaku 
Kepala UPT Komputer USM. Turut 
hadir Advokat Khusnul Mubaroq, 
S.H., serta Frans Joswa Napitu dari 
UNNES Semarang.

Para peserta yang memenuhi 
kriteria nantinya akan memiliki 
kesempata n u ntu k meng i kut i 
pelatihan LKMM lanjutan yaitu 
LKMM-TM yang dilaksanakan oleh 
Universitas Semarang.

FAKULTAS HUKUM

Hadir dalam acara tersebut Plt. kepala 
sekolah Drs. Suroyo serta Kabag.
Kurikulum Drs. Sunardi.

Kegiatan ini merupakan implementasi Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan 
oleh dosen Program Studi Hukum yaitu Subaidah 
Ratna Juita S.H., M.H., dan Deni Bustanul Arif 
S.H., M.Kn. 

Selain dilaksanakan oleh dosen bersangkutan, 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
ini juga melibatkan mahasiswa dari Fakultas 
Hukum.

Selain menjadi pakar hukum pidana di 
USM, Ratna merupakan kandidat Doktor dari 
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tema yang diangkat yaitu ”Aspek Hukum 
Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi 
Nasional sebagai Upaya Penanggulangan 
Covid-19”. 

Dalam pemaparanya Ratna me nyampaikan 

bahwa “Hak untuk vaksinasi adalah bagian dari 
Hak Hidup dan Hak Kesehatan sesuai dengan 
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang diperkuat 
dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.

Ratna juga berpendapat bahwa “vaksinasi 
dalam rangka penanganan Covid−19 adalah 
suatu hak sekaligus kewajiban bagi warga negara. 

Memang, terdapat hak seseorang untuk 
memilih pelayanan kesehatan baginya. 

Namun bila dilihat pada konteks virus 
Covid−19 yang berskala pandemi, serta merujuk 
pada konteks seseorang yang tidak divaksin 
justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi 
orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi 
dalam rangka untuk mencapai tujuan negara 
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, serta dalam 
rangka memperoleh hak untuk hidup secara 
sehat”.

Edukasi Hukum Vaksinasi

Pendidikan Anti Korupsi 
Kepada Siswa SMA Kesatrian 2

SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang 
(USM) mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA 
Kesatrian 2 Semarang baru-baru ini, adapun tim terdiri dari Dr. 
Sukimin, SH, MH dan Dewi Tuti Muryati, SH, MH dengan materi 
peningkatan pemahaman siswa terhadap pendidikan anti korupsi.

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan 
tujuan untuk menanamkan pemahaman anti korupsi kepada para 
siswa, hal ini tentunya tidak terlepas kondisi di Indonesia yang saat 
ini angka korupsi tergolong cukup tinggi. 

Menurut Sukimin korupsi harus diberantas karena korupsi 
sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara. berbagai upaya 
yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani korupsi 
baik tindakan yang bersifat preventif dan represif. 

“Tindakan yang bersifat represif belumlah cukup memberikan 
efek jera dengan regulasi yang ada, karena pada dasarnya korupsi 
berkaitan dengan moralitas manusia, disamping penanganan 
korupsi dengan tindakan represif juga harus dilakukan secara 
preventif yaitu tindakan berupa pencegahan” ungkap Sukimin. 

Ia menambahkan bahwa tindakan preventif  sangat efektif yaitu 
adanya penanaman pemahaman pendidikan anti korupsi sebagai 
bentuk upaya pencegahan yang bertujuan untuk membangun 
dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan 
akibat dari tindakan korupsi. 

Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan 
fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan 
akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan 
korupsi, menunjukan berbagai kemungkinan usaha untuk 
melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang 
ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan 
kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. 

Disamping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-
nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi 
serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan 
korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah 
penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan 
mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Peringati Hari Pahlawan, 
UKM PIB Gelar Aksi Sosial

SEMARANG- Unit Kegiatan Mahasiwa Pengawal 
Idiologi Bangsa Universitas Semarang (UKM PIB USM) 
menggelar aksi tabur bunga dalam rangka memperingati 
hari pahlawan.

Aksi tabur bunga serta doa bersama digelar di Taman 
Makam Pahlawan Giri Tunggal Kota Semarang. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada hari Selasa (9/11) satu hari sebelum 
hari pahlawan 10 November.

Tri Mulyani, selaku Pembina, menjelaskan bahwa 
“tabur bunga ini tidak lain tidak bukan adalah untuk 
mengenang jasa para  pahlawan yang telah gugur dalam 
memperjuangkan kemerdeaan bangsa”. Selanjutnya Tri 
Mulyani menyatakan bahwa, “selain mengenang jasa para 
pahlawan, juga membangkitkan semangat patriotisme 
untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, mengisi 
kemerdekaan dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan 
bangsa Indonesia”.

Yunika selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa 
“Tujuan kegiatan ini untuk mendoakan dan mengenang 
jasa para pahlawan, serta membangkitkan semangat para 
anggota PIB khususnya dan masyarakat pada umumnya, 
dalam mengisi kemerdekaan”. 

Selain aksi tabur bunga dan doa bersama, anggota 
UKM PIB juga menggelar bakti sosial. Kegiatan bakti 
sosial ini digelar sebagai implementasi nilai-nilai luhur 
Pancasila. “Melalui bakti sosial kita akan menemukan 
indahnya berbagi dengan sesama, rela berkorban, dan 
kebersamaan yang diilhami rasa kebangkitan untuk 
meneladani pahlawan bangsa dengan meringankan beban 
sesama di masa pandemi Covid-19”. Tambah Rusgiharto 
Ketua Umum UKM PIB.

SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, (USM) Subaidah Ratna 
Juita S.H., M.H., memberikan edukasi kepada siswa SMK Negeri 9 Kota Semarang 
terkait hak dan kewajiban mengikuti vaksinasi pada Jumat (22/10) dan diikuti oleh 70 
peserta dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. 

BEM FH Gelar LKMM-TD
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SEMARANG - Dalam rang-
ka pemenuhan Tri Dharma 
Per  guruan Tinggi, Fakultas 
Hukum Universitas Semarang 
melaksanakan kegiatan PKM 
dengan tema “Peningkatan Pe-
mahaman Siswa SMK Negeri 5 
Semarang Mengenai Pemenuhan 
Hak Orangtua Oleh Anak Ber-
dasarkan UU Kesejahteraan 
Lansia” pada Jumat, (8/10).

Dosen FH USM, Dr. Dian 

Septiandani, S.H., M.H. me-
ngatakan bahwa kegiatan PKM 
dilaksanakan rutin setiap se-
mester dengan tempat dan te-
ma yang berbeda. FH USM ber-
ko mitmen dalam kegiatan pe-
ningkatan pemahaman hukum 
bagi masyarakat. 

FH USM merasa bertanggung-
ja wab untuk memahamkan 
masyarakat mengenai aturan-
aturan hukum tidak hanya kepada 

mahasiswa, namun juga kepada 
masyarakat.

Tim pengabdian terdiri dari: 
Dr. Dian Septiandani, S.H.,M.H. 
dan Endah Pujiastuti, S.H.,M.H, 
dibantu dengan tim operator 
serta 4 mahasiswa. Kegiatan ini 
dilakukan dengan tetap mem-
perhatikan protokol kese hatan 
da lam rangka pence gahan pe-
nyebaran Covid-19.

Endah Pujiastuti, S.H, M.H. 
berharap dari kegiatan Pengabdian 
ini, USM sebagai lembaga pen-
didikan yang memiliki tujuan 
yang benar-benar mulia, tujuan 
tersebut dapat terimplementasikan 
di masyarakat. 

Sementara itu Dr. Dian 
Septiandani, S.H., M.H. berharap 
dengan adanya kegiatan PKM ini, 
masyarakat dapat mem peroleh 
banyak pengetahuan, salah-
satunya pemahaman me ngenai 
pemenuhan hak-hak orang tua oleh 
anak, serta penge tahuan mengenai 
UU Kese jahteraan Lanjut Usia.

FAKULTAS HUKUM

Pelatihan Pembuatan 
Dokumen Hukum

SEMARANG - Guna meningkatkan kemampuan mahasiswa 
dalam bidang kemahiran hukum, Laboratorium Fakultas Hukum 
Universitas Semarang  (USM) menggelar pelatihan pembuatan 
dokumen hukum, yang meliputi pembuatan gugatan dan jawaban, 
pembuatan akta, pembuatan dakwaan dan tuntutan, serta pembuatan 
permohonan dalam perkara Mahkamah Konstitusi baru-baru ini.

Pelatihan ini menghadirkan ahli dalam bidangnya, yaitu Broto 
Hastono, S.H., M.H. (Advokat), Al Halim, S.H., M.Kn., M.H. (Notaris), 
Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H. (Jaksa), dan Dr. Muhammad 
Junaidi (Akademisi). Kegiatan selama dua hari tersebut, diikuti oleh  180 
peserta, yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa FH USM, namun juga 
diikuti oleh beberapa mahasiswa luar USM.

Dalam pemaparannya, Broto Hastono menyampaikan kepada 
peserta bahwa pembuatan gugatan dan jawaban gugatan dalam perkara 
perdata sangat penting dikuasai oleh mahasiswa yang nanti akan 
berkecimpung dalam dunia praksisi hukum. 

“Hal ini dikarenakan gugatan dan jawaban merupakan nyawa 
dalam perkara yang akan dibawa untuk diselesaikan di pengadilan” 
ungkap Broto.

Sementara Henry Yoseph Kindangen dari Kejaksaan Agung RI, 
menyampaikan pemaparannya terkait fungsi dakwaan dalam perkara 
pidana. 

Menurut Yoseph, dakwaan merupakan mahkota dalam persidangan 
hukum pidana, yang memiliki fungsi sebagai dasar pelimpahan perkara 
oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, menjadi batasan pemeriksaan 
oleh hakim di persidangan sekaligus sebagai dasar Terdakwa untuk 
menyusun pembelaan. 

“Mengingat pentingnya fungsi dakwaan dalam perkara pidana, 
maka dalam pembuatan dakwaan harus memenuhi syarat formil 
maupun materiil, serta uraian-uraian didalamnya harus lengkap, jelas, 
dan cermat” ungkap Yoseph.

SEMARANG - Tim pengabdian dari Fakultas Hukum 
Universitas Semarang memberikan penyuluhan hukum 
dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Jumat 
(17/12) di SMK N 2 Semarang. 

Tim yang terdiri atas Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H., 
Albertus Heru Nuswanto, S.H., M.H., Agus Saiful Abib, S.H., 
M.H., dan Rizky Amelia Fathia, S.H., M.H., memberikan 

pemaparan mengenai aspek hukum kejahatan sibernetika dan bantuan 
hukum. 

Dalam pemaparannya, Muhammad Iftar menjelaskan kepada para 
siswa perihal UU ITE yang mengatur beberapa jenis kejahatan di dunia 
siber. Mengingat generasi milineal sangat lekat dengan penggunaan 
gawai, maka harus memahami beberapa ketentuan yang terdapat dalam 
UU ITE. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam UU ITE adalah 
adanya larangan untuk mengirimkan konten-konten yang bermuatan 
pornografi, penghinaan, perjudian, maupun pengancaman. 

Dari sekian banyak perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, generasi 
mileneal rawan untuk melakukan penghinaan maupun hal-hal yang 
memuat unsur pornografi di dunia maya. Tentunya ini dapat menjadi hal 
yang destruktif, karena dalam perspektif UU ITE, perbuatan-perbuatan 
tersebut dikatagorikan sebagai kejahatan sibernetika dan memiliki 
kualitas untuk dipidana.

Disisi lain, Agus Saiful Abib dalam pemaparannya menyampaikan 
bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tidak 
mampu. Selama ini, akses bantuan hukum kurang dimanfaatkan secara 
maksimal. Oleh karena itu, FH USM telah membentuk Biro Konsultasi 
dan Bantuan Hukum (BKBH) yang memberikan bantuan hukum 
Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu. 

Dengan demikian, apabila terdapat masyarakat sekitar sedang 
menghadapi masalah hukum, maka dapat meminta bantuan dari 
BKBH, hanya dengan berbekal surat keterangan tidak mampu. Dengan 
surat keterangan tersebut, maka bantuan hukum dapat diberikan secara 
Cuma-Cuma oleh BKBH FH USM.

Acara yang diikuti oleh 60 siswa yang sebagian besar terdiri atas 
siswa-siswi kelas XI tersebut, mendapatkan respons yang positif dari 
peserta. 

SEMARANG- Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Semarang berikan 
sosialisasi jual beli online 
bagi siswa-siswi SMK N 2 
Semarang. Sosialisasi 
ini dilaksanakan oleh 
Dhian Indah Astanti, 
S.H., M.H., dan Helen 
Intania Surayda, 
S.H., M.H., dan 
juga melibatkan 
mahasiswa baru-baru 
ini.

Kegiatan 
sosialisasi yang 
diikuti oleh 70 Peserta 
ini, merupakan 
salah satu kegiatan 
Tri Dharma Perguruan 
Tinggi (Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM)). Acara 
sosialisasi dibuka langsung oleh 
Bapak Drs. Suroyo selaku Pelaksana 
Tugas SMK N 2 Semarang. Sambutan begitu 
hangat dan meriah, artinya terdapat penghormatan 
dan penghargaan terhadap kegiatan sosialisasi 
ini. Mengingat siswa-siswinya sering melakukan 

transasksi jual beli online, sehingga harapan 
kedepannya siswa-siswinya mendapat 

pencerahan dan terhindar dari 
berbagai tindak kejahatan 

dalam proses transaksaksi 
jual beli online.

Tema yang diangkat 
adalah mengenai 
“Pening katan 
Pemahaman Siswa 
SMK Negeri 2 Kota 
Semarang Mengenai 
Perjanjian Jual Beli 
Melalui Website 
(Online)”.

 Ketika 
diwawancarai, Dhian 

menyampaikan bahwa 
tema ini sengaja diangkat, 

karena ingin memberikan 
edukasi mengenai mekanisme 

dan proses Perjanjian Jual Beli 
Melalui Website (Online), beserta 

akibat-akibatnya sekaligus memberikan trik agar 
terhindar dari kejahatan-kejahatan dalam proses 
pelaksanaannya, sehingga sedini mungkin dapat 
terhindar dari segala bentuk kerugian.

Generasi Milenial Wajib Memahami UU ITE

Sosialisasi Pemahaman Pemenuhsn Hak Orang Tua

Mengenalkan Jual Beli Online 
Bagi Siswa SMKN 2 Semarang
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SEM AR ANG- Tim pengab-
dian masyarakat Fakultas Ekkonomi 
Uniersitas Semarang (FE USM) yang 
terdiri dari Emaya SE., MM, Dr. 
Adijati Utaminingsih SE., MM dan 
Drs Witjaksono SE., MM menggelar 
pengabdian tentang adaptasi bisnis 
UMKM dengan penjualan dan promosi 
online kepada sepuluh orang penjual 
jamu gendong di Wonolopo Mijen Kota 
Semarang pada Sabtu (23/10).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 
bagian tugas dosen dalam Tri Dharma 
yaitu pengabdian kepada masyarakat 
dan dilaksanakan di rumah Bapak 
Kholidi ketua paguyuban jamu gendong 
Sumber Husodo Wonolopo Mijen Kota 
Semarang.

Kholidi menyampaikan rasa 
kegembirannya kepada tim pengabdi, 
karena adanya tim FE USM, kelom pok 
penjual jamu Wonolopo dapat mening-
katkan pengetahuan dan kemampuan 
penjualan serta promosi online melalui 
instagram dan e-commerece. 

“Harapan kedepan pengabdian ini 
dapat terus berkelanjutan karena masih 
banyak wawasan dan pengetahuan lain 
yang ingin diperoleh demi kemajuan 
dan pengembangan usaha serta 
pengembangan pasar jamu gendong 
Wonolopo” ungkap Kholidi.

Para peserta yang terdiri dari 
penjual jamu gendong menerima 
pembelajaran tentang cara mengambil 
gambar atau foto dan langkah-langkah 
proses menggunakan instagram dan 

e-commerece untuk promosi dan 
penjualan jamu gendong secara online. 

Mereka antusias menerima materi 
dan banyak pertanyaan yang muncul 
dalam proses kegiatan ini. Kegiatan ini 
membuka wawasan dan pengetahuan 
para penjual jamu tentang pentingnya 
meningkatkan jangkauan pasar dan 
penentrasi pasar, sehingga jamu 
gendong Wonolopo dapat dikenal dan 
diterima di pasar yang lebih luas melalui 
online.

Pembelajaran dan latihan pengam-
bilan gambar atau foto jamu menjadi 
hal yang menarik bagi penjual jamu 
gendong Wonolopo, karena mereka 
bisa berkreatifitas menciptakan daya 
tarik jamu gendong melalui foto. 
Kemudian memahami langkah-
langkah menggunakan instagram dan 

e-commerce sebagai sarana promosi 
serta penjualan yang sesuai dengan 
situasi pandemi saat ini.

Narasumber kegiatan pe ngabdian 
ini adalah tim peng abdi yaitu Dr. Adijati 
Uta miningsih, SE., MM dengan materi 
pengenalan penjualan online melalui 
instragram dan e-commerce dibantu 
dengan tiga mahasiswa Magister 
Managemen USM yang menjelaskan 
cara membuat foto yang menarik dan 
teknik penggunaan instagram dan 
e-commerce. 

Anggota t im la innya ya itu 
Emaya Kurniawati SE., MM dan 
Witjaksono, SE., MM memaparkan 
materi peningkatan pangsa pasar dan 
penetrasi pasar bagi usaha kecil di masa 
pandemi dan komunikasi pemasaran 
online yang praktis bagi UMKM.

Kegiatan ini bertujuan untuk 
menginspirasi kaum milenial 
dalam membangun bisnis dan 

menciptakan branding untuk usaha 
mereka khususnya di masa pandemi.

Acara yang dipandu oleh ibu Asih 
Niati,S.E,M.M sebagai moderator ini 
menghadirkan narasumber Amelia 
Diaz Dwi seorang pembisnis muda 
yang merupakan mahasiswa USM asal 
Blora sebagai owner Rumah Pisang 

Blora dengan menciptakan produk 
yang berasal dari batang pisang sebagai 
camilan keripik pisang. 

Selain itu acara ini juga dihadiri 
oleh influencer, Dinda Lourensia yang 
merupakan seorang entrepreneur. 
Selain sibuk sebagai seorang entre-
peneur Dinda Lourensia juga meru-
pakan seorang Make Up Artis yang 
mempunyai usaha preloved, usaha 
loundry (expres loundry) serta memiliki 

usaha organizer. 
Wakil Walikota Semarang yang se -

ha rusnya menjadi pembicara dan mem-
bawakan materi tentang “Mengem -
bang kan UMKM pada Era Milenial Da-
lam Kondisi Serba Terbatas” tidak bisa 
hadir dika re   nakan ada pekerjaan dinas 
yang ti dak bisa ditinggalkan, sehingga 
ma te ri disampaikan oleh ajudan Agus 
Purwanto.

Amelia Diaz Dwi menyampaikan 
materi tentang “the next level of 
creativity”, sementara Dinda Lourensia 
menyampaikan tentang “cara membuat 
bisnis kreatif dan inovatif” dan acara 
ini juga semakin meriah karena adanya 
banyak hadiah berupa doorprize untuk 
peserta dari panitia juga adanya live 
music dari band USM yaitu Arunika 
Band, yang berasal dari UKM music.

Dosen USM 
Berikan Pelatihan 

Saham Online 
SEMARANG - Tim Pengabdian kepada 

masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 
(USM) memberikan pelatihan trading saham online 
bagi kaum milenial komunitas “Rotaract Semarang 
Yudistira” di Hotel Radja Semarang baru-baru ini.

Pelatihan ini bertujuan untuk belajar saham online 
agar kaum milenieal dapat membuka minset dan 
merifresh kembali penggunaan dana yang dimiliki 
dengan cara menabung saham.

Tim PKM yang diwakili Citra Rizkiana, SE.MM, 
Asah Wiari Sidiq, SE.MM dan Miftahul Fuadi, SE. MM 
menggandeng Akhmad Nuranyanto, Senior Officer 
KP Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah I dan Lia Astuti, 
Marketing Support Panin Sekuritas melatih rotaract 
Semarang Yudistira belajar saham online. 

“Dalam pelatihan dijelaskan bagi pemula 
disarankan dalam memulai investasi perbanyak ilmu 
investasi dan jangan terlalu berorientasi kepada profit, 
psikologi dalam berinvestasi itu penting, jangan mudah 
terpengaruh rekomendasi orang lain, harus sabar dan 
disiplin, serta memilih saham saham berfundamental 
baik” ungkap Asah Wiari.

Menurutnya saham adalah salah satu investasi 
dengan tingkat return yg cukup tinggi. Namun sebelum 
berinvestasi saham kita perlu mengetahui bagaimana 
cara membuat akun saham termasuk didalamnya 
dalam hal memilih sekuritas dan mengenali biaya yang 
timbul dari investasi saham. 

Selain itu investasi saham juga sangat mudah, 
semudah kita menggunakan ponsel pintar kita 
sehari - hari. Karna dalam hal membeli atau menjual, 
bahkan memantau perkembangan nilai saham kita 
semua dapat di akses melalui 1 aplikasi trading yg 
dapat di instal di handphone maupun PC, sehingga 
penggunaannya bisa dimana saja dan kapan saja. 

Memulai investasi sahampun tidak “semahal” 
seperti yg banyak orang duga. Karena hanya dengan 
uang Rp 80.000an kita sudah bisa beli saham 
perusahaan sekelas PT Sidomuncul yg produknya 
mungkin kita sendiripun sudah sering gunakan. 
Sedangkan untuk awal memulai investasi saham 
sekarang sudah bisa dengan Rp 100.000 saja. 

HMJ Manajemen USM Gelar 
Ekonomi Bisnis Festival

SEMARANG - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen 
Universitas Semarang (USM) menggelar Ekonomi Bisnis Festival 
(EBIFEST 2021) bertemakan “STRATEGI MILLENIAL DALAM 
MENCIPTAKAN PELUANG BISNIS” dan diikuti 550 peserta 
secara daring baru-baru ini.

Pelatihan Promosi Online Jamu Gendong 
Dosen FE  Dorong 

Motivasi Kader Posyandu 
SEMARANG - Tim Pengabdian Kepada 

Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 
(USM) memberikan sosialisasi dalam Upaya 
Meningkatkan Motivasi Organisasi Kader Posyandu 
di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, 
pelaksanaan PKM baru-baru ini.

Tim pengabdian kepada masyarakat yang 
merupakan Dosen Fakultas Ekonomi yaitu 
Sulistyorini, SE, MM, Any setyarini, SE, MM dan 
Wahyu Puspitasari, SE, MM, serta melibatkan 
dua mahasiswa Fakultas Ekonomi yaitu Uswatun 
Chasanah dan Hermin Anggraini.

Menurut Any dampak dari PPKM kegiatan 
bulanan rutin yang dilakukan kader-kader posyandu 
di Desa Cabean menjadi vakum/tidak adanya kegiatan 
organisasi selama 6 bulan terakhir maka maksud 
serta tujuan tim pengabdian dari USM adalah guna 
meningkatkan motivasi organisasi dalam kegiatan 
kader posyandu, serta mengelola manajemen 
organisasi agar kegiatan posyandu bisa berjalan 
dengan baik dan akan berdampak pada peningkatan 
peningkatan kunjungan kader dan juga akan 
berdampak pada peningkata/ keaktifan ibu bayi balita 
dalam berkunjung ke posyandu.

Pelaksanaan kegiatan ini yang bertempat di Rumah 
Ketua kader PKM yaitu Ibu Sujinah di Desa Cabean 
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kader 
membuktikan keingintahuan para kader dalam 
motivasi dan mengelola organisasi dengan baik, 
kader juga menginginkan kegiatan lanjutan untuk 
pendalaman pelatihan.

“Sebaiknya kader-kader posyandu di Kelurahan 
Cabean untuk aktif kegiatan organisasi dengan 
menguatkan keeratan yang akan terjalin didalam 
organisasi dapat mencapai tujuan dan manfaat 
bersama” ungkap Any.
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SEMARANG  Tim Pe
ngabdian Kepada Masyarakat 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Semarang (USM) memberikan 
Pelatihan Strategi Pemasaran 
Dengan Promosi Menggunakan 
Media Sosial Untuk Mening
katkan Pembinaan Karate Di 
Dojo Karate Kenbu Semarang 
barubaru ini.

Tim pengabdian kepada 
masyarakat yang merupakan 
Dosen Fakultas Ekonomi yaitu 
Masine Slahanti, S.E.,M.M, Ma
ria Augustine Graciafernan
dy, S.T.,S.M.,M.T,M.M., Hel
mi  Yudhana Haryanto, S.Pd., 
M.M. serta meli batkan dua 
mahasiswa Fakultas Eko nomi 
yaitu Tri Setyoningsih dan 
Ahmad Irfan Najib 

Pelaksanaan kegiatan ini 
yang bertempat di Dojo Karate 
KENBU terletak di aula Balai 
Keselamatan Jl.Musi Raya 
No.6 Semarang, Bagi kalangan 

olahragawan khususnya cabang 
karate tidak asing dengan is-
tilah DOJO yang artinya adalah 
adalah bangunan tempat kom-
petisi, pertandingan, latihan, dan 
tempat belajar . 

Menurut Masine selama 
ini mereka menempati aula 
Balai Keselamatan di Jl. Musi 
Raya No.6 Semarang untuk 
berlatih karate khsusunya di 

hari Senin dan Kamis di malam 
hari dimulai jam 19.00 – 21.00, 
pada masa pandemi mereka 
menguragi jam latihan dan 
tetap menggunakan prosedur 
kesehatan sebelum mereka mulai 
latihan 

“Kegiatan Olah Raga di 
Indo  nesia saat sekarang sudah 
menjadi gaya hidup masyarakat 
bahkan juga menjadi kebutuhan, 

ragam cabang olahraga yang 
dapat diikuti maupun ditekuni 
untuk mencapai prestasi dimulai 
dari sekolah – sekolah melalui 
kegiatan extrakulikuler atau 
melalui club olahraga dan salah 
satunya adalah tempat berlatih 
karate ini” ungkap Masine.
Menunjang Karier

Dari usia sini sampai usia 
dewasa mereka dapat berlatih 
dan menekuni olahraga karate.
Untuk kesehatan, pembinaan 
mental dan tentunya prestasi 
– prestasi yang diraih melalui 
pertandingan – pertandingan 
yang diadakan oleh FORKI 
(Federasi Olahraga Karate 
Inonesia ) di tingkat kota sampai 
nasional, prestasi yang dapat 
menunjang pendidikan dan 
karier para atlet.

Untu k membi na at l it 
kara te yang berpretasi tidak 
cukup dengan bakat, minat 
serta bim bingan pelatihnya 

yang berpengalaman, namun 
juga dibutuhkan sarana dan 
prasarana Sarana dan prasarana 
ini untuk menunjang program 
latihan. Sarana dan prasarana 
ini tentunya membutuhkan 
pendanaan.

Selama ini pendapatan dojo 
didapat dari iuran anak – anak 
yan berlatih karate, semakin 
banyaknya peminat olahraga 
karate di Dojo Karate Kenbu 
ten tunya diharapkan akan 
mem bawa perkembangan dan 
kemajuan 

Bagaimana agar menarik 
masyarakat Semarang agar 
berminat berlatih karate di 
Dojo Karate Kenbu, salah satu 
yang dapat dilakukan adalah 
mempromosikan Dojo Karate 
Kenbu khususnya di Kota 
Semarang, media promosi yang 
paling efektif adalah dengan 
menggunakan media social 
sepertinya Instagram, dengan 
menanpilkan kegiatan – kegiatan 
latihan, kenapa media sosial 
dianggap paling efektif karena 
rata – rata masyarakat Indonesia 
memiliki account media sosial 

Pada Semester Gasal 2021/2022 
ini tim pengabdi dari fakultas 
ekonomi Universias semarang 

(USM) yang terdiri dari Ratna 
Wijayanti, SE, MM, Suratman 
SE., MM dan Eviatiwi KS, SE, MM 
menggelar kegiatan pengabdian 
masyarakat berupa penyuluhan 
pada UMKM Orins Himawari baru-
baru ini.

Kegiatan yang didanai oleh 
LPPM USM berjudul “Penguatan 
Aspek Manajemen Pemasaran Pada 
UMKM Orins Himawari Craft 
Semarang” 

Menurut Ratna bahwa kegiatan 

PKM ini bertujuan untuk berbagi 
ilmu pengetahuan antara praktisi 
dan akademisi yang berfokuskan 
pada aspek manajemen pemasaran 
(Produk, Promosi dan Distribusi) 
yang diterapkan pada UMKM Orins 
Himawari Craft Semarang.

Owner dari UMKM Ibu Rina 
Suryana memiliki usaha ini sejak 
tahun 2017 dimana sejak awal 
produk yang diproduksi adalah 
pembuatan boneka yang berbahan 
dasar kaos kaki dan sarung 
tangan dengan berbagai macam 
karakternya.

“Melalui kegiatan penyuluhan 

ini diperoleh masukan bahwa 
untuk aspek produk UMKM Orins 
Himawari Craft telah melakukan 
diversifikasi produk karena tidak 
laku berfokus pada boneka tetapi 
juga memproduksi barang lain 
seperti dompet pouch, masker, dan 
tas tote bag” ungkap Ratna

Ratna menambahkan untuk 
aspek promosi dan distribusi, 
UMKM Orins Himawari telah 
melakukan pengembangan media 
promosi melalui media online 
berupa instagram dan melakukan 
pengajuan kerjasama dengan 
berbagai pihak seperti Dinas 
Koperasi dan Dinas Perdagangan 
serta ke beberapa hotel.

Melalui pengembangan media 
promosi tersebut sudah dipastikan 
akan memperluas pangsa pasar 
distribusi ke berbagai pelosok kota 
di Indonesia.

Penguatan Aspek 
Manajemen Pemasaran 

   Pada UMKM Orins Himawari Craft Semarang
SEMARANG - Salah satu tugas dari dosen adalah pengabdian 
kepada masyarakat karena merupakan kewajiban yang harus 
dipenuhi pada setiap semester untuk melaksanakan tri dharma 
perguruan tinggi.

Strategi Pemasaran Menggunakan Media Sosial 
untuk Meningkatkan Pembinaan Karate Di Dojo Kenbu

SEMARANG - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) dengan ketua 
Surjawati SE. MM, Akt dan anggota Amerti Irvin Widowati 
SE. MSi serta Nirsetyo Wahdi SE. MM. Akt, CA.BKP,CPA 
menggelar pengabdian berupa pelatihan pada Selasa ( 2/11).

Kegiatan PKM yang berjudul kiat-kiat mempertahankan 
usaha di era pandemi pada UKM Roti Bakar Mama Mia 
kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya kebijakan PPKM 
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) beberapa 
waktu yang lalu, untuk menekan laju covid 19 dan berdampak 
pada berbagai sektor, termasuk dalam sektor Usaha Kecil 
Menengah (UKM), salah satunya adalah UKM Roti Bakar 
Mama Mia. 

Menurut Amerti bahwa usaha dagang roti bakat Mama Mia 
berlokasi di jalan Dinar Asri Raya Kelurahan Meteseh. Produk 
yang dijual, sesuai namanya adalah roti bakar dengan berbagai 
varian rasa. 

“Tri Maryani (pelaku usaha) berjualan roti bakar dari 
jam 16.30 sd jam 21.30, namun dengan adanya PPKM, waktu 
berjualan menjadi lebih pendek yaitu dari jam 16.30 sd 20.00. 
Tentu saja hal ini juga berdampak pada omzet penjualan, yang 
turun sampai dengan 50 persen” ungkap Amerti.

Dia menambhakan kegiatan PKM bertujuan untuk 
berdiskusi, bertukar pikiran dan sharing pengalaman tentang 
bagaimana cara bertahan (survive) dalam usaha. Bu Tri 
Maryani menceritakan kesulitan- kesulitan dan kerugian yang 
dialami pada usahanya saat PPKM. 

“Tim PKM FE USM juga memberikan alternatif solusi 
yang bisa dilakukan sebagai cara bertahan di masa yang sulit 
yaitu dengan menjaga kualitas produk, pelayanan yang baik 
kepada pelanggan, konsistensi, merupakan cara- cara yang bisa 
dilakukan untuk mempertahankan usaha” pungkasnya.

Dosen FE USM Beri Kiat 
Pertahankan Usaha 

Roti Bakar di Era Pandemi
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Tim pengabdian kepada ma-
syarakat diketuai oleh Adhi 
Widyakto, SE, MM yang meru-

pakan Dosen Fakultas Ekonomi ber-
sama dua rekan PKM USM Edy 
Suryawardana, SE, MM Dan Susanto, 
SE, MM serta melibatkan dua Maha-
siswi Fakultas Ekonomi USM yaitu 
Legita Arti Saputri dan Lisa Andrawati.

Maksud serta tujuan tim pengabdi 
dari USM adalah guna meningkatkan 
kemampuan anggota kelompok 
dalam mengelola serta membina 
UMKM Di Kelurahan gendongan 
di dalam mengatasi lambatnya pe-
masaran produk di dalam UMKM, 
juga mengembangkan proses link 
dan match antara perguruan tinggi, 
UKM, Pemerintah dan masyarakat. 
Dengan mengoptimalkan pemasaran 
produk melalui pelatihan Pemasaran 
Digital dalam UMKM Di Kelurahan 
Gendongan.

Pelaksanaan kegiatan ini yang 
bertempat di UMKM aula Kelurahan 
Gendongan Kecamatan Tingkir Kota 
Salatiga Dilaksanakan sesuai dengan 
protokol kesehatan. Pertanyaan-
pertanyaan yang muncul dari peserta 
membuktikan ketertarikan peserta 
dalam pemasaran suatu produk 
tersebut. Peserta juga menginginkan 
kegiatan lanjutan untuk pendalaman 
pelatihan.

“Sebaiknya UMKM di Keluaraha 
Gendongan untuk menguatkan 
branding suatu UMKM tersbut di HKI”

Sekilas Mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, 
DTLST, Rahasia Dagang, Desain 
Industri, Indikasi Geografis), Sistem 
Perlindungan HKI di Indonesia 
dan Prosedur Pendaftaran HKI di 
Indonesia, Perkembangan Regulasi 
HKI di Indonesia: Sosialisasi RUU 
Desain Industri 2019 (perbedaan 
dengan UU sebelumnya, pokok-pokok 
perubahan yang penting bagi industri 
di Indonesia), serta Sevice Provider 

Liability, Mengidentifikasi Pelanggaran 
Hak Cipta di Internet, Peraturan 
Perundang-Undangan terkait Domain 
& Merek, serta Prosedur Acara 
& Pembuktian Perkara Digital di 
Pengadilan. Untuk mengamankan pro-
duk UMKM di Kelurahan Gendongan 
ini di HKI untuk lebih safety dalam 
berbisnis”, ungkap Susanto, SE, MM 
salah satu Tim PKM USM. 

Dalam PKM ini Mahasiswi 
berpartisipasi dengan mempersiapkan 
komponen” pelatihan dan memberikan 
pengetahuan mengenai pengembangan 
strategi pemasaran produk meliputi 
segmentasi pasar, branding, tema 
& konsep produk, kemasan, variasi 
produk dan teknik promosi serta 
proses pemasaran online untuk dapat 
mengoptimalkan produktivitas usaha 
dan pemasaran produk. Kepada Ibu 
PKK Kelurahan Gendongan dan para 
pelaku UMKM kelurahan Gendongan 
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Dosen FE USM Berikan Pelatihan
Promosi Berbasis Digital

Laporan Keuangan yang sesuai SAK EMKM 
terdiri dari laporan perhitungan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan 
keuangan yang berisi penjelasan dari akun-akun 
laporan keuangan” ungkap Anita.

“UMKM Sulam Pita Lia Collection adalah 
salah satu industri handikraf di kota Semarang 
yang menghasilkan berbagai produk kerajinan 
dengan hiasan sulam pita antara lain tas wanita, 
kerudung, sarung bantal, mukena, masker, dan 
lain-lain, UMKM Sulam Pita Lia Collection saat ini 
hanya mencatat penjualan saja dan tidak memiliki 
Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan” 
tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu 
penyusunan laporan laba rugi dan laporan posisi 
keuangan yang sesuai SAK EMKM. Adanya laporan 
laba rugi bermanfaat untuk mengetahui laba bersih 
yang diperoleh dan mengetahui nilai aset yang 
dimiliki. 

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan 
yang sesuai SAK EMKM juga diperlukan bagi 
UMKM untuk mempermudah akses pendanaan dari 
perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dengan 
menerapkan SAK EMKM diharapkan mendorong 
pelaku usaha kecil terus mengembangkan usahanya 
dan memiliki admnistrasi pembukuan yang rapi. 
Adanya laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM 
juga mengindikasikan bahwa UMKM tersebut 
mampu mengelola keuangannya dengan baik. 

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah produksi 
pemilik UMKM sulam pita Lia Collection yaitu Ibu 
Sri Andaliyah di Perumahan Genuk Indah, kota 
Semarang. Kegiatan diawali dengan pemaparan 
materi dan dilanjutkan dengan simulasi penyusunan 
laporan keuangan. Pemaparan materi menjelaskan 
tentang prinsip dasar akuntansi, dan penerapan 
SAK EMKM. 

Pendampingan Penyusunan 
Laporan Keuangan untuk UMKM

SEMARANG - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas 
ekonomi Universitas Semarang (USM) memberikan pelatihan 
peningkatan penjualan dan promosi berbasis Digital produk UMKM 
Di Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, 
pelaksanaan PKM pada Hari Minggu, 17 Oktober 2021. 

SEMARANG - Tim dosen Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Semarang (USM) yang terdiri dari Anita 
Damajanti, S.E.,MSi, Candra Safitri, S.E., M.Ak.,BKP. 
dan Sudarmin, S.Pd.,M.M melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat di Kecamatan Genuk kota 
Semarang baru-baru ini.

Tema kegiatan ini yaitu pendampingan penyusunan 
laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi UMKM 

Sulam Pita Lia Collection. 
Menurut Anita Damayanti bahwa Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan 
Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi 
keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dan ditujukan bagi usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM). 

“SAK EMKM berlaku efektif mulai tahun 2018. 

SEMARANG - Di saat masa pandemi 
terjadi perubahan pola konsumsi barang dan 
jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku 
UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-
target yang harus dicapai saat perekonomian 
terganggu. Perubahan pola tersebut, 
seyogyanya diikuti pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) agar dapat survive, 
serta bisa berkembang sehingga mampu 
menghadapi kondisi new normal. 

Dalam situasi krisis ekonomi seperti 
ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian 
khusus dari pemerintah karena merupakan 
penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat 
menjadi andalan dalam penyerapan tenaga 
kerja.

Hal inilah yang mendorong dosen fakultas 
ekonomi Universitas Semarang (USM) 
menggelar pengabdian masyarakat dengan 
memberikan pelatihan Pemasaran Online Dan 
Digital Branding bagi pelaku UMKM di desa 
Tegalarum kecamatan Mranggen kabupaten 
Demak. 

Para dosen USM tersebut terdiri Edy 
Mulyantomo SE MM, Dr. Ardiani Ika SE. Akt, 
dan Dian Triyani SE MM.

Menurut Edy bahwa manfaat yang 
diharapkan dengan adanya kegiatan 
pengabdian masyarakat ini yaitu para peserta 
(pelaku) UMKM mempunyai pengetahuan, 
pemahaman, ketrampilan dan kemampuan 
dengan penggunaan Teknologi tentang 
bagaimana mengelola usaha UMKM melalui 
Pemasaran Online Dan Digital Branding.

“Para pelaku brand harus menyikapinya 
dengan cepat dan tepat untuk mengubah 
strategi penjualan. Dengan adanya perubahan 
strategi penjualan maka diharapkan tidak 
terjadi drop omset penjualan yang signifikan 
saat diberlakukannya social distancing” 
ungkap Edy.

Edy menambahkan kegiatan ini sangat 
bermanfaat bagi UMKM untuk meingkatkan 
produktifitas di masa pandemi karena saat 
pandemi pemasaran akan efektif jika dilakukan 
secara online.

Pelatihan 
Pemasaran Online 

dan Digital Branding 
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Dr Purwanto mempresentasikan 
disertasinya dengan judul 
“Peri laku Beton Berserat 

Baja Pasca Bakar pada Kondisi Tak 
Terkekang dan Terkekang Terhadap 
Beban Uniaksial” di hadapan para 
penguji yang terdiri dari Prof Dr Ir S 
Imam Wahyudi DEA, Prof Ir Pratikso 
MST PhD, Prof Dr Ir Antonius MT, 
Ir Prabowo Setiyawan MT PhD, Ir 
Rachmat Mudiyono MT PhD, Prof Dr Ir 
Han Ay Lie Meng, dan Dr Ir Sumirin MS.

Promotor Prof Dr Ir Antonius 
MT memuji Dr Purwanto memiliki 
kinerja penelitian yang bagus mulai 
dari proposal, penelitian di lapangan 
hingga dapat menjadi karya ilmiah 
dalam bentuk disertasi. Lebih lanjut 
ia berpesan raihan gelar doktor baru 
bukan berarti tugas menuntut ilmu 
sudah selesai tapi justru memacu untuk 
lebih giat berkarya menghasilkan karya 
karya ilmiah dan lainnya. Senantiasa 
mengembangkan gagasan gagasan 
akademik terbaik dan berpikir secara 

ilmiah.
Rektor USM Dr Supari MT 

mengatakan Dekan Fakultas Teknik 
USM Dr Purwanto merupakan lulusan 
ke empat Program Doktor Teknik Sipil 
Unissula ia lulus dengan IPK 3,87. Ia 
berharap dengan Raihan gelar doctor 
ini bisa menjadi motivasi bagi dosen 
lain untuk segera menyelesaikan 
program doktornya.

“Dengan diraihnya gelar doktor 
oleh Dekan Fakultas Teknik USM 
Ini akan menambah kualitas dan 
memperkuat SDM USM, semoga 
bisa menjadi motivasi bagi dosen lain 
untuk segera menyelasaikn program 
doktornya, saat ini USM memliki lima 
Guru Besar  dan 52 orang doktor,” 
ungkap Supari.

Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi PhD 
mengatakan bahwa kami menyambut 
bahagia karena Dr Purwanto adalah 
pimpinan di Fakultas Teknik semoga 
menjadi contoh bagi  dosen lain untuk 

mengikuti jejaknya, inilah salah satu 
masalahh kritis yang kita hadapi yaitu 
meningkatkan kualifikasi akademik ke 
jenjang doktor dan Guru Besar.

“Dosen, mahasiswa, sarana pra-
sarana,  perpustakaan, teknologi infor-
masi dan lain-lain adalah input, dosen 
yang menjadi guidance atau dirigen 
untuk meningkatkan kuliatas luaran 
yaitu lulusn dengan iptek iptek yang 
berhasil guna” ungkap Prof Sudharto.

Mantan Rektor Undip ini me-
nambahkan bahwa sarpras, ruang 
kelas, buku, dan lain-lain adalah sa-
ngat tergantung pada dosennya atau 
manusianya, jika manusianya berkua-
litas tinggi pasti outpus akan bagus.

Selanjutnya ia berharap semoga 
apa yang sudah diraih Dr Purwanto 
mengisnparsi dosen lain, dari subtansi 
temuan Dekan Fakuktas Teknik USM 
ini memiliki novelty atau kebaruan 
tentang beton, kasus-kasus kebakaran 
seperti di Pasar Johar merupakan 
peninggalan yang tidak boleh diganti 
dengan bangunan yang baru, peran Dr 
Purwanto penting untuk menyelesaikn 
masalah aktual di negara kita, pasar 
johar tidak boleh terbakar lagi karena 
merupakan warisan budaya yang 
harus dilestairkan. Kita punya ahli 
yaitu  Dr Purwanto dan dengan temuan 
bisa mengurangi biaya jika ini bisa 
diterapkan. 

Dekan FT USM Raih Doktor  

SEMARANG - Tiga dosen Jurusan 
teknik Elektro Universitas Semarang ( 
USM) mengadakan pelatihan dengan tema 
“ Pemanfaatan Sumber Energi Matahari 
sebagai Energi Alternatif Bagi Guru 
SD IT MTA Semanggi Kota Surakarta“ 
menggunakan modul yang telah disiapkan 
dalam pembelajaran secara langsung di 
aula SD IT MTA Semanggi. Ketiga pemateri 
antara lain Dr Supari ST MT, Titik Nurhayati 
ST MEng dan Andi Kurniawan Nugroho ST 
MT,  pelaksanaan PKM pada Hari Selasa, 12 
Oktober 2021.

Mereka memberikan pelatihan dan 
tata cara pemasangan panel surya secara 
langsung di hadapan beberapa guru SD IT 
MTA Semanggi serta  melibatkan beberapa 
mahasiswa MBKM dari wilayah Surakarta.

Materi yang diberikan antara lain, 
beberapa energi alternatif, pemanfaatan 
sumber energi matahari dalam mengurangi 
beban PLN dalam rumah tangga, tutorial 
secara langsung perakitan panel surya 
dalam skala kecil, serta perhitungan 
ekonomis dalam pemanfaatan energi surya.

Menurut Titik Nurhayati ST MEng 
pengabdian ini bertujuan meningkatkan 
pengetahuan guru SD IT MTA Semanggi 
dalam merakit panel surya untuk skala 
rumah tangga serta dapat diajarkan 
juga bagi anak didiknya, sehingga dapat 
mengurangi beban listrik PLN   akibat laju 
pertumbuhan penduduk yang semakin 
meningkat khususnya daerah Surakarta. 

“ Pelatihan ini menambah wawasan 
guru akan peranan energi alternatif yang 

ada dalam masyarakat, sehingga guru-guru 
SD dapat memberikan ilmu yang diterima 
untuk diterjemahkan ke anak didik sedini 
mungkin serta orang tua peserta didik,” 
ungkap Titik.

Tenaga guru SD sebagai bagian terpen-
ting dari Pendidikan dasar anak usia dasar 
sangat membantu dalam menyebarkan infor-

masi tentang pemanfaatan energi surya, 
sehingga menanamkan sedini mung kin 
tentang pemanfatan energi alternatif yang 
sangat kaya dimiliki oleh bangsa Indonesia 
karena mempunya dua musim, penghujan 
dan kemarau, sehingga energi alternatif dapat 
digunakan sebagai pengganti energi fosil 
yang akan semakin lama semakin habis. 

SEMARANG- Jurusan Teknik Sipi l 
Fakultas Teknik Universitas Semarang (USM) 
menyelenggarakan Kuliah Umum bersama 
Ketua Program Pasca Sarjana Teknik Sipil Insitut 
Teknologi Bandung (ITB) diikuti 951 peserta 
secara daring pada  Selasa (19/10/2021).

Kegiatan yang bertema “Karak teristik Moda 
dan Isu-isu Keberlanjutan dalam Trans portasi 
Perkotaan” menghadirkan nara sumber Prof. 
Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, MT (Guru Besar 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil USM) dan 
Ir. R Sony Sulaksono Wibowo, MT, Ph.D  (Ketua 
Program Pascasarjana Teknik Sipil ITB). 

Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani 
menyampaikan mater i tentang Smart 
Transportation menuju Smart City, sementara 
narasumber kedua Ir. R Sony Sulaksono Wibowo, 
MT, Ph.D menyampaikan paparan  Karakteristik 
Moda dan Isu-isu Keberlanjutan dalam 
Transportasi Perkotaan. 

Bertindak sebagai moderator pada kegiatan 
tersebut Agus Muldiyanto, ST, MT dosen teksnik 
sipil USM.

Prof Mudjiastuti menyambut gembira dan atas 
antusias peserta untuk mengikuti kegiatan Kuliah 
Umum  ini, harapan ke depan dapat diisi oleh 
dosen-dosen lain, dan selanjutnya akan dilakukan 
kerjasama berupa MoU, MoA antara Fakultas 
Teknik ITB dengan Fakultas Teknik USM dan 
dapat berkembang dengan Universitas lainnya.

Dalam paparannya Prof Mudjiastuti 
menjelaskan tentang system monitoring dan 
passanger information system yang meggunakan 
perangkat GPS, server dan Display Monitoring. 
System monitoring juga terdiri bus unit, central 
control unit, client side application. 

“Dunia  semakin berkembang pesat dan saat 
ini parkir pun mengguanakn smart card berupa 
kartu yang dapat di gunakan untuk parking, naik 
bus dan lain lain. dengan menggunakan smart 
card mempermudah kita dalam melakukan 
aktivitas karena dengan menggunakan satu kartu 
saja kita dapat memenuhi kebutuhan” ungkapnya.

Dosen Teknik Elektro Berikan 
Pelatihan Pemanfaatan Energi Surya 

Teknik Sipil 
Gelar Kuliah Umum 
tentang Tranposrtasi 

Perkotaan

 Teliti Beton Berserat Baja Pasca Bakar
SEMARANG - Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Semarang 
(USM) Purwanto ST MT berhasil meraih gelar doktor usai 
mempertahankan disertasi pada ujian terbuka promosi doktor pada 
Program Doktor Teknik Sipil (PDTS) Unissula, Sabtu (11/12). 
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SEMARANG - dosen bidang keairan 
teknik sipil USM melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memberikan pelatihan HEC-RAS berbasis 
RAS Mapper via zoom meeting baru-baru ini.

Pelatihan tersebut diikuti berbagai 
universitas ddi  Semarang dan sekitarnya 
dengan total peserta sebanyak 32 orang.

Kegiatan pelatihan HEC-RAS ini 
diketuai oleh Ahmad Hakim Bintang 
Kuncoro, S.T., M.Eng. sebagai pemateri. 
Anggota pendukung acara oleh Ir. Diah S.B., 
M.T.; Anik Kustirini, S.T., M.Si.; dan Talitha 
Zhafira, S.T., M.Eng.; serta melibatkan 
mahasiswa sebagai panitia yaitu Nafika 
Widya P. P.; Aldino Ragil C.; dan Rexy 
Mahendra R.

Menurut Diah SB bahwa HEC-RAS 
merupakan software bidang hidrolika 

dalam analisis sungai atau saluran. 
“Pelatihan yang melibatkan para 

mahasiswa dan dosen ini  memodelkan 
aliran sungai tuntang di ruas wilayah 
Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah 
dan sekitarnya menggunakan software 
Hecras langsung yang diikuti secara 
langsung oleh peserta” ungkap Diah.

Dipilihnya sungai Tuntang dikarenakan 
kawasan Gubug pernah mengalami banjir 
besar pada tahun 2020 akibat meluapnya 
aliran sungai tuntang dan mengakibatkan 
tanggul sungai Tuntang jebol sehingga 
menggenangi wilayah Kecamatan Gubug. 

Hal itu dapat dianalisa ulang meng-
gunakan bantuan hecras untuk mensi mulasi 
bagaimana kedepannya untuk mencegah 
terjadinya tanggul jebol akibat luapan air 
sungai tuntang.

SEMARANG- Universitas Semarang (USM) menjalankan 
Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh para dosen 
di kampus USM, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). 

Sebanyak tiga dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro USM, 
yaitu Elfira Nureza Ardina, S.T., M.Tr.T, Ir. Erlinasari, M.Eng, dan Roni 
Kartika Pramuyanti, S.T., M.T melaksanakan kegiatan PKM berupa 
pelatihan tentang pembuatan dan pemasangan lampu tanaman bunga 
dengan menggunakan lampu biopori.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Tempat Pengolahan Sampah 
Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Kenteng Serasi, Desa Kenteng, 
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenteng Serasi selaku 
kelompok yang mengkoordinir pembangunan TPS 3R Kenteng 
Serasi, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) selaku pihak yang 
selanjutnya bertanggung jawab akan operasional dari TPS 3R Kenteng 
Serasi, serta beberapa petani tanaman bunga di sekitar Desa Kenteng. 
KSM sendiri diketuai oleh Bapak Purnomo, yang juga merupakan 
petani tanaman bunga. Bapak Purnomo juga yang mengajak para 
petani tanaman bunga di sekitar Desa Kenteng untuk mengikuti 
pelatihan ini karena lampu biopori dipercaya dapat meringankan 
biaya yang harus dikeluarkan terutama dalam hal penerangan kebun.

Menurut Elfira, pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk 
menambah pengetahuan tentang lampu biopori. Lampu biopori 
memiliki manfaat seperti mengurangi biaya listrik untuk penerangan 
kebun bunga, selain itu dapat membantu dalam peresapan air dengan 
menggunakan lubang lampu biopori.

“ Pada kegiatan pelatihan ini, kami memberikan materi 
dan sosialisasi pembuatan lampu biopori, selain itu kami juga 
memberikaan dua contoh lampu biopori yang di pasangkan di taman 
depan TPS 3R,” tambahnya.

Kegiatan pengabdian ini disambut baik oleh pihak warga Desa 
Kenteng dan di hadiri pula oleh kepala desa Kenteng Ibu Nurtati, S.Pd. 

Pelatihan HEC-RAS Berbasis RAS Maper

Lomba tersebut diseleng-
garakan oleh (KMTS UMS) 
Keluarga Mahasiswa Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (10/10/2021).

Perlombaan kali ini tidak 
hanya dilihat dari seberapa kuat 
jembatan balsa mampu menahan 
beban terbesar dengan efisiensi 
jembatan tertinggi namun juga 
konsep serta perencanaan analisis 
jembatan menjadi poin penting 
dalam penilaian lomba.

Tiga tim jembatan balsa teknik 

sipil USM dalam kompetisi BALSA 
BRIDGE CHALLENGE 2021 
bersaing sengit untuk memasuki 
babak final mengalahkan 52 tim 
lainnya dari berbagai universitas 
seluruh Indonesia.

Tim jembatan balsa yang 
d i k i r i m meng i k ut i  lomba 
jembatan balsa tingkat nasional 
tersebut berhasi l menyabet 
beberapa kategori juara antara 
lain Tim Batusa Jaya yang terdiri 
dari Agus Prasetyo, M Ali Firdaus, 
Andhika lutfi AD dapat menahan 

beban 34.25 kg dengan efisiensi 
1.39 berhasil meraih juara 2.

Sementara Tim Abhiseva Jaya 
berhasil menyabet juara kategori 
jembatan terealistis dilihat dari segi 
analisis jembatan dibandingkan 
dengan prototype jembatan yang 
dibuat. 

Tim terdiri dari Abbas 
Abdurrahman, Alviola Parentika 
P, Lintang Danu S dapat menahan 
beban 17.05 kg dengan efisiensi 0.69

Tim Semar Adhigana menjadi  
bagian salah satu finalis terdiri dari 
indra bagus K, rexy mahendra R, 
M syaroni dapat menahan beban 
22.35 kg dengan efisiensi 0.90

Ketua Jurusan teknik sipil 
USM Ir. Diah SB, M.T. menyambut 
baik dan bangga atas prestasi yang 
diraih mahasiswa teknikk sipil 
USM.

USM Raih Juara Nasional 
Jembatan Balsa

SEMARANG - Tiga tim Balsa perwakilan teknik sipil 
Universitas Sematang (USM) berhasil masuk final dan 
meraih juara  dalam ajang lomba jembatan tingkat nasional 
“BALSA BRIDGE CHALLENGE 2021 (be creative to build a 
strong and efficient bridge)”.

Pelatihan Alat Peraga 
Lampu Biopori

SEMARANG - Tim pengabdian 
Fakultas Teknik Universitas Semarang (FT 
USM) yang terdiri dari Agus Muldiyanto, 
Dr. Adolf Situmorang dan Dr. Eddy Susilo 
menggelar  “Sosialisasi Tentang Penyebab 
dan Dampak Akibat Penurunan Muka 
Tanah”, pada tanggal 7 Desember 2021, di 
RW.12 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang. 

Sosialisasi digelar di rumah Ketua RW. 
12, Bapak H. Nurhadi dan dihadiri tokoh 
masyarakat setempat antara lain Bapak 
H. Surachman, SIP, beserta para Ketua RT 
yang ada di lingkungan RW tersebut.

Menurut Agus bahwa pada dasarnya 
masyarakat setempat sudah banyak 
mengetahui tentang penyebab terjadinya 
penurunan tanah, salah satunya adalah 
akibat adanya sumur artetis/sumur dalam 
yang banyak di wilayah Kelurahan Tanjung 
Mas. 

Tim pengabdian FT USM selain 
memberikan materi tentang penyebab 
penurunan tanah selain akibat sumur 
artetis yaitu akibat beban bagunan 
gedung dan prasarana yang ada disekitar 
wilayahnya, juga akibat dari jenis tanah 
aluvial diwilayah tersebut jenis tanah 
endapan yang relatif masih muda usianya, 
selain itu penyebab lain adalah faktor 
perubahan iklim yang ekstrim yang ikut 
mempercepat adanya penurunan muka 
tanah. 

“Dari fa ktor penyebab diatas 
menimbulkan dampak lingkungan di 
wilayah ini berupa genangan air akibat 
hujan atau rob yang semakin tinggi, yang 
akhirnya merambah ke dampak ekonomi 
warga di wilayah tersebut karena rutin 4-5 
tahun sekali, harus meninggikan lantai/
bangunan rumah, jalan dan lain-lain yang 
tidak sedikit biaya yang harus dipikul oleh 
warga setempat untuk merenovasinya” 
ungkap Agus.

Dari hasil diskusi dengan warga antara 
lain, tim pengabdian memberikan saran 
untuk warga masyakat peduli dan ikut 
mengawasi akan adanya sumur artetis yang 
baru bila ada, untuk melaporkan kepada 
pihak yang berwajib tentang peraijinnnya. 

Perlu diketahu juga bahwa warga 
membuat sumur artetis untuk keperluan 
sehari-harinya, akan tetapi pengambilannya 
air relatif lebih sedikit dibanding pabrik, 
pelabuhan yang ada di wilayah Kelurahan 
Tanjung Mas. Dari warga setempat ada 
usulan yang menarik, warga bersedia 
menutup atau mengurangi sumur artetis 
apabila Pemkot dalam hal ini PDAM, 
menyediakan saluran air PAM ke wilayah 
ini, tentunya dengan harga terjangkau 
atau yang dapat diangsur untuk biaya 
penyambungan PAM awalnya dan warga 
siap di relokasi pindah dengan catatan 
mendapatkan ganti untung yang sepadan.

Sosialisasi Penyebab dan 
Dampak  Penurunan Tanah
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SEMARANG - Pemimpin BNI Wila-
yah 05 Semarang Bambang Setyatmojo 
menyerahkan secara simbolis bantuan 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
sarana perpustakaan Universitas 
Semarang (USM) berupa Ruang Diskusi 
Utama kepada Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip Prof Sudharto P Hadi MES 
PhD  pada Kamis (30/12).

Ruang Diskusi Utama yang dilengkapi 
dengan meja, kursi, TV touchs screen 
serta perlengkapan audio nantinya akan 
digunakan untuk diskusi para mahasiswa, 
dosen untuk menghasilkan karya-karya 
penelitian maupun pengembangan tri 
dharma perguruan tinggi.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Rektor USM Dr Supari MT beserta para 
wakil rektor, pengelola Yayasan Alumni 
Undip Ir Soeharsojo IPU, Dewi Tuti 
Muryati MH, Eddy Djoko Pramono 
SH MH Mt, dan Ir Maria Sudjatinah 
MSi, wakil pemimpin BNI Wilayah 05 
Semarang Muhammad Jauhary, dan Dwi 
Wahyu Sejati Pimpinan BNI  Cabang 
Undip. 

Ruang Diskusi Utama ini berada di 
perpustakaan Gedung Menara USM Prof 
Dr Muladi SH guna melengkapi fasilitas 
perpustakaan USM yang sebelumnya 

sudah memiliki ruang telekonferensi, 
ruang belajar mandiri utama, ruang 
multimedia dan lain-lain.

Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto mengatakan 
menyam paikan penghargaan atas 
pasrtispasi dari Bank BNI untuk mem-
perkuat keberadaan persutaakan USM 
sebagai simbol olah pikir.

“Kampus sebagai tempat olah 
pikir yang divisualisasikan dengan 
perpustakaan, para dosen dan mahasiswa  
berpikir, berkarya menemukan gagasan-
gagasan dalam memecahkan persoalan 
bangsa” ungkap Prof Sudharto.
Tempat Olah Hati

Menurutnya selain olah pik ir 
kampus sebagai tempat olah hati yang 
divisualisasikan sebagai ibadah supaya 
ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat 
serta  bisa kita terapkan secara  humanis 
agar senantiasa  ingat kepada Tuhan,  ingat 
kepada sesama dan tidak merusak.

“Kampus juga sebagai tempat olah 
raga, USM memiliki lapangan basket, 
lapangan voli, lapangan bulutangkis, 
kolam renang yang komplit. Dengan 
makin lengkapnya faslitas perpustakaan 
ini, tak hanya buku tetapi ruang 
diskusi utama  akan menjadi wahana 

yang kondusif untuk berkarya dalam 
melaksanakn tri dharma,” tambahnya.

Sementara Bambang Setyatmojo  
mengajak USM untuk menghilirisasi 
hasil-hasil penelitian yang bisa bermanfaat 
untuk pengguna dan masyarakat.

BNI bisa bekerjasama dengan USM 
untuk mewujudkan hilirisasi tersebut, 
Prof Sudharto mengatakan sungguh 
tawaran yang bagus karena selma ini 
hasil-hasil penelitian kita  berhenti di 

propotype, paten dan publikasi, salah 
satu kendala menghilirisasi karya-karya  
adalah soal biaya, jika BNI bisa kerja sama 
maka hasil-hasil penelitian bisa manafaat 
untuk pengguna seperti pemerintah 
daerah, industry dan masyarakat seperti 
penelitian dosen Teknik sipil USM Dr 
Edi Susilo yaitu tentang pipa resapan bisa 
diimplementasikan untuk mengurangi 
dampak banjir oleh pemerintah kota 
Semarang.

LENSA KAMPUS

Bank BNI Serahkan CSR Ruang Diskusi Perpustakaan

SEMARANG - Pengurus baru dari 54 Organisasi 
Kemahasiswaan (Orma) Universitas Semarang 
(USM)  dilantik oleh Rektor USM untuk masa bakti 
2021-2022 pada Selasa (21/12) di  Auditorium Ir. 
Widjatmoko USM secara online.

Dalam pelantikan ini dihadiri oleh Rektor 
USM Dr. Supari, ST., MT, Wakil Rektor II Dr. Titin 
Winarti, S.Kom., MM, dan wakil Rektor III Dr. 
Muhammad Junaidi, SHI., MH. Dari Unit ,Lembaga 
dan Fakultas  juga turut hadir diantaranya, Ketua 
Badan Penjaminan Mutu, Dr. Ardiani Ika, MM. , 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Prof. Dr.  
Ir. Mudjiastuti Handajani, MT dan Direktur Pasca 
Sarjana, Dr. Indarto, SE., M.Si.

Dalam sambutan pelantikan, Rektor USM 
Berpesan kepada pengurus baru ORMA untuk 
selalu semangat, menciptakan suasana system 
organisasi yang harmoni, Akuntabilitas, transparan 
dan integritas. Rektor USM juga berterimakasih 
kepada seluruh ketua ORMA yang telah selesai masa 
jabatanya atas jasa-jasanya. 

“ Saya ucapkan terimakasih atas jasa-jasa anda 
semua, semoga sukses dan cepat Wisuda” imbuh 
Supari.

Masih dalam satu rangkain acara pelantikan 
ini, Rektor USM memberikan penghargaan kepada 
mahasiswa dan ORMA yang telah berprestasi. 
Penghargaan diberikan kepada Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik sipil atas prestasi 
yang telah berhasil meraih Juara 2 Tingkat Nasional 
pada kegiatan “Balsa Bridge Challenge 2021” yang 
diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik 
Sipil Unoversitas Muhammadiyah Surakarta 
(KMTS UMS) dan Juara 2 Pada Kegiatan “Balsa 
Bridge Competition” (Civil Week 4.0) yang  
diselenggarakan Universitas Panca Sakti Tegal. 
Penghargaan Berikutnya diberikan kepada Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Sapta 
Gita Jaya atas prestasinya berhasil meraih Gold 
Medal Certificate dalam kegiatan Satya Dharma 
Choir Festival 2021 yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 
Rektor USM berupa uang sebesar Rp. 4.387.500,- 
diberikan secara langsung kepada HMJ TS diwakili 
oleh Muhammad Daffa Adi Pangestu, Ketua HMJ 
TS. Penghargaan sejumlah 12.937.500 diberikan 
secara langsung kepada UKM PSM Sapta Gita Jaya 
diwakili Oleh Shella Septiana Ketua UKM PSM.

Rektor USM sangat bangga atas prestasi yang 
telag diraih, dan semoga bisa menjadi motivasi bagi 
mahasiswa lainya. 

“Saya Harap Penghargaan ini dapat memotivasi 
yang lain agar lebih berprestasi, sehingga dengan 
prestasi prestasi yang diraih mampu meningkatkan 
Akreditasi Perguruan Tinggi” Ujar Supari.

Pelantikan Pengurus Orma Periode 2021-2022

Pelantikan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Orma) USM Periode 2021-2022

Penyerahan Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi 
oleh Rektor USM di dampingi Wakil Rektor III.
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SEMARANG – Universitas 
Semarang (USM) menjalin ker -
ja sama dengan Persatuan War-
ta  wan Indonesia (PWI) Pro-
vinsi Jawa Tengah ditandai de-
ngan penandatanganan nota 
kesepahaman antara kedua belah 
pihak di ruang konfrensi Gedung 
Menara USM pada Rabu (29/12)

Nota kesepahaman ini ditan-
datangani oleh Rektor USM Dr 
Supari ST MT dan ketua PWI 
Provinsi Jateng Amir Machmud 
NS SH MH. 

Hadir dalam kesempatan 
tersebut Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni UNDIP Prof Dr Ir Hj Kesi 
Widjayanti SE MM, Ir Soeharsojo 
IPU, para wakil rektor, para dekan, 
Ketua LPPM, Ketua BPM, BEM 
dan DEMA USM serta tamu 
undangan.

Dalam sambutannya Rektor 
USM Dr Supari menyampaikan 

bahwa kerjasama ini sangat stra-
tegis, penting, dan mengun tung-
kan kedua belah pihak.

“Kerjasama ini sangat strategis, 
penting, dan menguntungkan 
kedua belah pihak, bagi PWI 
USM ini menjadi sumber berita 
yang tak akan pernah habis 
untuk dieksplore, sedangkan bagi 
USM, PWI adalah gudangnya 
wartawan profesional yang ahli 
mengeksplorasi berita, sekecil 
apapun dapat dieksplore dengan 
baik untuk disampaikan kepada 
masyarakat.” ungkap Dr Supari.

“Sebagai contoh beberapa 
waktu lalu, pemberitaan USM-
PWI Jateng yang sudah berjalan 
adalah berita tentang Wedangan 
Gayeng USM-PWI Jateng, untuk 
membangun sinergi ini adalah 
sebuah pertemuan antara PWI 
Jateng dengan Yayasan dan 
rektor baru-baru ini di sebuah 

angkringan di sekitar GOR Tri 
Lomba Juang, paginya langsung 
menyebar diberbagai media 
elektronik. Ini menunjukan 
bahwa aktivitas yang ringan dapat 
dikemas dalam tulisan yang padat, 
informatif, dan terarah. Jelas itu 
merupakan produk wartawan 
yang berkelas,” tambahnya.

Hal tersebut juga ditegaskan 
oleh Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni UNDIP Prof Dr Ir Hj 
Kesi Widjayanti SE MM dalam 

sambutannya bekerjasama dengan 
PWI akan membuat kita merasa 
nyaman dan aman karena PWI 
adalah lembaga yang profesional, 
mampu memilah dan memilih 
informasi yang layak untuk 
diberitakan atau tidak.

S ement a r a  Ke t u a  PW I 
Provinsi Jateng Amir Machmud 
NS menyambut baik kerjasama ini 
dan berharap kerjasama ini dapat 
memberikan manfaat bagi kedua 
belah pihak. 

Amir menambahkan bahwa 
PWI berharap dapat menjadikan 
USM sebagai pusat informasi 
yang diketahui masyarakat karena 
publikasi tentang pengabdian 
kepada masyarakat, penelitian, 
dan lain-lain.

“Dalam evaluasi akhir tahun, 
kami menyerukan kepada kawan-
kawan wartawan dan pengelola 
media untuk mengembangkan 
penguatan sikap kearifan ber-
media,” pungkasnya.

LENSA KAMPUS

”SAYA hobi sepak bola sejak kecil, sejak 
Dewangga tampil pada babak penyisihan melawan 
Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam saya mengamati 
dan menikmati tendangan Dewangga, tendangannya 
seperti tendangan saya.”

Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Prof Dr 
Sudharto P Hadi saat memberikan motivasi dan 
dukungan pada Dewangga melalui zoom meeting 
pada Jum’at malam (31/12).

Walaupun pada final leg I pada Rabu (29/12/2021) 
lalu Indonesia kalah telak 0-4 dari Thailand, USM 
meminta Dewa sapaan akrab Alfeandra Dewangga 
tidak patah semangat.

Prof Sudharto mengingatkan, kisah pembalikan 
skor yang luar biasa dari ajang LigaChampions 2017, 
ketika Barcelona yang kalah 0-4 dari Paris St Germain 
di leg I, mampu menang 6-1 di leg II.

”Dalam sepak bola, tidak ada sesuatu yang tidak 
mungkin,” ungkap mantan Rektor Undip, yang 
semasa mudanya dikenal sebagai pengulas sepak bola 
itu. 

Keluarga Besar Universitas Semarang (USM), 
memberikan dukungan moral kepada Alfeandra 
Dewangga, pemain Tim Nasional Indonesia, yang 
pada Sabtu (1/1/2022) malam, bermain dalam leg II 
final Piala AFF 2020.

Di penghujung tahun 2021, Rektor USM Dr Supari 
MT memimpin zoom meeting untuk berbincang-
bincang dengan Dewangga. Bergabung dalam acara 
tersebut, Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas 
Diponegoro, Prof Dr Sudharto P Hadi, anggota Badan 
Pembina Ir Soeharsojo IPU, Wakil Rektor III Dr 
Junaedi, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud 
NS, dan lebih dari 500 mahasiswa USM.

Dewa -demikian Alfeandra Dewangga biasa 
dipanggil tercatat sebagai mahasiswa Fakultas 
Hukum USM Angkatan 2020.

Soeharsojo dan Rektor Supari juga membesarkan 

hati Dewangga, dengan menyatakan sepenuhnya 
memberi dukungan moral dan doa.

Dalam live chat di link zoom, kalimat-kalimat 
penyemangat bertaburan dari para mahasiswa 
yang bergabung dalam zoom meeting. Sedangkan 
para mahasiswi mengungkapkan kata hati, dengan 
memuji ketampanan gelandang bertahan andalan 
coach Shin Tae-yong tersebut.

“Ganteng” dan kata-kata yang memuji Dewa, 
menjadi aksen ekspresi yang paling banyak muncul 
di live chat. 

Dalam perbincangannya dengan Ketua PWI 
Amir Machmud NS, Dewangga mengakui laga final 
leg I memang menerbitkan ketegangan tersendiri.

”Karena itu kali pertama saya memperkuat 
Timnas di partai final. Tetapi yang paling menguras 
perasaan adalah laga melawan Malaysia. Kita semua 
tahu pertemuan melawan Malaysia selalu menjadi 
kisah tersendiri,” ungkap pemain PSIS (Semarang) 
itu.

Dikatakan juga olehnya, sampai saat ini dia 
masih ingin membela PSIS, dalam mengarungi Liga 
1 Indonesia. Diakuinya, tim berjuluk Mahesa Jenar 
itu sampai saat ini masih menjadi tim kebanggaannya 
untuk dia bela. 

”Membela PSIS merupakan kebanggaan bagi 
saya. Sampai saat ini, saya masih ingin berseragam 
PSIS dan berusaha untuk bisa meraih juara bersama 
tim ini,” kata Dewa.

Setelah beberapa penampilannya bersama 
Timnas Indonesia, dirinya mengaku pernah ditawari 
untuk bergabung dengan klub lain. Namun karena 
kecintaannya pada PSIS, dirinya menolak untuk 
pindah klub lain.

”Kalau bicara tentang keinginan, pengin juga sih 
untuk menjajal klub luar negeri,” katanya.

USM – PWI Jateng 
Jalin Kerjasama

Prof Sudharto: Tendangan 
Dewangga seperti Tendangan Saya
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SEMARANG- Keracunan makanan sebenarnya  
dapat dicegah dengan melakukan pengolahan 
yang benar, menerapkan hygine dan sanitasi serta 
mengaplikasikan bahan tambahan pangan sesuai regulasi 
dengan dosis yang tepat. 

Untuk itu dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian  Universitas 
Semarang (USM) mengadakan 
penyuluhan/sosialisasi kepada siswa 
SMK Negeri H. Moenadi dengan 
topik Pengunaan Bahan 
Tambahan Pangan yang 
aman. 

Kegiatan penyuluhan 
dilaksanakan hari Kamis 
28 Oktober 2021 diikuti 
oleh 32 siswa-siswi 
SMK negeri H. Moenadi 
kelas XI  dengan 3 topik. 
Topik BTP dan aspek 
keamanan terkait regulasi, 
dan dosis (numerik, CPPB, 
ADI) disampaikan oleh  Dr. 
Ir, Bambang Kunarto, MP; 
Jenis BTP, aplikasi dan fungsinya 
disampaikan oleh Iswoyo, SPt., MP.  

Pemahaman BTP impor terutama 
makna dan pronunciation  disampaikan oleh Devy 
Angga Gunantar, SPd., M.Hum. Pada penyuluhan ini 
juga tunjukkan jenis jenis bahan tambahan pangan 

yang diijinkan dan praktek identifikasi adanya senyawa 
berbahaya borak pada olahan daging (bakso) yang 
dipraktekkan oleh mahasiswa FTP-USM Anita Rahayu 
dan Zulfa Widi Astuti.

Pada kegiatan ini terdapat keterkaitan antara  Jurusan 
Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang dengan 

siswa-siswi SMK Negeri H. Moenadi jurusan 
agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 

(APHP) karena berada pada 
rumpun ilmu yang sama. 

Wali kelas XI jurusan 
APHP SMK Negeri 

H. Moenadi- Wena 
Risaditya, STP-
menyampaikan 
bahwa kegiatan 
ini sangat penting 
karena jurusan 
APHP berhubungan 
langsung pengolahan 

pangan sehingga mutu 
daribahan hingga produk 

dapat terjaga kualitasnya. 
“Diharapkan kegi-

atan ini dapat mendambah  
kemampuan dan ketrampilan 

siswa-siswi SMK Negeri H. Moenadi 
(kususnya jurusan APHP) untuk berpedoman 

pada BTM yang aman dalam memproduksi pangan dan 
menerapkan pada industri pangan”, ungkap Wena.

FTP

SEMARANG -Fakultas Teknologi Pertanian 
(FTP) Universitas Semarang (USM) 
sejak 2008 memiliki Biro Konsultasi dan 
Pengembangan Agroindustri (BKPA) yang 
telah banyak mendampingi para pelaku 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
di Jateng dalam mengembangkan 
komoditas lokal. 

BKPA juga banyak melakukan penelitian dan 
inovasi mengembangkan limbah komoditas 
lokal menjadi makanan sehat/ bermanfaat. Hal 

itu disampaikan Dekan FTP USM, Dr Ir Haslina MSi, 
saat Media 

Gathering di Kafe Arah Awan kompleks kampus 
USM, Jumat (3/12) lalu. ‘’BKPA didirikan Ir Aji 
Sutopo, Dekan FTP USM saat itu. Kegiatan yang kami 
lakukan adalah memberi pelatihan terkait komoditas 
lokal. Sesuai visi kami menghasilkan lulusan yang 
kompeten di bidang 

Teknologi Pertanian berbasis komoditas lokal,’’ 
tandas Haslina didampingi Kaprodi Teknologi Hasil  
Pertanian Ika Fitriana STP MSc.

Haslina mencontohkan, salah satu limbah yang 
dikonversi jadi makanan manfaat, yakni rambut 
jagung dibuat menjadi tepung, baik dikonsumsi 
untuk penderita kolesterol dan diabetes. ‘’Saat ini 
kami mengajukan prodi  Magister Ilmu Pangan FTP, 
masih dalam proses,’’ tuturnya.

Haslina mengatakan, sebagian masyarakat 
mengira FTP adalah bidang pertanian bercocok 
tanam. Padahal FTP merupakan teknologi 
pengolahan komoditas pangan, bisa dimulai sejak pra 
atau pascapanen.

 ‘’Hingga sekarang, kami masih aktif memberi 
pelatihan terkait komoditas lokal dari pangan 
nabati dan hewani, di mana pelatih ditunjuk sesuai 
kompetensi masing-masing. Sebelum pandemi, kami 
berkeliling memberi pelatihan hampir di seluruh 
kabupaten/ kota di Jateng,’’ papar Haslina yang juga 
didampingi Wakil Dekan FTP Ir Dewi Larasati 
MSi dan Sekjur Teknologi Hasil Pertanian, Erwin 
Novianto MSi.

Training Legislatif FTP USM
SEMARANG- Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Semarang (USM) menggelar acara Training 
Legislatif di Gedung V baru-baru ini.

Pada acara Training  legislatis dihadiri oleh 50 anggota Organisasi 
Mahasiswa (ORMA) Fakultas Teknologi Pertanian beserta Wakil 
Dekan FTP dan Pembina ORMA FTP USM. Acara Training 
Legislatif dibuka oleh bapak C Hari Wibowo S. PT. M. P. Selaku 
Pembina Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian.

Pada acara Training Legislatif ini DEMA FTP USM mengangkat 
tema “Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif dalam Membentuk Kader 
yang Solutif dan Professional” dengan harapan dalam pelatihan 
legislatif ini para kader mampu menyerap ilmu yang dipaparkan oleh 
para pemateri . 

Acara Training Legislatif tersebut merupakan acara salah satu 
sebagai sarana pembekalan kepada legislator/ legislatif muda pada 
tingkat mahasiswa yang dapat menjalankan fungsi legislatif dengan 
baik dan mempunyai skill yang memadai untuk membuat regulasi 
dan peraturan perundang-undangan dalam organisasi mahasiswa 
serta membangun kerangka pemikiran yang kritis melalui 
mekanisme persidangan yang dijalankannya.

Di dalam acara Training Legislatif DEMA FTP USM 
menghadirkan 3 pemateri dengan berbagai materi yang telah 
disiapkan, pemateri dalam acara ini antara lain Bapak Sentot 
Banjuadji D. S TP , saudari Choerunnisak, S.E  dan juga Titis Ratih 
Pratiwi, S TP.  

Acara Training Legislatif dibagi menjadi 2 sesi dimana sesi 
pertama diisi dengan materi dan sesi kedua di isi dengan tanya 
jawab peserta dengan pemateri, kami juga mewawancarai salah satu 
peserta training legislatif tentang bagaimana acara berlangsung dan  
menurutnya acara berformat semi formal dan dilakukan secara 
khidmat namun cukup menyenangkan, karena pemateri sangat 
komunikatif beserta panitia dari DEMA FTP yang sangat terbuka, 
pungkasnya. 

Pelatihan Pembuatan Nata bagi 
Siswa SMA Kesatrian 1 Semarang 

SEMARANG- Tim pengabdian kepada masyarakat Teknologi 
Hasil Pertanian Universitas Semarang (USM)  memberikan pelatihan 
pembuatan nata kepada Siswa Kelas XII SMA Kesatrian 1 Semarang 
pada Rabu, 3 November 2021.

Produk nata dipilih sebagai materi pelatihan karena makanan 
ringan ini dapat dibuat dengan teknologi pengolahan yang sederhana 
sehingga mudah dilaksanakan bagi siswa. 

Di samping itu diyakini pemasarannya akan cukup 
menggembirakan sehingga dapat dijadikan materi pembekalan bagi 
siswa untuk dapat berwirausaha. 

Tim pengabdian yang terdiri dari Erwin Nofiyanto, S.Pd., M.Si., 
Ir. Sudjatinah, M.Si., Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, M.P. 

Prof Budi mengatakan bahwa pengabdian ini bertujuan untuk 
memberikan pelatihan pembuatan nata kepada siswa SMA Kesatrian 
1 Semarang dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship.

“Peningkatan jiwa enterpreneurship untuk siswa semakin 
ditingkatkan untuk dapat membekali para siswa setelah mereka 
memasuki dunia kerja, pemahaman kewirausahaan harus dimiliki 
oleh siswa karena siswa sebagai salah satu penerus bangsa, sehingga 
dengan pendidikan yang dikuasainya mampu menciptakan lapangan 
kerja” ungkap Prof Budi.

Kegiatan dilaksanakan di SMA Kesatrian 1 Semarang, dan Para 
siswa cukup antusias dalam kegiatan pelatihan dimana siswa-siswi 
belum pernah dan tidak tahu cara pembuatan nata sebelumnya, serta 
siswa hanya mengetahui nata dari air kepala (nata de coco). 

Nata berdasarkan substratnya ada nata de mango (mangga), nata 
de sonya (limbah tahu), nata de cacao (limbah kakao), nata de cassava 
(tapioka), nata de molase (limbah cair tebu) ungkap ketua Tim Erwin 
Nofiyanto, S.Pd.,M.Si.

Prof Budi menambahkan bahwa bahan dasar atau substrat 
pembuatan nata yang penting ada kandungan gulanya yang 
dibutuhkan bakteri Acetobacter xylinum untuk mensintesa menjadi 
selulosa, dan dalam proses pembuatannya harus sangat hati-hati 
karena melalui proses fermentasi harus steril.

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM)  Dr Ir Haslina MSi (tengah) 
berfoto bersama jajaran dosen di sela-sela media gathering di Kafe Arah Awan 

kompleks USM, Jumat (3/12). 

FTP Konversi Limbah 
Jadi Makanan Sehat

l   BKPA Dampingi Pelaku UMKM Olah Pangan

Penyuluhan Pengunaan Bahan 
Tambahan Pangan yang Aman
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Kegiatan yang digelar de-
ngan tema “Dialog Ma ha-
siswa Sebagai Pe nyaluran 

Wadah Aspirasi Maha siswa 
FTP Untuk mendu kung ada nya 
program MBKM” yang dihadiri 
oleh para dosen dan staff Fakultas 
Teknologi Universitas Semarang, 
serta ORMA FTP dan juga 
Mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Semarang. 

“Dialog mahasiswa 2 diadakan 
sebagai wadah penampungan 
aspirasi mahasiswa yang ingin di 

sampaikan kepada Fakultas dan 
juga Dosen sehingga sehingga 
diha rapkan mendapatkan per-
ubahan yang lebih baik lagi untuk 
Dosen, Mahasiswa maupun 
Fakultas Teknologi Pertanian” 
ujar Sinta. 

Kegiatan Dialog Mahasiswa 
yang digelar rutin ini untuk 
menampung aspirasi, masukan 
dari mahasiswa Fakultas Tek-
nologi Pertanian Universitas 
Semarang. Dialog mahasiswa 
2 membicarakan mengenai  

permasalahan-permasalahan  
yang ada di fakultas baik dari 
sarana prasarana maupun dari 
akademik.

Kegiatan dialog mahasiswa 
2 dilakukan dengan membuka 
2 sesi, pada sesi 1 aspirasi 
didapatkan dari link aspirasi 
yang telah dibagikan oleh panitia. 
Sedangkan pada sesi kedua dibuka 
aspirasi langsung dimana peserta 
dapat bertanya langsung kepada 
pihak yang bersangkutan. 

Antusiasme peserta dalam 
Dialog Mahasiswa 2 ini cukup 
besar dimana aspirasi dari 
mahasiswa sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa lain serta yang lainnya. 
Acara Dialog Mahasiswa 2 ini 
tidak ada kendala yang berarti dari 
awal acara hingga akhir acara.

SEMARANG - Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Teknologi 
Hasil Pertanian (HIMATETA) 
Universitas Semarang (USM) 
menggelar Webinar Hari Pangan 
dengan tema “Inovasi Pangan 
L ok a l  u nt u k Mendu ku ng 
Ketahanan Pangan di Masa 
Pandemi” di Ruang Sidang 
Fakultas Teknologi Pertanian 
baru-baru ini.

Tujuan dari diadakannya 
kegiatan ini adalah memberikan 
p e m a h a m a n  m e n g e n a i 
hasi l pangan lokal supaya 
bisa diinovasikan menjadi 
sesuatu yang tidak hanya  baru 
dan menarik namun juga 
mengandung banyak gizi dan 
manfaat, selain itu acara ini 
juga memiliki maksud untuk 
medukung ketahanan pangan 
lokal di masa pandemi.

Acara webinar dibuka oleh 
Dr. Ir. Haslina, MSi, selaku Dekan 
Fakultas Teknologi Pertanian 
USM. Menurut Haslina acara 
ini sangat bagus diikuti karena 
materi dan tema yang dipilih 
sangat menarik dan bermanfaat. 

Pembicara da lam acara 
webinar ini ada tiga yaitu Bapak 
Dr. Ir. Hamidin Rasulu, S.TP., 
M.TP yang merupakan dosen dari 
Fakultas Pertanian Universitas 
Khairun, Ternate. Ibu Dr. Ir. 
Haslina, M.Si dari dekan Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas 
Semarang. Dan Ibu Anggra 
Paramita, S.TP., M.S.Farm dari 

Staf Riset dan Pengambangan PT 
Industri Jamu Borobudur. 

Materi yang disampaikan 
oleh pembicara Dr Hamidin yaitu 
tentang peran pangan lokal untuk 
mendukung ketahanan pangan 
di masa pandemi. 

Kemud ia n d i la njut k a n 
dengan penyampaian materi 
oleh  pembicara Dr Haslina yaitu 
potensi jagung sebagai pangan 
lokal yang dapat diolah menjadi 
marning hingga susu jagung. 

Selanjutnya penyampaian 
m a t e r i  y a n g  t e r a k h i r 
disampaikan oleh pembicara  
a Anggra yaitu tentang peran 
repah di masa pandemi yang 
menjadi populer karena dapat 
meningkatkan imun tubuh 
sehingga dapat melindungi tubuh 
dari berbagai virus. 

Peserta sangat antusias 
mengikuti acara webinar ini 
sehingga banyak topik yang 
dipertanyakan ketika sesi tanya 
jawab, ada 3 pertanyaan terbaik 
dari peserta yang dipilih dan 
berhak mendapatkan Doorprize 
atas perntanyaan yang bagus 
tersebut. 

Ju m l a h  p e s e r t a  y a n g 
mengikuti webinar ini yaitu 
sebanyak 160 peserta dari 
berbagai kalangan dan usia, yang 
rata - rata dari daerah Semarang, 
Maluku utara, Sumatra utara, 
Lombok, Malang, Probolinggo, 
Blora, Pati, Surakarta dan masih 
banyak daerah lainnya.

SEMARANG- Dosen Fa-
kultas Teknologi Pertanian 
Universitas Semarang (USM) 
menggelar penyuluhan kepada 
siswa siswi PKBM Anugrah Bang-
sa Semarang tentang “Pem buatan 
Pangan Fungsional Tempe Dan 
Perbedaan Jenis Pengemasnya 
Bagi Siswa Siswi” baru-baru ini.

Dosen yang terdiri Antonia 
Nani Cahyanti, S.Si, M.Si, Ir. 
Adi Sampurno, M, dan Soraya 
Kusuma Putri, S.TP, M.Sc 
memebrikan materi sesuai dengan 
bidang masing-masing.

Menurut Soraya penyuluhan 
ini sangat tepat dilakukan untuk 
menambah wawasan bagi siswa 
siswi di sekolah tersebut, yang 
mempunyai mata pelajaran 
bioteknologi, yang mana proses 
fermentasi merupakan bagian 
dari mata pelajaran tersebut. 

“Salah satu contoh produk 
olahan fermentasi adalah tempe. 
Tempe merupakan produk olahan 
fermentasi yang berasal dari 
Indonesia” ungkap Soraya.

Pada penyuluhan ini diawali 

dengan pemberian pretest kepada 
siswa-siswi jurusan IPA di sekolah 
tersebut. Pemberian materi 
dilakukan setelah pretest tersebut 
selesai. 

Materi yang disampaikan 
pada penyuluhan ini meliputi 
tiga topik, yaitu yang pertama 
adalah mengenai sifat fungsional 
dari tempe dari kacang merah, 
kacang hijau dan kacang tanah, 
disampaikan oleh Antonia Nani 
Cahyanti, S.Si, M.Si, Kedua adalah 
proses pembuatan dan  fermentasi 
tempe dari kacang merah, kacang 
hijau dan kacang tanah oleh Ir. Adi 
Sampurno, M.Si, dan topik ketiga 
mengenai jenis   pengemasan yang 
berbeda pada tempe dari kacang 
merah, kacang hijau dan kacang 
tanah disampaikan oleh Soraya 
Kusuma Putri, S.TP, M.Sc . 

Usai penyampaian materi, 
siswa siswi jurusan IPA tersebut 
melakukan praktek sederhana  
pembuatan tempe. Praktek 
tersebut dibantu oleh dua orang 
mahasiswa dari fakultas teknologi 
pertanian USM. 

Peringati Hari Pangan, 
Himateta USM Gelar WebinarDialog Mahasiswa FTP

SEMARANG - Sebanyak 60 Mahasiswa mengikuti acara 
Dialog Mahasiswa 2 yang diselenggarkan oleh DEMA FTP 
pada Jumat 22 Oktober 2021 acara diselenggarakan secara 
online melalui zoom meeting.

SEMARANG - Dewan Mahasiswa Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Semarang (USM)  
mengadakan Musyawarah Organisasi Mahasiswa 
(Musorma) baru-baru ini. Musorma yang didakan 
secara online dan luring digelar  di gedung V fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Semarang. 

Pada acara Musorma diikuti oleh 60 mahasiswa 
dari Orma FTP di gedung Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Semarang beserta wakil dekan 
FTP, Ketua Jurusan dan Pembina Orma FTP USM. 
Acara Musorma tersebut dibuka dan diresmikan oleh 
Ibu Ir Dewi Larasati, M. Si. selaku wakil dekan FTP. 

Pada acara Musorma ini Dema FTP USM 
mengangkat tema “Menumbuhkan Kredibilitas, 
Membangun Integritas dan Menciptakan Solidaritas 
dalam Kepengurusan Orma FTP” dengan tema 
tersebut diharapkan tercipta iklim demokrasi Orma 

FTP yang sehat dan dinamis, dan mahasiswa bias 
menjalankan organisasi sesuai dengan garis besar 
haluan dan juga Ad/Art Orma FTP.

Acara Musorma tersebut merupakan persidangan 
untuk membahas Ad/Art Orma Ftp sebagai pondasi 
dan acuan Orma Ftp dan juga mempertanggung 
jawabkan Laporan dari Orma FTP. Serta terdapat 
acara orasi dari calon Dema FTP dan juga penetapan 
ketua baru Orma FTP  di dalam susunan acara 
Musorma itu sendiri 

Wakil dekan FTP Ir Dewi Larasati, M. Si. dalam 
sambutan pembukaan mengatakan bahwa tahun 
lalu karena masa pandemi  pelaksanaan Musorma 
diadakan secara daring, namun saat ini Musorma 
dilaksanakan secara daring dan luring. Dimana 
terdapat pembatasan anggota secara luring yaitu 5 
delegasi setiap Orma FTP. 

Dema FTP Gelar Musorma

Dosen FTP Berikan Penyuluhan 
tentang Pangan Fungsional

SEMARANG- Tim Pengab-
dian FTP USM yang terdiri 
dari Anisa Rachma Sari, M.Si,   
C. Hari Wibowo, S.Pt, M.P. 
dan Ika Fitriana, STP, M.Sc 
melakukan kegiatan Peningkatan 
Keterampilan Bagi Siswa SMA 
Sultan Agung 3 Semarang Melalui 
Pembuatan Telur Asin Dengan 
Metode Perendaman Air Garam 
Berempah, di Ruang Kelas XI IPS 
2 SMA Sultan Agung 3 Semarang 
(Rabu 3 November 2021)

Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat merupakan salah satu 
kewajiban dalam melaksanakan 
Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Kegiatan tersebut sebagai solusi 
bagi pemecahan permasalahan 
yang ada di masyarakat melalui 
kehadiran pihak perguruan tinggi. 

K e g i a t a n  p e ny u lu h a n /
sosialisasi dilaksanakan hari Rabu 
3 November 2021 diikuti oleh 11 
siswa-siswi SMA Sultan Agung 
3 Semarang kelas XI  dengan 3 
topik. Topik teknologi pengolahan 
telur menjadi telur asin berempah 
disampaikan oleh  C. Hari 
Wibowo, S.Pt, M.P., Faktor-
faktor yang mempengaruhi sifat 
dan kualitas telur asin berempah 
disampaikan oleh Anisa Rachma 
Sari, S.Si, M.Si, Aplikasi rempah-

rempah dalam pembuatan telur 
asin  disampaikan oleh Ika 
Fitriana, STP, M.Sc.

Ika Fitriana, STP, M.Sc selaku 
ketua Prodi S1 THP FTP USM 
memberikan sambutan tentang 
pentingnya pengolahan produk 
pertanian karena sekarang 
ini produk makanan sangat 
bervariasi akibat tuntutan dalam 
pemenuhan kepuasan konsumen. 
Beliau mengatakan jika kalian 
ingin menjadi wirausaha di 
bidang makanan sangat cocok 
untuk menimba ilmu dan mencari 
pengalaman di Fakultas Teknologi 
Pertanian USM.

Dosen FTP Gelar Pelatihan 
Pembuatan Telur Asin Berempah
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SEMARANG - Fakultas Psikologi 
Universitas Semarang (USM)  bersama 
Philantrophy USM menyelenggarakan 
kegiatan pelatihan manajemen referensi 
ilmiah dan penulisan artikel jurnal yang 
dilaksanakan secara daring pada  3-4 
Desember 2021. 

Dekan Fakultas Psikologi USM 
Dr L Rini Sugiarti SPsi MSi Psikolog 
menyampaikan bahwa acara manajemen 
konfrensi dan penulisan artikel jurnal ini 
sangatlah penting diikuti karena  kita dapat 
memahami mengenai penulisan artikel 
jurnal secara sistematis dan kita dapat 
menghindari plagiat. 

Kegiatan ini efektif serta bermanfaat 
bagi mahasiswa S1 maupun S2 Psikologi 
USM maupun Mahasiswa diluar ling-
kungan USM.

Kegiatan ini menghadirkan dua nara-
sumber yaitu Dr Erwin Erlangga SPd MPd 

yang merupakan Chief Editor Journal 
Philan tropy dan Yudi Kurniawan SPsi MPsi 
Psi kolog. Erwin menyampaikan materi 
mengenai aplikasi mendeley. Mendeley 
merupakan software manajemen referensi 
dan jaringan sosial akademis yang mem-
bantu mengorganisir penelitian, ber kola-
borasi dengan peneliti lain secara online dan 
menemukan publikasi penelitian terakhir. 

Sebagai database referensi, file refe rensi 
seperti buku atau artikel jurnal dalam bentuk 
PDF bisa disimpan dan diberi keterangan 
yang tepat membantu mempermudah 
pencarian.file-file PDF yang disimpan 
juga bisa diuka, dibaca, dan diberi catatan 
dengan sticky notes atau highlight. Setiap 
instalasi mendeley harus disertasi dengan 
pendaftaran akun baru, karena setiap akun 
mendeley disertai dengan akun online,  cara 
untuk menginstal mendeley adalah dengan 
akses ke https://www.mendeley.com/.

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kegiatan ini dipandu oleh MC yaitu M. Narendra Aulia Antavidas 
yang merupakan Ketua DEMA Fakultas Psikologi USM yang 
menjelaskan serangkaian acara dari pembukaan, penyampaian 

materi, tanya jawab sampai penutup.dan kegiatan ini di moderatori 
oleh Gubernur BEM Fakultas Psikologi USM Ghea Aley Sumantri . 

Acara Sosialisasi Peraturan Dan Penghargaan Pada Mahasiswa 
Fakultas Psikologi USM dibuka oleh Dr Erwin Erlangga SPd MPd 
yang merupakan wakil dekan Fakultas Psikologi USM. Erwin 
menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sifatnya lebih ke sharing 
dan diskusi terkait penghargaan dan penerimaan beasiswa bagi 
mahasiswa Fakultas Psikologi USM berdasarkan Perturan SK dari 
Rektor Universitas Semarang. 

“Tujuan kegiatan ini diadakan agar mahasiswa dapat memahami 
tentang peraturan yang terkait dengan mahasiswa dari beasiswa 
sampai penghargaan untuk mahasiswa yang berprestasi”, ungkap 
Erwin.

Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) narasumber yang pertama 
ada Dr Erwin Erlangga SPd MPd menyampaikan mengenai Pedoman 
Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Psikologi USM dan 
Peraturan tentang Penanganan Pelecehan Seksual di USM bahwa 
dan narasumber kedua Dr L Rini Sugiarti SPsi Msi Psikolog yang 
merupakan Dekan Fakultas Psikologi USM.

Menurut Erwin berdasarkan peraturan SK Rektor nomor 262/
SK/USM.H/M/2021 mengenai pedoman pemberian beasiswa bagi 
mahasiswa Universitas Semarang ada 3 jenis beasiswa yang akan 
diberikan oleh Universitas Semarang kepada mahasiswa yang 
pertama Beasiswa Prestasi Akademik (nilai akademik), Beasiswa Bina 
Lingkungan (kurang mampu), dan Beasiswa Prestasi Non Akademik 
(prestasi olah raga/seni budaya/agama/lain. Ketiga jenis  beasiswa  
tersebut  bertujuan memberikan  kesempatan  kepada siswa yang 
berprestasi maupun yang kurang mampu untuk mendapatkan 
pendidikan tinggi untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. 
Beasiswa ini diharapkan dapat memacu peningkatan baik  secara 
akademik maupun prestasi  sesuai bidang  yang ditekuni dengan 
mengikuti peraturan yang berlaku.dan dilanjutkan penyampaian 
materi tentang peraturan penanganan pelecehan seksual di Universitas 
Semarang berdasarkan SK Rektor nomor 844/SK/USM.H/M/2021 .”

SEMARANG - Fakultas Psikologi USM menggelar 
kegiatan sosialisasi peraturan dan penghargaan pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi USM yang diadakan pada 
Jum’at (24/12/2021)  melalui daring dengan menggunakan 
aplikasi zoom.

Sosialisasi Peraturan dan Penghargaan 
      pada Mahasiswa Fakultas Psikologi

Pelatihan Manajemen Referensi Ilmiah dan Penulisan Artikel Jurnal

SEMARANG - Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) bekerjasama dengan Universitas 
Sultan Fatah menggelar kegiatan webinar pela-
tihan peningkatan kompetensi sosial di Universitas 
Sultan Fatah baru-baru ini lalu secara online. 
Kegiatan pelatihan ini di moderatori oleh Dr 
Caroline SE Msi yang merupakan Wakil Rektor I 
Universitas Sultan Fatah.

Pelatihan ini dibuka oleh Rektor Universitas 
Sultan Fatah Dr Mohammad Kusyanto, ST MT, ia  
menyampaikan bahwa kegiatan webinar Pelatihan 
peningkatan kompetensi sosial ini adalah sebuah 
pertemuan yang luar biasa karena kegiatan 
pelatihan ini merupakan awal kerjasama antara 
perguruan tinggi dari Universitas Semarang 
dengan Universitas Sultan Fatah. 

“Topik ini sangat menarik untuk diangkat 
karena banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat 
bermanfaat, keterampilan sosial merupakan 
hal yang dipelajari secara dikit demi sedikit 
dari pengalaman seseorang dan mempunyai 
peranan penting dalam proses sosialisasi, karena 
kompetensi sosial merupakan indeks untuk 
penyesuaian diri yang sehat”, ungkapnya.

Pelatihan ini menghadirkan empat nara-
sumber, antara lain Dr L Rini Sugiarti SPsi Msi 
Psikolog yang merupakan Dekan Fakultas 
Psikologi USM, ia menyampaikan mengenai Self-
Esteem / harga diri. 

Menurut Rini harga diri merupakan 
pandangan keseluruhan dari individu tentang 

dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang 
dinamakan martabat diri atau gambaran diri. 
Misalnya, anak dengan penghargaan diri yang 
tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya 
sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang 
yang baik. Efek dari Self Esteem pada Individu 
yang tinggi adalah Suka bertemu dengan orang/
lingkungan baru, tidak kawatir dengan judge 
orang lain,  dan efek self esteem individu yang 
rendah adalah tidak mempercaayai diri sendiri,  
berpikir gagal sebelum bertindak, dan  sulit 
memaafkan diri sendiri jika melakukan kesalahan 
dan cenderung mengukur kemampuan diri.

Narasumber kedua Dr Erwin Erlangga SPd 
MPd yang merupakan Wakil Dekan Fakultas 
Psikologi USM menyampaikan mengenai 
Proposal Dalam Kompetensi Sosial, Kompetensi 
sosial merupakan kemampuan mengelola 
hubungan kemasyarakat yang membutuhkan 
berbagai ketrampilan, kecakapan, dan kapasitas 
dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 
hubungan antara pribadi. 

Selanjutnya narasumber Dr Arumwardhani 
Nusandari,M Si yang merupakan Dosen S2 
Magister Psikologi membahas mengenai 
Komunikasi, dan  materi yang terakhir oleh Ade 
Machnun Lc yang merupakan mahasiswa S2 
Psikologi USM menyampaikan materi mengenai 
Habituasi TOSM untuk meningkatkan Self 
Cofdence mahasiswa dalam konteks kompetensi 
sosial.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sosial
   Kerja Sama Fakultas Psikologi USM - Universitas Sultan Fatah   
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Tim PKM ini diketuai  Kimmy 
Katkar SPsi MSi, dengan anggota 
Pundani Eki Pratiwi SPsi MPsi 

Psikolog, Purwaningtyastuti SPsi MSi 
Psikolog dan Anna Dian Savitri, SPsi 
MSi Psikolog serta melibatkan dua 
Mahasiswa Fakultas Psikologi USM 
Intan Cahya dan Wahyu Susanti.

Kegiatan yang dilakukan secara 
daring melalui zoom ini dimoderatori 
oleh Pundani Eki Pratiwi bertujuan 
untuk memperkenalkan para siswa 
tentang kemalasan sosial dan strategi 

meningkatkan motivasi diri. Kegiatan 
PKM diikuti oleh 30 orang siswa. Pada 
sesi pertama dijelaskan mengenai apa 
itu kemalasan sosial yaitu menurunnya 
usaha individu ketika berada dalam 
kelompok dibandingkan ket ika 
individu bekerja secara sendirian. 

 “Tugas kelompok mempunyai beban 
yang lebih besar dan membutuhkan 
kontribusi dari setiap anggota kelompok 
agar tugas tersebut dapat terselesaikan 
dengan baik. Namun terkadang bekerja 
secara kelompok menjadi tidak efektif 

karena tidak semua anggota kelompok 
memiliki kesadaran akan tanggung 
jawab terhadap tugas kelompok 
tersebut,” ungkap Kimmy. 

“Ketika kurang termotivasi maka 
muncul sikap pasif, anggota kelompok 
lebih memilih untuk diam dan 
memberikan kesempatan kepada orang 
lain untuk melakukan usaha kelompok. 
Sikap pasif ini didorong oleh adanya 
anggapan bahwa tujuan kelompok 
telah dapat dipenuhi oleh partisipasi 
orang lain dalam kelompok tersebut” 
tambahnya.

Sesi kedua adalah penjelasan 
mengenai apa itu motivasi dan strategi 
meningkatkan motivasi diri oleh Anna 
Dian Savitri.  

“Motivasi setiap orang berbeda-
beda karena motif yang berkaitan 
dengan kebutuhan untuk kegiatan yang 
sama, dapat berbeda-beda, motivasi 
sangat penting dalam kegiatan proses 
pembelajaran, sebab adanya motivasi 
dapat mendorong semangat belajar dan 
dapat mencegah terjadinya kemalasan 
sosial” ungkap Dian. 

Pada kesempatan ini siswa diajak 
untuk dapat lebih memahami dirinya, 
mengenali potensinya, serta tidak 
mudah menyerah dan selalu siap 
menerima tantangan dan peluang yang 
ada.

 KKL  Virtual 
Fakultas Psikologi
SEMARANG - Fakultas Psikologi Uni-

versitas Semarang (USM) mengadakan kegiatan 
Kuliah  Kerja Lapangan (KKL) bagi mahasiswa 
semester gasal tahun 2021/2022, walaupun 
masih dalam situasi pademi covid-19 Fakultas 
Piskologi USM tetap menggelar ke giatan KKL 
dengan cara virtual yakni meng gunakan aplikasi 
zoommeeting.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10-11 
Desember 2021 serta diikuti oleh 300 mahasiswa 
dari kelas pagi maupun kelas sore, kegiatan ini 
diadakan dengan tujuan untuk menambah 
wawasan dan ilmu para mahasiswa serta untuk 
memenuhi tugas mata kuliah KKL. 

Kegiatan ini dimoderatori oleh beberapa dosen 
dari Fakultas Psikologi USM, yaitu Retno Ristiasih 
Utami. S.Psi., M.Psi., Adiprana Yogatama, S.S., 
M.Hum, Markus Nanang Irawan BS, S.Psi., M.Psi., 
dan Rusmalia Dewi, S.Psi., M.Si. Para moderator 
menjelaskan serangkaian acara kegiatan KKL 
mulai dari pembukaan, pemaparan materi 
narasumber, diskusi sampai penutup. 

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas 
Psikologi USM Dr. L Rini Sugiarti S.Psi., M.Psi., 
beliau mengatakan walaupun masih dalam 
situasi  pademi, kegiatan KKL pada semester 
Gasal 2021/2022 tetap dilaksanakan secara 
daring, semua mahasiswa yang mengikuti dan 
mendengarkan pemaparan materi oleh para 
narasumber pasti  akan sangat bermanfaat, 
kegiatan KKL ini dibagi menjadi 4 (empat) sesi 
dengan narasumber yang berbeda, tentunya 
akan sangat  bermanfaat bagi mahasiswa karena 
dapat menambah ilmu dan wawasan. 

Pada hari pertama hadir dua narasumber 
yaitu Ari Tris Ochtiasari, S.Psi., Psikolog yang 
merupakan KPLP Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Kelas II A Semarang dan Mr. Sorang 
Lim yang merupakan Native Korean Language 
to Indonesian. Dalam pemaparannya mengenai 
Peran psikologi dalam pembinaan WBP di 
Lembaga pemasyarakatan, Ari Tris Ochtiasari, 
S.Psi., menyampaikan bahwa “LPP Kelas II A 
Semarang merupakan UPT Pemasyarakatan 
di bawah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. 
Visi dan misi LPP Kelas II A Semarang adalah 
terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang 
unggul dalam pembinaan, prima dalam 
pelayanan dan tangguh dalam pengamanan 
dan melaksanakan perawatan, pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 
dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan 
dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan 
dan perlidungan hak asasi manusia.”

Kemudian Mr. Sorang Lim menyampaikan 
mengenai psikologi dan perannya dalam dunia 
pendidikan di Korea. “Untuk Semester dan 
musim di korea dibagi menjadi 4 musim yaitu 
musim semi di bulan Maret-Juni, musim panas 
dibulan Juni-September, musim gugur Oktober-
November, musim dingin dibulan Desember – 
Maret. Dua semester pertama perkuliahan  di 
korea ada di musim semi dan gugur, sedangkan 

Motivasi untuk Cegah 
Kemalasan Sosial

SEMARANG, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas 
Psikologi USM menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) pada 3 November 2021 dengan sasaran Siswa kelas XII SMA 
Kesatrian 2 Semarang. 

SEMARANG - Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PkM) Fakultas 
Psikologi USM yang diketuai oleh Maria 
Yuliana Wangge, S.Psi, M.Psi., Psikolog, 
dengan anggota Feti Pratiwi, S.Psi, 
M.Psi,Psikolog, Martha Kurnia Asih, 
S.Psi, M.Si dan Agung Santoso Pribadi,S.
Psi, M.Psi, Psikolog serta melibatkan dua 
mahasiswa Fakultas Psikologi USM 
Dimas Gustian dan Christabel Camela, 
menggelar kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PkM)  dengan sasaran Siswa 
kelas X SMA Teuku Umar Semarang baru-
baru ini.

Kegiatan  yang dilakukan secara 
d a r i ng mela lu i  Z oom Meet i ng 
ini  dimoderatori oleh Feti Pratiwi 
bertujuan untuk memperkenalkan para 
siswa tentang efikasi diri dan strategi 
meningkatkan motivasi belajar. 

Kegiatan PkM diikuti oleh 60 orang 
siswa, hadir pula Kepala Sekolah dan 1 
guru Pendamping. 

Pada sesi pertama dijelaskan mengenai 
apa itu motivasi belajar yaitu dorongan 
dari diri siswa untuk mencapai tujuan 
belajar, misalnya pemahaman materi atau 
pengembangan belajar.

“Motivasi belajar merupakan sebagai 
dorongan untuk memenuhi kebutuhan 
pada diri seseorang dengan tujuan agar 
seseorang belajar dapat melahirkan 
prestasi yang lebih baik. Dengan hal 
tersebut seseorang akan melakukan suatu 
usaha yang sungguh sungguh karena 
adanya motivasi yang baik” ungkap  
Martha

“Apa yang dilakukan saat ini akan 
berdampak pada masa depan, kita 
memiliki motivasi sesuatu yang Ok kita 
bisa mencapai apa yang kita cita-citakan” 
tambahnya.

Sesi kedua adalah penjelasan me-
ngenai apa itu efikasi diri oleh Maria 
Yuliana Wangge.   Self Efficacy merupakan 
keyakinan akan kemampuan yang 
terdapat dalam diri seseorang untuk 
melakukan sesuatu sehingga mencapai 
tujuan yang diinginkan. 

Seseorang yang memiliki Efikasi 
Diri yang tinggi akan membuatnya lebih 
termotivasi dalam mencapai tujuan. 
semakin tinggi tingkat keyakinan 
diri seseorang semakin tinggi pula 
motivasinya.

Maria Yuliana Wangge yang akrab 
dipanggil Maya mengajak siswa untuk 
mengenali diri untuk melakukan lima 
tahapan dalam menguatkan efikasi diri 
melalui My Self, My Potencial, Be a Positive 
People, Life Is Never Flat, dan Manajemen 
Waktu. ungkap Maya.

60 Siswa SMA Teuku Umar Ikuti 
Motivasi Belajar bersama Dosen USM
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BOYOLALI - Trend Kasus 
Covid 19 di Boyo la l i yang 
menunjukan penurunan ternyata 
masih berdampak bagi Pelaku 
UMKM khusus nya Pedagang 
Kuliner yang berdomisili di sekitar 
Perumahan Kebun Palem. Tak 
sedikit pedagang mengaku untuk 
survive mempertahankan omzet 
mengalami kesulitan. 

Untuk itu, Dosen Ilmu Komu-
ni kasi Universitas Sema rang me-
lalui kegiatan pengabdian ke pa-
da masyarakat berupaya meng -
gan deng peda gang kuliner un-
tuk melakukan terobosan da-
lam mengembangkan sistem pe-
masaran yang memanfaatkan 
pen dekatan personal dan pen-
jualan secara digital. 

Pelatihan yang dilaksanakan 
Selasa (27/10) di Boyolali meng-

ajarkan kepada pelaku UMKM 
untuk membuat desain iklan 
produk memanfaatkan Corel 
draw “Sukses melakukan pro-
mosi lewat digital ditentukan 
sejauhmana Visual Konten yang 
ditawarkan melalui platfom media 
sosial. Pelaku kuliner dituntut 
menguasai pembuatan desain agar 
mampu mempengaruhi psikologis 
calon konsumen untuk tertarik 
membeli produk” ujar Dosen Ilmu 
Komunikasi USM, Firdaus Azwar 
Ersyad. 

Pelatihan yang diikuti 10 
pelaku kuliner secara off line 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan juga membekali ke-
mampuan soft skill dalam pela-
yanan konsumen. Salah satu 
pemateri, Tika Rist ia Dja-
ya mengaku pemasaran digital 

harus diimbangi dengan kemam-
puan penjual dalam melakukan 
Komunikasi Persuasif dalam mela-
yani konsumen saat melakukan 
transaksi jual beli. 

“Selain prinsip integritas 
dalam bersikap jujur dalam 
berjualan, Pemahaman karakter 
konsumen perlu dipelajari untuk 
mengemas bagaimana cara 
komunikasi persuasif yang sesuai 
dengan target konsumen” ujar 
Tika Ristia Djaya. 

Salah satu Pelaku Kuliner yang 
mengolah Rempah, Siti Hartatik 
mengaku sangat terbantu dengan 
terselenggaranya pelat ihan 
pembuatan desain untuk mem-
buat konten visual yang menarik. 

“Selama ini gak pernah belajar 
Corel untuk membuat desain. Tapi 
melalui pelatihan ini membuat 

saya jadi paham bikin materi 
promosi secara online itu ternyata 
kita juga perlu belajar desain 
untuk membuat visual produk 
agar menarik” ujar Siti Hartatik

Pelatihan yang dirancang 
sebagai bentuk implementasi Tri 
Dharma Perguruan Tinggi ini 
sebagai bentuk kontribusi Program 

Studi Ilmu Komunikasi untuk 
melatih masyarakat bela jar ilmu 
komunikasi yang selama ini hanya 
dapat diakses oleh mahasiswa di 
kampus. Harap annya Pengetahuan 
yang didapat mampu membantu 
pelaku UMKM untuk melakukan 
kreativitas di tengah Pandemi 
Covid 19.

Dosen Ilkom USM Ajarkan Membuat 
Desain bagi Pelaku Kuliner Boyolali

Ibu-ibu anggota UMKM Batik Kampung 
Tematik Durenan mengikuti kegiatan 
pelatihan di Laboratorium FTIK USM baru-

baru ini. Sekali pun peserta pelatihan ini sudah 
tidak muda lagi, semangat untuk belajar masih 
tinggi. 

Dosen-dosen yang terlibat dalam pelaksanaan 
pelatihan ini adalah Siti Asmiatun, Victor Gayuh 
Utomo dan Saifur Rohman Cholil. Tidak hanya 
dosen, mahasiswa pun ikut terlibat dalam kegiatan 
ini. Antara lain, Muhammad Ali dan Azhar Ozhi 
Saputra. 

Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan PKM 
supaya mengaplikasikan keilmuan yang diperolah 
kepada masyarakat. Selain itu diharapkan setelah 
lulus dan terjun ke masyarakat tahu permasalahan 
dan bisa memberikan solusi dengan keilmuannya.

Ibu Ning Nyi. Chrisna selaku ketua UMKM 
Batik Kampung Tematik Durenan Indah Semarang 
sangat antusias dengan diadakannya kegiatan ini 
dan berharap akan ada pelatihan lanjutan yang 
diselenggarakan oleh FTIK USM. Dalam diskusi 
juga muncul visi agar penggunaan marketplace 
pada umumnya dan Shopee pada khususnya dapat 
menjadi salah satu kanal pemasaran bagi kegiatan 
kerajinan batik di wilayahnya. Rencana untuk 

melakukan pemasaran secara terarah juga sudah 
terpikirkan oleh beliau.

Pelatihan pemanfaatan marketplace yang 
diberikan difokuskan pada proses pengelolaan 
toko dan produk secara umum menggunakan 
aplikasi Shopee. Marketplace tersebut dipilih 
karena merupakan pemimpin market share 
di Indonesia, kampanye iklan yang terbilang 
masif dan demografi pengguna yang dianggap 
sesuai dengan produk kerajinan batik yang akan 
dipasarkan.

Pelatihan dibantu dengan media video yang 
berisi simulasi mulai upload produk, proses 
pengiriman dan pencairan saldo penjual. 
Tambahan video ini diberikan agar pelaku UMKM 
mengerti mengenai alur secara utuh penjualan di 
marketplace karena kebanyakan tutorial yang ada 
hanya berkutat pada pengelolaan produk.

“Untuk mendukung produk-produk yang 
dipasarkan di marketplace Shopee, perlu adanya 
pengelolaan yang sifatnya rutin. Hal ini disebabkan 
hal-hal seperti interaksi dengan calon konsumen, 
kecepatan respons untuk menerima pesanan dan 
mengirim pesanan berpengaruh terhadap reputasi 
toko di marketplace selain tentunya rating atau 
bintang dan tanggapan dari pembeli,” jelasnya. 

Dosen FTIK  Latih 
UMKM Durenan Indah

SEMARANG - Dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi, dosen-dosen 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) 

kembali melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kali ini kegiatan 
PKM ini dilakukan bekerja sama dengan UMKM Kampung Tematik Durenan Indah 

yang melakukan berkecimpung di industri batik.

Workshop Audit 
Sistem Informasi
SEMARANG - Program Studi S1 Sistem Informasi 

Universitas Semarang (USM) menggelar workshop audit 
sistem informasi bagi dosen dengan menghadirkan 
Augie David Manuputty SKom MCs dari UKSW pada 20-
21 Desember 2021.

Ketua panitia Saiful Hadi MKom mengatakan bahwa 
tujuan dari workshop ini adalah untuk membekali para 
dosen FTIK USM untuk memiliki kemampuan dalam 
mengaudit sistem informasi dengan mengguanakan 
framework Cobit 2019.

“Materi pada workshop ini meliputi pengenalan audit 
sistem informasi, standar audit dengan framework Cobit 
2019, analisis resiko serta kendali internal” ungkap Saiful.

Sementara Augie dalam materinya memaparkan 
bahwa audit dilakukan  step by step, didasari perencaan 
yang tepat, komnunikasi yang baik, audit sesuai dengan 
kepakarannya dan tidak  boleh dilakukan oleh sembarang 
orang.

“Kita datang mengadudit bukan untuk menghakimi 
seseorang, prespektif audit modern adalah mendekatkan 
diri dengan yang kita audit sehingga akan memberikan 
opini dan rekomendasi  terbaik untuk sebuah organisasi, 
dengan demikian performa atau kinerja organisasi akan 
semakin baik akan semakin meningkat” ungkap Augie.

Menurut Augie ada dua tipikal audit yaitu ekternal 
audit dilakukan  oleh pihak luar dan intenral audit yang 
dijalankan oleh auditor yang ada di organisasi sendiri. 

Ia menambahkan bahwa 4 tahapan audit yaitu 
pertama perencaaan audit ( tetapkan ruang lingkup audit 
dan tujuan audit) kita mau audit apa dan dimana, misal 
bagian keuangan bagian mananya, proses IT nya atau 
bagian mana harus jelas, sehingga kita datang  ke bagian 
tersebut minta data dan ada mandatori supaya tidak  
menyimpang kemana-mana, jadi auditor akan datang ke 
bagian yang tepat.

Tahapan kedua adalah pengumpulan bukti audit, 
ketiga evaluasi bukti audit, dan keempat adalah 
komunikasi hasil audit.
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Kegiatan yang diikuti 17 dosen 
Program Studi S1 Sistem In-
for masi ini menghadirkan 

narasumber Tri Haryoko dari Jakarta, 
adapun software yang digunakan 
ada lah Pentaho dan Oracle VM 
VirtualBox.

Menurut Kaprodi S1 Sistem In-
formasi USM Prind Triajeng Pung-
kasanti MKom bahwa workshop 

ini bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi para dosen di lingkungan 
Program Studi S1 Sistem Informasi 
dalam bidang Business Intelligence.
Kompetensi

“Kami berharap workshop ini bisa 
menambah kompetensi tentang bu-
siness intelligence bagi para dosen agar 
nantinya ilmu yang didapatkan bisa 
disampaikan ke mahasiswa sehingga 

mahasiswa nantinya akan memiliki 
kompetensi yang sama” ungkap Prind.

Para dosen diberikan materi ba-
gai  mana mengolah database yang se-
mua tak beraturan kemudian di olah 
menjadi data normal, selain itu ma teri 
yang didapatkan yaitu data were house 
design and imple men tation, Decision 
Support System (DSS) dan lain-lain

Prind menambahkan bahwa work-
shop seperti ini rutin digelar se tiap 
semester untuk update know ledge 
para dosen Program Studi S1 Sistem 
Informasi USM, sebelumnya semester 
genap para dosen mengikuti workshop 
No QL dengan MongoDB. 

Dosen FTIK USM Beri 
Pelatihan Implementasi Sensor 

Pendukung Teknologi IoT
SEMARANG- Teknologi informasi saat 

ini berkembang sangat pesat dan merambah ke 
teknologi yang dinamakan Internet of Things (IoT). 
Teknologi ini menggunakan dukungan jaringan 
internet dalam menggerakkan suatu alat elektronik 
dari jarak jauh hanya dengan menggunakan 
bantuan ponsel pintar. Pagar rumah yang bisa 
dibuka tanpa harus pemiliknya turun terlebih 
dahulu dari mobil, lampu rumah yang dapat 
dikontrol dan dihidupkan sesuai keinginan pemilik 
yang berada dari tempat manapun, printer yang 
dapat mencetak walau si pemilik berada di tempat 
yang jauh, dan lain sebagainya.

Dengan pertimbangan tersebut maka Dosen 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang (USM) melalui tim 
Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama 
dengan SMK Walisongo Semarang mengadakan 
pelatihan bertajuk “Pelatihan Implementasi Sensor-
sensor Pendukung Teknologi Internet Of Things 
Bagi Guru SMK Walisongo Semarang” pada Kamis 
(23/12/2021).

Peserta pelatihan ini adalah seluruh Guru 
Jurusan TKJ SMK Walisongo Semarang. Hadir 
sebagai narasumber dalam pelatihan ini adalah 
Febrian Wahyu Christanto, April Firman Daru, 
Vensy Vydia, dan Yusuf Nurul Hillal yang 
merupakan Dosen FTIK USM. 

Materi yang disampaikan meliputi implementasi 
Sensor Jarak GP2Y0A710, Sensor Suhu LM35, 
Sensor Kelembaban DHT11, dan Sensor Cahaya 
LDR. 

Materi pelatihan adalah teori fungsi sensor-
sensor IoT dan praktek penggunaan sensor dan 
penggunaan software pendukungnya untuk 
membangun suatu teknologi IoT.

 “Iot sekarang ini tidak bisa lepas dari sensor 
karena itulah keunggulan IoT sekarang ini adalah 
kecanggihannya. Dengan dukungan sensor 
memungkinkan sebuah mobil berjalan sendiri 
(autopilot), lampu bisa hidup disesuaikan dengan 
keadaan cuaca dan waktu, bahkan sebuah akuarium 
dapat mengontrol kondisi air dan menguras sendiri 
air yang ada di dalamnya apabila kondisi air atau 
pH nya sudah tidak bagus untuk kehidupan ikan. 
Semua itu dapat dilakukan dan dimonitor pemilik 
dari jarak jauh hanya dengan klik dari ponsel 
pintarnya”, papar Febrian Wahyu Christanto yang 
merupakan salah satu narasumber.

SEMARANG - Implementasi 
Tri Dharma Perguruan tinggi 
yang salah satu poinnya adalah Pe-
ngabdian Kepada Masyarakat me-
latar belakangi Program Stu di S1 
Pariwisata USM untuk menye leng-
garakan kegiatan pe ngabdian kepada 
Masyarakat bertempat di SMKN 6 
Semarang pada tanggal 16 November 
2021. 

Kegiatan peningkatan kemam-
puan service quality sebagai bekal 
kompetensi di dunia industri diikuti 
oleh 35 siswa jurusan perhotelan.

Masa lah kua l itas layanan 
merupa kan hal yang sangat penting 
di industry jasa khususnya yang 
melayani manusia dengan tingkat 

ke puasan pelanggan yang berbeda-
beda sehingga harus ditanamkan 
secara terus menerus bagi mereka 
yang mau bekerja di industri 
pariwisata ataupun perhotelan.

Inilah yang melatarbelakangi 
Tim Pengabdian Masyarakat USM 
yang terdiri dari 3 Dosen Pariwisata 
yaitu Henny Indriyawati, S.Kom, 
M.Kom, Urania Heptanti S.St. Par, 
M.MPar dan Herman Paninggiran 
SE, M.MPar. 

Menurut Henny bahwa tujuan 
kegiatan ini adalah memberikan 
pengetahuan bagi siswa tentang 
service quality sekaligus mem per-
kenalkan program studi Pariwisata 
yang ada di Universitas Semarang 

(USM).
“Para peserta yang terdiri dari 

sis wa-siswi Program Perhotelan 
dibekali dengan pengertian me-
ngenai Service Quality (Servqual) 
yang me rupakan ukuran seberapa 
baik suatu layanan menemui keco-
cokan dengan harapan pelanggan” 
ungkap Henny.

Mengutip dari teori Parasuraman 
yang menyatakan lima dimensi dari 
kualitas layanan  yang terdiri dari 
tangible, empathy, reliability, res-
ponsi veness dan assurance yang di -
ja  barkan secara satu persatu se suai 
dengan kompetensi bidang per ho-
telan oleh salah satu dosen pa riwisata 
Herman Paninggiran SE, M.MPar.

SEMARANG – Guna mem persipakan pembelajaran 
blended learning, Dosen Universitas Semarang (USM) 
mendampingi Guru SMP IT Bina Amal Semarang dalam 
acara workshop pada 13 November lalu.

Tim dosen FTIK USM ini terdiri dari Sri Handayani, 
S.T, M.T, Edi Widodo, S.Kom, M.Kom, Rastri Prathivi, 
S.Kom., M.Kom.

Menurut Sri Handayani bah wa tujuan kegiatan ini 
untuk meningkatkan kompetensi guru - guru SMP IT 
Bina Amal untuk melakukan proses pembelajaran dengan 
metode blended learning menggunakan sistem e-learning 
moodle.

Workshop ini diikuti guru-guru SMP IT Bina Amal 

Gunung Pati Semarang sebanyak 15 orang dengan 
menrapkan protocol Kesehatan.

“Materi yang disampaikan adalah bagaimana 
membuat materi pembelajaran setiap pertemuan, kuis, 
ulangan online, penilaian online dengan sistem moodle” 
ungkap Sri Handayani. 

“Guru diajarkan untuk membuat materi pelajaran 
setiap pertemuan, kuis, ulangan dan penilaian 
secara online dengan moodle blended learning yang 
dilaksanakan berupa pembelajaran dengan dua metode 
yaitu setengah jumlah siswa belajar secara online dan 
setengahnya lagi belajar secara online di waktu yang 
bersamaan” tambahnya.

Workshop Business Intelligence
SEMARANG - Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas 
Semarang (USM) menggelar workshop Business Intelligence di 
laboratorium komputer Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) pada 16-16 November.

  Tingkatkan Kompetensi Dosen Sistem Informasi USM

Dosen S1 Pariwisata Berikan Pengetahuan 
tentang Service Quality di SMKN 6 Semarang

Siapkan Pembelajaran Blended Learning, 
Dosen FTIK Dampingi Guru SMP IT Bina Amal
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SE M A R A NG -  Un i t  K e g i a t a n 
Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Sapta Gita 
Jaya Universitas Semarang (USM) berhasil 
meraih Gold Certificate pada Satya Dharma 
Gita Choir Festival yang di gelar oleh 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

secara daring pada 10-13 November 2021. 
Tim yang beranggotakan 23 Mahasiswa 
tersebut berhasil meraih medali emas 
dengan skor 80.30 dengan predikat Very 
Satisfied Level II pada kategori Mixed Choir. 

Persiapan dilakukan dengan waktu 

yang dibilang cukup singkat, hanya 
sekitar 3 bulan, namun PSM Sapta Gita 
Jaya berhasil menunjukkan bahwa dengan 
persiapan yang singkat pun, kita tetap bisa 
mendapatkan hasil yang memuaskan.  

“Puji Syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa, dengan keterbatasan yang 
ada, dan anggota Tim yang sebagian besar 
relatif masih baru, PSM Sapta Gita Jaya, 
berhasil meraih gold medal pada 8th SDGCF 
2021” dengan event  kategori bertaraf  
Internasional. Ungkap pelatih paduan Suara 
Sapta Gita Jaya Bapak Petrus Wahyu.

Rektor Universitas Semarang ( USM )  
Dr. Supari, S.T.,M.T. mengucapkan terima 
kasih dan  bangga atas prestasi yang diraih 
UKM Paduan Suara Sapta Gita Jaya pada 
Satya Dharma Gita Choir Festival 2021 
Yang diselenggarakan oleh FH Undip 
tersebut. Senada dengan Rektor USM 
pembina paduan Suara Sapta Gita Jaya Tetty 
Susilowati, S.E.,M.M. juga merasa terharu 
dan bangga dengan prestasi yang diraih 
anak asuhnya. “Semoga Paduan Suara Sapta 

Gita Jaya tetap solid, bisa menunjukkan 
prestasi yang membanggakan, dan mampu 
mengharumkan nama USM baik di level 
Nasional maupun Internasional” ungkap 
Tetty.

Pada choir competition yang bertaraf 
internasional ini mempertandingkan 4 
Kategori yaitu Teenager, Mixed Youth, 
Mixed, Folksong and Popular Song 
Category dan diikuti oleh 22 peserta paduan 
suara baik yang berasal  dari dalam negeri 
maupun luar negeri.

Beberapa Prestasi yang pernah diraih 
PSM Sapta Gita Jaya USM antara lain Silver 
Medal Folklore Category BCF 8th, dan Silver 
Medal Mixed Category BCF 8th peyelenggara 
Universitas Brawijaya,  2nd Place Folklore 
Category KCG 2017, dan Gold Medal Mixed 
Category KCG 2017 dengan penyelenggara 
Karangturi. Selain itu pada 2019 PSM Sapta 
Gita USM juga meraih Gold Medal Mixed 
Category BCF 9th, Silver Medal Folklore 
Category BCF 9th dengan penyelenggara 
Universitas Brawijaya.

SEMARANG - Arnindita Petra Juliantara 
terpilih sebagai presiden mahasiswa 
Uiniversitas Semarang (USM) periode 2021-
2022 yang ditetapkan saat Musyawarah Kerja 
(Musker) Organisasi Kemahasiswaan di 
Wisma Binadarma pada Jum’at (10/12).

Petra terpilih sebagai presiden mahasiswa 
berpasangan dengan Hilmy Abiyyu Nirwana 
menggungguli pasangan M Bahrul Alam 

– M Andy Arief dengan mendapat 1.450 suara. Ia 
menggantikan presiden mahasiswa USM 
sebelumnya M Ittakillahi Robbah.

Mahasiswi fakultas ekonomi ini 
memiliki visi Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) sebagai 
p a r a  m e t e r  o r g a n i s a s i 
mahasiswa yang sinergis, 
partisipatif bagi seluruh 
organisasi maha siswa 
universitas semarang.

“Kami sebagai ketua 
BEM atau presiden 
maha siswa ingin BEM 
memiliki tujuan ingin 
mencipta ka n sebua h 
iklim baru di USM dimana 
s i ner g i t a s  m a h a s i s w a 
menjadi yang utama, dengsn 
sinergi bersama USM akan 
semakin maju” ungkap Petra.

Ia menambahkan BEM sebagai 
orga nisasi  ter t ingg i  menja la n ka n 

fungsinya sebagai koordinator dan inisiator solidaritas 
mahasiswa universitas semarang sebagai langkah awal 
meminimalisir ataupun memperbaiki regenerasi di 
organisasi mahasiswa universitas semarang. 

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah lanjutan bagi 
perkembangan organisasi mahasiswa yang diharapkan 
memiliki kebermanfaatan bagi universitas semarang.

Selain menetapkan presiden mahasiswa, Musker 
Orma USM juga menetapkan ketua Dewan Mahasiswa 
(Dema) terpilih Abu Dzarrin Bagus Satrio dari fakultas 
hukum menggantikan Suci Wa Farhatun dari fakultas 
Ekonomi.

Wakil Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi 
MH mengatakan bahwa Musker tahun ini diikuti 

sebanyak 51 Organisasi Kemahasiswaan 
(Orma), masing-masing Orma 

mengirimkan delegasi sebanyak 2 
orang mahasiswa.

“Musker ini se ba gai 
sarana menso sia li sasikan 

kebi jak an USM, memper-
tang  gungja wab kan la-
poran BEM, me nen-
tukan garis besar ha luan 
organisasi, me netapakan 
Presiden Ma hasiswa dan 
ketua Dema 2021-2022” 
ungkap Junaidi.

Harapan kami de ngan 
adanya Musker bisa tercipta 

iklim demo krasi mahasiswa 
yang sehat dan dinamis dan 

mahasiswa bisa menjalankan 
organisasi sesui dengan garis besar 

haluan organisasi.

KEMAHASISWAAN

Arnindita Petra 
Presiden Mahasiswa USM

Pelatihan Keterampilan 
Organisasi Kemahasiswaan 

SEMARANG - Sebanyak 118 mahasiswa Universitas Semarang 
(USM) mengikuti pelatihan keterampilan dan organisasi 
kemahasiswaan dengan protokol kesehatan ketat pada 12-14 
November 2021.

Kegiatan yang dilaksanakn di Aula Gedung V USM dan Wisma 
Binadharma Salatiga ini dibuka oleh Rektor USM Dr Supari MT 
didampingi para wakil rektor antara lain Wakil Rektor I Prof Dr Ir 
Sri Budi W MP, Wakil Rektor II Dr Titin Winarti SKom MM, dan 
Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

Seluruh peserta  yang mengikuti pelatihan keterampilan 
organisasi kemahasiswaan ini sebelumnya telah di swab antigen dan 
senantiasa mamakai masker saat kegiatan berlangsung.

Dalam sambutannya Dr Supari ST MT memberi pesan kepada 
mahasiswa agar dapat memanfaat moment ini untuk meningkatkan 
kualitas diri dan selalu mengingat tujuan yakni memberi 
pengetahuan tentang hal yang dapat menunjang atau meningkatkan 
kinerja dalam organisasi.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat untuk 
meningkatkan kuliatas diri dan kami harapkan para peserta 
melakukan kegiatan yang lebih kreatif dan lebih berbobot, serta bisa 
membuat perencanaan kegiatan yang terbaik” ungkap Dr Supari.

Sementara Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi 
menambhakan bahwa kegiatan menghadirkan para narasumber 
yang expert di bidangnya antara lain Diana dari Kasubag Protokoler 
Kota Semarang, Dr Titin Wianrti, Dr Indarto, Gita Aprinta MSi, 
Edi Nurwahyu MIKom, Saiful Hadi MKom, Sentot Banyuaji STP, 
Galet Guntoro MKom dari UPT Pangkalan Data dan Satya Adi 
Dananjaya SE.

Paduan Suara USM Raih Juara di Undip

USM Raih Tiga Medali 
di Open Tournament Pencak Silat

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) berhasil membawa 
pulang tiga medali dalam Open Tournament Pencak Silat di GOR 
Bulu Tangkis STIE Adi Unggul Bhirawa (AUB) Surakarta, 16-18 
Desember 2021.

Kejuaraan “Open Tournament Pencak Silat AUB Cup 1 Jateng - 
DIY Piala Wakilota Surakarta” ini digelar oleh STIE AUB Surakarta 
bekerjasama dengan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Surakarta 
dan komunitas Pecinta Pencak Silat.

Ketiga medali itu diraih dari nomor I putra atas nama Sastriawan 
Albab sebagai juara 2, kemudian juara 3 kelas D putri yang diraih 
Laila Hanafi, dan juara 3 kelas H putra yang dipersembahkan 
Constantin Dwiva.

Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi MH yang hadir 
dalam final kejuaraan mengaku senang dengan hasil yang dicapai 
oleh mahasiswanya tersebut. Dia berharap, hasil ini bisa ditingkatkan 
lagi dengan meraih tempat terhormat dalam kejuaraan mendatang.

”Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi 
atas prestasi yang diraih para atlet USM. Hasil ini harus menjadi 
penyemangat lagi bagi para atlet dalam meraih prestasi yang lebih 
tinggi,” katanya.

Dalam Open Tournament Pencak Silat ini, USM menurunkan 11 
atlet terdiri dari 10 atlet kategori laga 1 atlet kategori seni. 

Kategori laga USM memperoleh 1 medali perak dan 2 medali 
perunggu. Untuk kategori seni USM peringkat 5 dari 13 peserta.

Hasil ini akan menjadi evaluasi pelatih dalam menyiapkan 
program latihan yang lebih baik agar menghasilkan atlet-atlet 
pencak silat yang andal di kemudian hari.
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DEMA USM Gelar 
Dialog Mahasiswa

SEMARANG- UKM 
Fotografi Fokus Universitas 
Semarang (USM) menggelar 
kegiatan MAKRAB (Malam 
Keakraban) Fokus Angkatan 14 
yang diselenggarakan di Villa 
Karang Kedemple Bandungan, 
Semarang baru-baru ini.

Kegiatan ini merupakan 
salah satu program tahunan 
Fokus Universitas Semarang, 
dimana ditahun ini kegiatan 
tersebut diselenggarakan guna 
saling mendekatkan sesama 
anggota baik dari Angkatan 
13 maupun 14, selain untuk 
mendekatkan anggota kegiatan 
ini pun diselenggarakan untuk 

memperkenalkan fokus lebih 
dalam kepada anggota baru.

“Makrab ini diadakan karena 
kami selaku panitia ingin lebih 
mengenal para anggota baru dan 
memeprkenalkan fokus lebih 
dalam ke anggota baru” ungkap 
Yeremia Pringgo Alamsyah selaku 
ketua panitia. 

Makrab tersebut 
diselenggrakan selama 2 hari yaitu 
pada tanggal 7-8 desember 2021. 
dan terdapat 2 acara khusus yang 
bisa diikuti oleh para anggota 
antara lain, peresmian anggota 
fokus 2021 dan pelantikan ketua 
umun baru periode 2021-2022. 
Selain pelantikan dan peresmian 

anggota, para peserta juga 
diberikan mini seminar yang 
dapat diikuti. 

Kegiatan ini diikuti 55 anggota 
fokus muda 2021, “ makrabnya 
seru, banyak hal yang saya dapat 
dari makrab ini. “ tambah salah 
satu anggota fokus 14 yang ikut. 

Menurutnya manfaat dari 
Makrab selain mengakrabkan diri 
sesame anggota juga bisa menjadi 
salah satu media untuk sharing 
ilmu terkait fotografi. Tak hanya 
itu manfaat lainya yaitu pada 
saat hunting di luar kita juga bisa 
memberikan pengenalan singkat 
mengenai foto, bagaimana cara 
mengambil angel yang baik dan 

lain-lain.
Yang unik dari makrab 

tahun ini yaitu proses pelantikan 
ketua baru, dimana pada proses 
pelantikan kali ini berbeda dengan 

pelantikan ketua sebelumnya, 
pelantikan tahun ini dilakukan di 
outdoor yang di meriahkan oleh 
nyanyian dan suasana yang penuh 
tawa dan haru.

SEMARANG- Sebanyak 107 mahasiswa Universitas 
semarang (USM) hadir dalam Dialog Mahasiswa Kedua. 
Acara ini diselenggarakan k secara hybrid Offline dan 
Online melalui platform zoom pada tanggal 16 November 
2021 di Auditorium Ir. Widjatmoko USM. 

Dewan Mahasiswa (Dema) menyelenggarakan acara 
dialog ini untuk menjembatani semua mahasiswa USM 
dengan pengelola universitas, Yayasan, fakultas yang ada di 
USM. Dialog ini digelar dengan tujuan untuk berkomunikasi 
dan menyampaikan masukan dan usulan untuk 
membangun USM yang lebih baik untuk kemajuan USM. 

Dalam acara ini untuk pertanyaan dibagi menjadi 3 sesi 
tanya jawab. Untuk kelancaran acara masing masing fakultas 
pertanyaan sudah di tampung sebelumya oleh masing 
masing Dema Fakultas. Dan disampaikan pada sesi pertama 
dan kedua. Untuk sesi ketiga pertnyaan di buka untuk untuk 
peserta umum yang hadir baik offline maupun online.

Pertanya demi pertanyaan disampaikan dengan baik 
oleh peserta, dan langsung mendapat tanggapan baik 
dari masing masing unit terkait. Untuk pertanyaan yang 
membutuhkan realisasi jangka panjang juga diterima 
dengan baik oleh pengelola universitas.

Rektor USM Dr. Supari., ST.MT turut hadir secara 
langsung dalam dialog ini dan didampingi Wakil Rektor 
III Dr Muhammad Junaidi MH.  “Dialog ini sangat baik 
untuk diselenggaran, sebagai media komunikasi untuk 
mengetahui perkembangan perkembangan yang ada saat 
ini dan rencana kedepan baik jangka pendek maupun 
jangka panjang.” Ujar Rektor USM dalam sambutanya.

UKM Fokus Gelar Makrab

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
Gebyar & Festival Ekonomi 
diselenggarakan dengan se-

rangkaian acara. Tahun keempat ini, 
Gebyar & Festival Ekonomi meng-
gunakan konsep online dan juga 
offline. 

Rangkaian acara Gebyar & 
Festival Ekonomi 4.0 dibuka dengan 
pendaftaran Duta Fakultas Ekonomi 
lalu dilanjutkan dengan pendaftaran 
Kandidat Awarding dengan nominasi 
Mahasiswa Berprestasi Akademik, 
Non – Akademik, Mahasiswa Wira-
usaha, penghargaan untuk himpunan 
mahasiswa terbaik, serta pelayanan 
mahasiswa teramah Fakultas Ekonomi 
dan ditutup dengan Big Virtual Expo.

Di tengah rangkaian acara 
diadakan juga training exclusive selama 
3 hari secara daring untuk para peserta 
Duta dan juga Awarding. Training ini 
diadakan dengan maksud agar peserta 
Duta dan Awarding mendapatkan soft 
skill tambahan serta feedback positif 
dari menjadi kandidat Duta Fakultas 
Ekonomi dan juga nominasi Awarding 

sehingga diharapkan pada tahun 
berikutnya akan banyak mahasiswa 
yang tertarik mengikuti acara ini. 

Training ini dilaksanakan dengan 
3 materi yang disediakan yaitu Public 
Speaking yang dipaparkan oleh Syaiful 
Muktapa selaku Founder BicaraPede, 
Leadership oleh Krisnayana Pranata 
selaku Chief Strategy Officer di 
Quarter Life Projects, dan juga 
Marketing Communication diisi 
oleh Elisabeth Valencia selaku Chief 
Marketing Officer di Quarter Life 
Projects.

“Public speaking sangat lah 
penting dan dapat menjadi nilai lebih 
bagi setiap orang di dunia eprkuliahan 
ataupun dunia kerja nantinya,” ujar 
Syaiful di sela-sela pemaparan materi 
Public Speaking.

Pada 13 Desember 2021, di-
adakan acara pemilihan Duta Fakul-
tas Ekonomi serta pemberian peng-
hargaan untuk mahasiswa berprestasi 
akademik, non akademik, wirausaha, 
himpunan mahasiswa, serta pelayanan 
mahasiswa ternya man. 

Acara dilaksanakan secara offline 
di gedung N dengan peserta terbatas 
dan menerapkan protokol kesehatan. 
Setelah melalui proses seleksi ketat 
dan juga penilaian para dewan 
juri, Arief Pangestu dan Oviarni 
Mawarni dinobatkan sebagai Duta 
Fakultas Ekonomi USM tahun 2022. 
“Alhamdullilah, saya tidak menyangka 
bisa menang karena saingannya bagus-
bagus dan masing-masing mempunyai 
poin plus,” ujar Arief.

“Alhamdulli lah, semoga ke 
depannya bisa membantu Fakultas 
Ekonomi untuk promosi dan menarik 
calon mahasiswa Fakultas Ekonomi di 
tahun depan,” tambah Oviarni.

Sedangkan penghargaan ma-
ha  siswa berprestasi akademik 
dimenangkan oleh Fitri Novitasari 
sebagai peraih pendanaan PKM-
RSH & Beswan Djarum 2021 / 2022, 
penghargaan mahasiswa berprestasi 
non akademik dimenangkan oleh 
Dewi Putri Lestari sebagai atlit 
Taekwondo, mahasiswa wirausaha 
dimenangkan oleh Daniella Stefhanie 
dengan usaha Ohlala Bucket & Florist, 
himpunan mahasiswa terfavorit 
dan terkreatif dimenangkan oleh 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Manajemen, serta pelayanan maha-
siswan teramah dimenangkan oleh 
ORMA Fakultas Ekonomi.

Gebyar & Festival 
Ekonomi 4.0 BEM FE USM

SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Semarang (USM) menggelar Gebyar & Festival 
Ekonomi dengan mengusung tema “FUNTASTIC : Love is never 
found again ” baru-baru ini.

UKM Fokmi USM 
Gelar Ziarah Wali

SEMARANG -Forum Komunikasi Mahasiswa 
Islam (Fokmi) Universitas Semarang (USM) 
mengadakan kegiatan safari religi atau ziarah wali 
pada 25-27 November 2021 di 16 makam wali yang 
tersebar di pulau Jawa.

Kegiatan yang diikuti oleh 53 perserta termasuk 
pembina UKM FOKMI dan beberapa karyawan 
Universitas Semarang (USM) ini berjalan dengan 
lancar dan peserta mengikuti acara ini dengan 
sangan khidmat untuk meminta berkah dari 
para wali yang sudah meninggal dengan cara 
membacakan surat yasin dan tahlil.

Menurtu ketua panitia Andika bahwa kegiatan 
ziarah wali ini ada 16 makam wali yang dikunjungi 
diantaranya adalah KH Sholeh Darat, Habib 
Ahmad, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan 
Kudus, Sunan Muria, KH Mutamakin Kajen, Sunan 
Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan 
Giri, Sunan Bonang, Asmoroqondi, Sunan Drajat, 
Syaikona Kholil Bangkalan Madura yang tersebar di 
seluruh pulau Jawa.

“Tujuan kegiatan ziarah wali ini adalah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan 
mengenal para penyebar agama islam adi Pulau Jawa 
ini harapannya kita semakin tambah pengetahuan 
tentang bagaimana metode penyebaran islam di 
Nusantara” ungkap Andika.
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SEMARANG - Program Studi S2 Magister 
Hukum (MH) Universitas Semarang 
(USM) bekerjasama dengan Polda Jateng 
menggelar webinar guna memberikan 
wawasan kepada mahasiswa dan 
masyarakat pada umumnya pada 22 
Desember 2021.

Menurut Kaprogdi S2 Magister Hukum USM 
Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SH MM MH 
mengatakan bahwa webinar ini menghadirkan 
narasumber dari Polda Jateng dan Unissula dengan 
moderator Wakil Dekan Fakultas Hukum USM  
Dhian Indah Astanti SH MH.

Narasumber dari Polda Jawa Tengah diwakili 
oleh Dirbinmas  Kombes Pol. Siti Rondhijah 
menyampaikan materi dengan tema “ Peningkatan 
Peran FKPM Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan 
Dan Ketertiban”.

Narasumber dari Unissula Prof. Dr. H. 
Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum mengangkat tema 
“ Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU 
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Antara 
Harapan dan Kenyataan”.

Acara Webinar di awali dengan sambutan dari 
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof. H. 
Sudharto P. Hadi, MES.,PhD dan Rektor USM Dr. 
Supari, S.T.,M.T.

Webinar Ini di ikuti kurang lebih 80 peserta dari 
berbagai instansi dan profesi dibidang hukum.

MH USM Gandeng Polda 
Jateng Gelar Webinar

SEMARANG- Perguruan tinggi merupakan 
gudang dari para calon pemimpin yang memiliki 
integritas dan kritis.  Untuk itu sejak awal kuliah, 
wajib ditanamkan budaya antikorupsi pada seluruh 
mahasiswa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir 
SPd SH MH,  saat menjadi pembicara webinar yang 
dikemas dalam kuliah umum Magister Hukum 
Universitas Semarang (USM) bertema “Wujudkan 
Good Governance melalui UU 14 Tahun 2014 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik”, baru-baru ini. 

Webinar diikuti mahasiwa, birokrat, dan 
masyarakat umum dengan moderator Dekan Fakultas 
Hukum USM Dr Amri P Sihotang SS SH MHum.

Hadir pula dalam webinar Rektor USM Dr Supari 
ST MT, Wakil Rektor III Dr Junaidi, Direktur Pasca 
Sarjana USM Dr Indarto SE MSi, Ketua Program Studi 
Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto 
SSos SH MM MH, para dosen Magister Hukum 
USM, dan pejabat lain. Zainal Petir menambahkan, 
keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya 
transparansi anggaran dan kebijakan adalah wujud 
kepedulian pencegahan korupsi.

Menurut dia, webinar Magister Hukum USM 
yang diinisiasi Dr Kukuh Sudarmanto merupakan 
bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam 
mewujudkan good governance, pemerintahan yang 
transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. 
Dia meyakini kehadiran perguruan tinggi memiliki 
peran sentral dalam pencegahan tindak pidana 
korupsi.

Dari kampus, Zainal Petir mengajak untuk 
menumbuhkan budaya antikorupsi, peningkatan 
kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai 
integritas kepada mahasiswa. 

“Mahasiswa yang merupakan calon pemim-
pin bangsa di masa depan perlu dibentengi supaya 
terhindar perilaku koruptif. Mahasiswa harus kritis 
dan berintegritas, jangan keta-kete (belagu/sombong). 
Kalau ada pejabat negara kerja tidak berpihak kepada 
rakyat kecil, apalagi hanya mencari popularitas, ya 
langsung dikritisi,” tandas pembina Ikatan Tunanetra 
Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang ini. 
Zainal Petir mangaku kesal dengan banyaknya pejabat 
negara yang kerjanya sangat aktif di medsos, tapi hasil 
kerjanya hanya pencitraan dan tidak maksimal. 

  Kuliah Umum Magister Hukum Zainal Petir

Perguruan Tinggi Gudang 
Calon Pemimpin Berintegritas

Kemenkumham: 
Sistem Hukum Harus Diatur 

agar Tak Tumpang Tindih
SEMARANG - Sistem  hukum  nasional yang berlaku saat ini 

membuat pemerintah merasa perlu untuk melakukan penataan sistem 
hukum agar bisa mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi dan tak 
tumpamg tindih.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal   Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) RI, Prof R Benny Riyanto dalam webinar yang digelar 
Magister Hukum Universitas Semarang (USM) pada Senin (20/12/2021).

Webinar dimoderatori Wakil Rektor III USM  Dr Muhammad 
Junaidi dan diikuti ratusan peserta mahasiswa Universitas Semarang 
(USM) dan praktisi hukum di Kota Semarang.

Ketua Program Studi S2 Magister Hukum USM, Dr Kukuh 
Sudarmanto mengharapkan agar apa yang disampaikan narasumber 
tersebut dapat dilaksanakan pemerintah bersama sama masyarakat dan 
stakeholder.

“Sehingga apa yang dicita citakan yaitu hukum sebagai instrumen 
yang mensejahterakan masyarakat Indonesia benar-benar segera 
terwujud,” ucapnya

Prof Benny dalam materinya menyampaikan bahwa  sistem pe
nataan Regulasi hukum di Indonesia perlu dilakukan karena fondasi 
pembangunan  hukum  nasional yang ada saat ini mengacu dua 
dasar hukum. “Ada dua dasar hukum  tentang sistem Perundangan yaitu  
Undang-Undang (UU) no 25  tahun 2004 dan Undang-Undang (UU) no 
17 tahun 2007 tentang RPJPN termuat sistem hukum nasional,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa penataan regulasi nasional dimulai dengan 
fondasi pembangunan hukum nasional.

“Sering kali terjadi carut marutnya sistem Undang-Undang yang 
ada. Penataan regulasi menuju indonesia maju. Pak Presiden mempunyai 
angan-angan menjadi negera maju di tahun 2045 mendatang,” katanya.

Menurutnya, walaupun sistem hukum sudah tertata dengan baik, 
namun dalam praktiknya, sistem hukum yang dijalani masih carut 
marut. Oleh karena itu, harus diatur dan ditata agar tidak terjadi 
tumpang tindih.

Dia menambahkan bahwa Presiden menginstruksikan agar 
dibentuk suatu program penataan regulasi. Presiden bahkan meminta 
agar penataan regulasi menjadi prioritas reformasi hukum kali ini.
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sekaligus Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, Guru 
Besar ITB Prof Dr Ir Gede Widiadnyana 
Merati DEA IPU, Koordinator Progdi 
Manajemen Kepariwisataan Poltekpar Bali 
Dewa Ayu Made Lily Dianasari ST MSi 
dengan moderator Wakil Rektor II USM Dr 
Titin Winarti SKom MM.

Selain seminar nasional yang digelar 
kedua kampus ini rencananya juga akan 
diawali dengan penandatanganan MoU 
tentang penguatan pendidikan, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan 
pengembangan kelembagaan antara USM 
dan Politeknik Pariwisata Bali.

MoU akan ditandatangaini oleh Rektor 
USM Dr Supari MT dan Direktur Politeknik 
Pariwisata Bali Drs Ida Bagus Putu Puja 
MKes di Kampus Politeknik Pariwisata Bali.

Wakil Rektor II USM Dr Titin Winarti 

SKom MM mengatakan bahwa USM bekerja 
sama dengan Politeknik Pariwisata Bali 
guna meningkatkan tri dharma perguruan 
tinggi salah satunya dengan menggelar 
seminar nasional, kedepan diharapkan 
kedua kampus akan sharing sumber daya 
untuk mendukung kegiatan tri dharma.

“Selain itu kerja sama ini untuk men-
dorong kualitas dan keberlanjutan pari-
wisata yang bertujuan untuk ke ber-
lanjutan ekonomi, peningkatan pen-
da patan, penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan bisnis model, serta pem -
ba ngunan infrastruktur indutri pari-
wisata dan ekonomi kreatif dengan te-
tap memperhatikan aspek konservasi 
keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan 
ekologi dalam rangka pengembangann 
ekosistem kepariwistaan” ungkap Dr Titin.

Menurutnya program studi S1 Pa-
riwisata USM merupakan program studi 
termuda yang memiliki peluang pasar 
kerja yang sangat luas dan masih sangat 
dibutuhkan di masyarakat.

Men kopol hu k a m Ma h f ud M D 
menuturkan dibangunnya menara USM 
ini merupakan penanda bahwa kalangan 
perguruan tinggi terus bergerak maju 
meskipun pada masa pandemi ini.

“Terus bergerak, aktivitas dikem-
bangkan, pendukung dikembangkan. Ini 
penanda universitas terus berkembang,” 
kata Mahfud saat memberikan sambutan 
pada acara peresmian gedung Menara USM.

Ia berharap gedung tersebut bisa digu-
nakan semestinya untuk perkem bangan 
civitas akademika USM.

Hal itu sejalan dengan visi USM yakni 
menghasilkan sumber daya insani beradab 
serta bersaing secara nasional dan global.  
“Dengan begitu, USM bisa meng hasilkan 
sumber daya yang unggul secara keilmuan 

tapi unggul dan berkarakter. Fasilitas ini bisa 
digunakan secara optimal sebagai mandat 
tridarma perguruan tinggi,” tegasnya.

Ketua tim pembangunan Menara USM 
Ir H Soeharsojo IPU melaporkan bahwa 
pembangunan  ini dikerjakan oleh PT Me-
gah Karya Tika Pratama selaku pe me nang 
lelang dan menelan biaya 151 miliar lebih.

Menurutnya gedung yang memiliki 10 
lantai ini berisi fasilitas pendukung untuk 
proses pembelajaran di USM. Antara lain 
ruang kuliah yang dilengkapi dengan 
perlengkapan teknologi informasi, ruang 
seminar, ruang multimedia, perpustakaan 
tingkat internasional, ruang pentas seni dan 
olahraga. Kemudian layanan bimbingan 
konseling, data center, ruang kegiatan 
mahasiswa, kafe  serta kolam renang yang 
berada di lantai atas.

Sementara, Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip, Prof Sudharto P Hadi 
mengatakan, gedung menara tersebut 
bukan sebagai sindiran terhadap perguruan 

tinggi yang tidak mumpuni. Juga bukan 
sebagai menara gading.

“Kami berharap dengan adanya gedung 
ini, lulusan lebih baik. Lulusan USM 
menjadi sujana, bukan durjana. Mudah-
mudahan gedung ini jadi pelopor untuk 
inovasi seperti yang dicanangkan Presiden 
Jokowi,” ucap mantan Rektor Undip ini.

Pembangunan gedung Menara USM ini 
diharapkan bisa menelurkan inovasi yang 
bermanfaat untuk masyarakat dan berguna 
bagi kemajuan bangsa.

Selain itu, Menara USM ini bisa menjadi 
ikon atau landmark Kota Semarang di 
wilayah timur. “Kalau Undip punya gedung 
rektorat dan lapangan yang bagus, kalau 
UGM punya Bulaksumur, dan USM punya 
Menara USM,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur 
Jateng, Ganjar Pranowo. Ia menuturkan, 
meskipun warna cat Menara USM kuning 
gading, ia berharap tidak menjadi menara 
gading.

Segala inovasi, riset, dan teknologi 
yang dihasilkan civitas akademika, bisa 
dirasakan oleh masyarakat dan berguna 
bagi bangsa ini.

“Kami punya PR (pekerjaan rumah) 
yang serius, bonus demograf i dan 
kebutuhan pangan. Nah, USM mau 
ambil peran yang mana. Berita terakhir 
pemerintah tidak akan lagi menjual alat 
teransportasi berbahan bakar fosil, bergeser 
ke elektronik tenaga baterai, silakan USM 
mau ambil peran dimana,” kata Ganjar.

Lulusan USM harus mengambil peran 
untuk memberikan solusi atas perma-
salahan yang dihadapi bangsa ini, USM 
punya fakultas teknologi pertanian.

G a nja r  meng iba r at k a n Und ip 
merupakan orangtua dari USM. Undip 
telah bekerja sama dengan pemerintah 
untuk mengatasi terkait permasalahan 
land subsidence (penurunan muka tanah) 
dan sea level rise (peningkatan air laut) di 
beberapa daerah di pantura Jateng.

Soeharsojo IPU, para dekan, ketua LPPM 
USM Porf Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, 
serta para tamu undangan.

Wakil Rektor II USM Dr Titin Winarti 
SKom MM mengatakan core values harus 
diimplementasikan dalam tata kelola 
organisasi agar bisa menjadi bahasa 
tindakan yang mampu menciptakan 
perilaku kerja berdasarkan core values 

tersebut.
“Penciptaan perilaku kerja berdasarkan 

core values harus melalui proses internalisasi 
kedalam mental, jiwa, emosi, dan pikiran 
seseorang, USM mencanangkan HATI 
yaitu harmoni, akuntabbel, transparan, dan 
integritas yang bertujuan meningkatkan 
kualitas USM secara berkelanjutan” ungkap 
Titin.

Sementara Hadjar Seti Aji menyam-
paikan tentang bagaimana membangun 
core values dengan menetapkan/evaluasi 
nilai-nilai institusi, dia mencontohkan 
pada BUMN dan semua ASN menerapkan 

BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, 
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, 
adaptif, dan kolaboratif.

“Dahulu sebelum tagline ini dipakai 
untuk seluruh ASN lebih dahulu diterapkan 
oleh BUMN dengan tagline AKHLAK 
(amanah, kompeten, harmonis,loyal, 
adaptif, dan kolaboratif), setelah melalui 
diskusi panjang akrinya diputuskan untuk 
semua BUMN dan ASN menggunakan 
BerAKHLK” ungkapnya.

Menurutnya amanah berarti memiliki 
integritas, terpercaya, bertanggungjawab, 
komitmen, akuntabilitas, jujur dan disiplin, 

sementara kompeten adalah professional, 
fokus, pelayanan, memuaskan, unggul, 
excellence dan smart.

Harmonis berarti peduli, keberagaman, 
Adapun loyal yaitu komitmen, dedikasi, 
kontribusi. Adaptif bermakna inovatif, 
aga le, sementara kolaborat if yaitu 
Kerjasama dan sinergi.

Dengan konsep core values ini para 
pegawai diberikan kesempatan belajar 
mengembangkan ilmu dan kompetensinya, 
diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu 
sehingga setiap orang akan berlomba-lomba 
dalma kebaikan.

Dr Supari ST MT, saat ditemui di sela-sela 
Syukuran PS USM di Resto Arah Awan, 
Jumat (24/12).

Di mata M Dhofir, mantan pelatih 
PSIS yang kini menangani PS USM, skill 
Alfeandra terasah berkat proses panjang 
yang dilalui sebagai pesepakbola. Dia 
produk tempaan PPLP Jawa Tengah, PSIS, 

dan Timnas U-19.
Sebelum memperkuat tim Mahesa 

Jenar, pemain kelahiran Semarang 28 Juni 
2001 ini mengawali kariernya  di PPLP 
Jateng  tahun 2018 hingga 2019. 

Performanya yang menawan di 
lapangan, membuat Pelatih Timnas U-19 
Fakhri Husaini menariknya.

Kepercayaan kepada Dewa terus 
berlanjut di tahun 2021. Dewangga kembali 
memperkuat Timnas Indonesia senior di 
ajang Piala AFF 2020.

Tak salah jika pelatih menaruh harapan 

padanya. Selama tiga laga awal penyisihan 
grup Piala AFF 2020, Dewa membuat 
sejumlah catatan di antaranya, 3 tackle 
won, 8 kali clearances, 3 blocks, dan 13 kali 
interceptions.

Dia sangat disiplin menjalankan peran 
sebagai pelapis pertahanan Timnas. Berkat 
Dewa, lini belakang Garuda menjadi 
sekokoh "benteng pendhem".

Dalam situs resmi PSSI, Dewa 
mengaku sangat mengidolakan pemain 
Manchester United dan Timnas Inggris, 
Luke Shaw. ''Mainnya sangat tenang, dan itu 

menginspirasi saya,'' katanya.
Saat PS USM akan melakoni laga 

pamungkas melawan Unnes di Liga 1 Askot 
PSSI Kota Semarang, Alfeandra sempat 
mengirimkan video dukungan kepada 
pasukan M Dhofir.

Alfeandra, bersama pemain PSIS 
lainnya Pratama Arhan, kini menjadi 
meteor baru bagi sepakbola nasional.

Pemain dengan jumlah follower di 
Instagram mencapai 95,1 k pengikut itu 
menjadi kebanggaan USM, Jateng dan 
nasional.

Dewangga....

(Sambungan hal 1)

USM-Poltekpar....

(Sambungan hal 1)

Menko Pulhukam....

(Sambungan hal 1)

Bangun....

(Sambungan hal 1)

SEMARANG - Di era teknologi 
informasi ini semua informasi sangat 
terbuka dan bisa diakses secara bebas 
namun budaya literasi generasi muda saat 
sangat lemah dalam hal literasi, untuk itu 
sebagai geneersi muda yang tergabung 
dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Forum Komunikasi Mahasiswa Islam 
(Fokmi) Universitas Semarang (USM) 
harus senantiasa meningkatkan dan 
mensosialisasikan pentingnya budaya 
literasi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr KH 
In’amuzzahidin MAg saat memberikan 
materi pada kegiatan Malam Bina Iman 
dan Taqwa (Mabit) di pondok pesantren 
Kampoeng Adat Kalidjagan Bangetayu 
Wetan Semarang pada 22-24 Oktober lalu.

Ketua Pnitia Hanif Burhan mengatakan 
bahwa di era milenial ini banyak ditemukan 

teknologi yang memungkinkan untuk 
kita agar bisa berkomunikasi tanpa 
harus bertatapan langsung. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa keadaan pandemi ini juga 
merupakan salah satu penyebab perubahan 
yang ada sehingga semakin banyak pemuda 
terutama mahasiswa yang malas untuk 
mengikuti kegiatan keagamaan seperti 
wirid, maulidan, dll. 

Mabit merupakan singkatan dari Malam 
Bina Iman dan Taqwa. Acara ini adalah 
sebuah rangkaian kegiatan dimana kita 
akan di didik untuk meningkatkan iman 
dan taqwa kepada Allah SWT. Para peserta 
diwajibkan sholat berjama’ah, tahajud, 
tadarus bersama, dan khotmil qur’an.

Sementara Gus in’am menyebut bahwa 
ulama terdahulu seperti Imam Syafii, Imam 
Bukhari, Imam Muslim dan lainnya sangat 
menjunjung tinggi budaya literasi sehingga 

ilmu pengetahuan sangat penting bagi 
mereka.

“Pada jaman nabi ketika ayat turun 
dituls oleh Zaid bin Tsabit, sahabat lain juga 
menulis di pelepah kurma dan lain-lain,ini 
menandakan bahwa budaya literasi ulama 
terdahulu sangat tiggi” ungkap Gus In’am.

Kegiatan Mabit ini diikuti 30 peserta 
dan menghadirkan narasumber Dr KH 
In’amuzzahidin, Prof Dr Ir Mudjiastuti 
Handajani MT, Dr Zawawi Abdul Wahid, 
KH Sholeh Isryad, Gunawan W MAg, Saiful 
Hadi MKom, Bandi SH, Ustadz Ahmadi, 
dan Ustadz Zainul.

Gus In’am Dorong Mahasiswa USM 
Tingkatkan Budaya Literasi
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Kemenangan PS USM atas PS Unnes ini menjadikan PS 
USM berhasil me ngumpulkan 24 poin di klasemen 
akhir sehingga meraih posisi perta ma, sementara 

runner up diduduki PS POP 23 poin, dan peringkat tiga SSS 
17 poin. 

Selain meraih juara, striker PS USM Franciscus Valentino 
meraih gelar top skor di kompetisi ini dengan gol terbanyak 
yaitu sembilan gol.

Wakil Rektor III USM Dr Junaidi MH yang 
menyaksikan jalannya pertandingan sejak awal sampai 
akhir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas torehan 
prestasi PS USM ini.

“Kami bersyukur dan bang-
ga atas prestasi ini, dengan ke-
menangan PS USM atas PS 
Unnes ini PS USM berhasil 
menduduki peringkat pertama 
pada Kompetisi Liga 1 Askot 
PSSI Kota Semarang 2021 dan 
kami akan berikan reward bagi 
para pemain” ungkap Junaidi 

saat ditemui di Stadion Citarum 
Semarang usai pertandingan.

Ketua Askot PSSI Kota Se-
marang, Yoyok Sukawi meng apresiasi 

terselenggaranya kom petisi sepakbola ini 
yang berjalan sukses dan lancar. Sebelumnya 

kompetisi ini sem pat beberapa tahun vakum. 
“Selamat kepada USM yang tahun ini keluar sebagai 

juara. Alhamdulillah kompetisi bisa berjalan dengan baik 
dan fair tanpa kendala,” kata Yoyok Sukawi.

Ia menambahkan semua pengurus Askot PSSI Kota Se-
marang bekerja keras pagi siang malam untuk meng hi dup-
kan Kembali, Yoyok ber harap kompetisi Askot PSSI Kota 
Semarang bisa mela hir kan pemain-pemain mu da potensial. 
Askot hanya meng izinkan klub memainkan pemain di 
bawah 20 tahun.

Sementara di Liga 2 yang diikuti 11 tim, Undip menjadi 
yang terbaik dengan torehan 31 poin, mengungguli Union 
GFA yang mengemas 24 angka

SEMARANG - PS USM 
meraih juara Kompetisi 
Liga 1 Askot PSSI Kota 
Semarang 2021.  Skuad 
yang dibesut pelatih M 
Dhofir ini memastikan gelar 
tersebut usai laga terakhir 
usai mengalahkan PS 
Unnes 1-0 di Stadion Citarum 
Semarang, Kamis (23/12/2021).

SEMAR ANG- Kapolda 
Jateng Irjen. Pol. Drs. Ah-
mad Luthfi, S.H., S.St., M.K., 
meng  hadiri Zoom Meeting 
pelaksanaan Vaksinasi Serentak 
di Kampus Universitas Semarang 
(USM) pada Kamis (23/12).

 Kapolda Jateng hadir di dam-
pingi sejumlah PJU Polda Jateng 
dan disambut oleh Rektor USM 
Dr Supari MT, pengelola Ya yasan 
Alumni Undip Ir Soe harsojo IPU 
dan Eddy Djoko Pramono SH 
MH MT ber sama para dekan, 
dosen dan ma hasiswa.

Dr Supari mengatakan vak-
sisnasi di USM ini meru pakan 
hasil kerja sama antara USM 
dan Polda Jateng dalam rangka 
mendukung program pe-
merintah untuk menangkal pe-
nyebaran covid-19 di Indonesia.

Sementara ketua Satgas 
Covid-19 USM yang juga Wakil 
Rektor III Dr Junaidi MH me-
ngatakan bahwa vaksinasi ini 
de ngan sasaran mahasiswa 
USM yang belum mendapatkan 
vaksin sebagai persiapan pem-

be lajaran tatap muka pada se-
mester genap mendatang.

Dalam acara zoom meeting 
bersama Kapolri, Menhub, 
Menkes, Menko PMR dan 
Ketua DPR dari titik vaksinasi 
di Kab. Bogor tersebut, Kapolda 

menyampaikan bahwa target 
70% vaksinasi di Jawa Tengah 
tela h terla mpaui denga n 
persentase sebesar 76,8%.

Menurut Kapolda Jateng 
target tersebut tercapai berkat 
Aglomerasi Vaksin di Semarang 

Raya dan Solo Raya yang masing-
masing telah mencapai lebih 
dari 103%. Diharapkan Heath 
Immunity di Jawa Tengah sudah 
siap dalam rangka menyambut 
libur natal dan tahun baru kali 
ini.

Selain itu Kapolda Jateng juga 
berpesan agar kita tidak lengah 
dengan capaian tersebut. Guna 
mengantisipasi penyebaran 
varian baru Omicron terutama 
di Jawa Tengah selama masa li-
buran natal dan tahun baru, pro-
tokol kesehatan tetap menjadi 
prioritas utama.

Oleh karena itu melalui 
rangkaian kegiatan yang dila-
kukan selama operasi kepolisian 
dengan sandi Lilin Candi 2021 
kali ini, pihaknya berfokus pada 
kegiatan kemanusiaan dengan 
mengedepankan penerapan 
protokol kesehatan.

“Sebanyak 15.900 personil 
Polri diterjunkan dan tersebar 
di 279 pos di seluruh Provinsi 
Jawa Tengah. Bersama TNI dan 
dinas terkait kita memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
yang mudik merayakan natal 
dan tahun baru di Jawa Tengah,” 
terang Kapolda Jateng dalam 
keterangan pers yang diberikan 
seusai acara.

Polda Jateng-USM Gelar Vaksinasi 

SEMAR ANG – Tunggal putri dari 
Universitas Semarang (USM), Debora Pungky 
Cahyadewi keluar sebagai juara 1 dalam 
Kejuaraan  Bulu  Tangkis Universitas Negeri 
Malang (UM) Open di GOR Unggul Sport Center 
Malang yang berakhir Kamis (23/12/2021).

Di final Debora mengalahkan Made Dinda 
dari Universitas Negeri Surabaya dengan skor 21-
8, 17-21,21-19.

S e la i n  su k se s  d i  nomor t u ng ga l 
putri, USM juga meraih medali perak di nomor 
ganda putra yang diraih pasangan Ivan Adi 
Cahyono/Ferdian Alfajri Bediono.

Di nomor ganda putri, pasangan  USM, 
Debora Pungky Cahyadewi/Putri Sukma Arum 
hanya mampu menempati posisi ketiga. Hasil 
serupa diraih ganda putra USM, Aldika Fanesa 
Gea/Ivan Adi Cahyono yang juga hanya berhasil 
menempati urutan ketiga sehingga USM berhasil 
membawa pulang 4 medali.

Pelatih Tim USM, Alfa Vivianita mengatakan, 
hasil yang diraih para atletnya sudah cukup bagus. 
Dia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang 
menunjukkan semangat juang yang tinggi.

“Persaingan antarpemain cukup ketat, 
sehingga butuh perjuangan yang besar untuk 
bisa meraih hasi terbaik. Hasil ini menjadi bahan 
evaluasi kami untuk melakukan persiapan yang 
lebih baik lagi menghadapi kejuaraan ke depan,” 
katanya.

PS USM Juara Liga 1 
Askot PSSI Kota Semarang

Tunggal Putri 
UM Open

Rektor USM Dr Supari MT dan Kapolda Jateng menghadiri Zoom Meeting pelaksanaan 
Vaksinasi Serentak di Kampus Universitas Semarang .
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