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SEMARANG- Kasus terotisme dan radi-
kalisme memerlukan penanganan khusus. 
Terorisme merupa kan kejahatan ser ius 
yang membahayakan ideologi negara, nilai 
kemanusiaan serta berbagai aspek kehidupan 
masyarakat lainnya.

“Terorisme sangat berbahaya. Perlu cara 
khusus untuk menanganinya,” ungkap Prof Dr 
Muladi.

Guru Besar Ilmu Hukum Undip itu me-
nyampaikannya  saat menjadi mengisi acara 
seminar “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pen-
cegahan dan Pemberantasan Radikalisme Serta 

SEMARANG – Universitas Semarang 
(USM) kembali menambahkan kerja sama 
dengan perguruan tingkat luar negri. Kali ini 
kerja sama dilakukan dengan National Dong 
Hwa University (NDHU) Taiwan. 

Tempat Pendaftaran : Gedung USM Information Center Jl Soekarno - Hatta Semarang 50196 Telp. 024-6702757 / 024-70105042 www. usm.ac.id

YAYASAN ALUMNI UNDIP

USM
UNIVERSITAS SEMARANG

Walikota resmikan Gedung Parkir USM 

FOTO BERSAMA :  Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr Muladi SH dan 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi berfoto 
bersama didampingi Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH, 
Rektor USM Andy Kridasusila SE MM serta Ir 
Soeharsojo usai penandatanganan prasasti.

SEMARANG - Lebih dari 300-
an orang memadati Auditorium Ir 
Widjatmoko Universitas Semarang 
(USM). Mereka datang dari 
berbagai universitas dan terlihat 
begitu antusias mengikuti Talkshow 
Entrepreneur dan Expo Festival 
Pengusaha Muda (Fespenda) yang 
bertajuk “Menangkap Peluang Bisnis 

Tingkatkan Riset,
USM Gandeng 
NDHU Taiwan

NASKAH KERJA SAMA : 
Rektor USM Andy Kridasusila dan President 

NDHU Han-Chienh Chao di Taiwan usai 
penandatanganan naskah kerja sama. (34)

Penanganan Terorisme Perlu Cara Khusus
  USM-Polda Jateng Jalin Kerja Sama

SEMARANG - Walikota Semarang 
Hendrar Prihardi  meresmikan gedung 
parkir Universitas Semarang (USM). 
Gedung parkir ini diperkirakan mampu 
menampung lebih dari 900 sepeda 
motor dengan dilengkapi fasilitas 
Lapangan Basket di Lantai empat.

Hendi sapaan akrabnya hadir bersama 
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof  
Dr H Muladi SH, Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH, 

SUNTIKKAN MOTIVASI : Sultan 
Djorghi Memberi Suntikan Motivasi 
Kepada Anak-Anak Muda pada 
Talkshow Fespenda 
di Auditoruim Ir Widjatmoko.

Ajak Anak Muda Manfaatkan Peluang Bisnis Online

(Bersambung hlm 23 kol 3)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

TERbiT TRiwUlAN

AlAMAT
Jl. Soekarno - Hatta

Semarang
email: warta@usm.ac.id

www.usm.ac.id

TUNJUKKAN MoU: Rektor USM Andy Kridasusila dan Kapolda 
Jateng Irjen Pol Drs Condro Kirono MM Mhum menunjukkan MoU 
didampingi Prof H Abdullah Kelib dan Wakil Walikota Semarang 

Hevearita Gunaryanti R.
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Wacana ini  dimulai dengan 
sedikit menilik  ketika kita 
mengamati kehidupan 
ka mpus Universitas 

Semarang (USM)  yang semakin hari 
semakin menunjukkan perkembangan 
membanggakan dan  signifikan.  Seperti 
diketahui bahwa USM, merupakan salah 
satu PTS terkemuka di Jawa Tengah; 
dilihat dari sisi kuantitas mahasiswanya. 
Namun pertanyaannya kemudian, 
bagaimana  kiprah mahasiswa sebagai 
bagian dari siv itas akademika ? 
Persaingan global merupakan tantangan 
yang perlu disiapkan sebaik-baiknya. 
Agar dapat berkompetisi dengan baik, 
apa yang harus dipersiapkan sehingga 
dapat menjadi calon SDM unggul di 
dunia nyata nantinya ?

Mahasiswa merupakan insan calon 
sarjana yang terlibat dalam suatu instansi 
perguruan tinggi, mengikuti pendidikan 
tinggi serta di harapkan menjadi calon – 
calon intelektual. Dengan pemahaman 
tersebut, maka sejak menjadi bagian 
dari keluarga USM,  mahasiswa secara 
konsisten perlu  menyiapkan diri sebagai 
calon lulusan yang profesional  beradab 
dan berkeindonesiaan.

Menjadi calon lulusan sarjana  yang 
profesional  bukanlah hal yang sulit 
meskipun tidak instant pula. Sejak awal 
mahasiswa perlu memahami apa yang 
harus dilakukan dengan perannya 
tersebut. Mahasiswa yang menyiapkan 
diri untuk menjadi  profesional 
dapat membiasakan diri  dengan 
mengikuti kegiatan belajar mengajar 
dan  proses perkuliahan secara antusias, 
menjadi mahasiswa aktif dikelas, serta 
mengerjakan tugas semaksimal mungkin. 
Melakukan yang terbaik / do the best, 

disiplin serta berkomitmen tinggi. Selain 
kegiatan akademik yang dilakukan 
dikelas, mahasiswa juga secara ideal 
melatih softskill melalui berbagai kegiatan 
yang disediakan. USM memiliki berbagai 
Unit Kegiatan Mahasiiswa (UKM)  
yang dapat digunakan sebagai sarana 
pengembangan diri dan meluaskan 
jejaring. Ekspertis mahasiswa juga bisa 
diasah melalui berbagai ajang yang bisa 
diikuti, seperti kompetisi atau berbagai 
lomba baik di lingkungan internal USM, 
atau antar perguruan tinggi secara 
nasional maupun internasional.  Apabila 
hal ini dilakukan dengan konsisten, 
maka knowledge dan skill akan berjalan 
berimbang.  

Selain menyiapkan diri menjadi 
ekspert  nantinya, mahasiswa juga 
sudah saatnya  memiliki rasa tanggung 
jawab sosial. Rasa tanggung jawab 
sosial (social responsibility)  ini juga 
sangat diperlukan, sejalan dengan fase 
perkembangan mahasiswa yang sudah 
bisa dianggap sebagai individu  dewasa.  
Dengan memiliki rasa tanggung jawab 
sosial, mahasiswa mampu memikirkan 
pemanfaatan keilmuan yang sedang 
ditekuninya. Pemanfaatan keilmuan ini 
tentu saja ditujukan kepada lingkungan 
d isek ita r nya .  Profesiona l  ya ng 
memiliki tanggung jawab sosial, selalu 
berpikir dan berkarya secara objektif, 
memberikan ilmu dan pengetahuannya 
untuk kepentingan bersama seluruh 
umat manusia.  Hal ini senada dengan 
pergeseran paradigma kecerdasan, bahwa 
individu yang cerdas dan berperilaku 
cerdas, adalah individu yang mampu 
menangkap dan memikirkan solusi 
terhadap permasalahan yang dihadapi 
yang tidak hanya bermanfaat untuk 

kepentingan diri sendiri, namun juga  
untuk lingkungan sekitar.

Persa inga n g loba l  menuntut 
mahasiswa untuk dapat berkompetisi. 
Menyiapkan diri secara hardskill mutlak 
diperlukan, agar tidak tergilas jaman. 
Sadar akan Iptek adalah penting. Namun 
kunci dari semuanya adalah sumberdaya 
manusia (SDM) itu sendiri. Hal ini berarti 
bagaimana mahasiswa mempelajari 
Iptek, namun tetap berpegang pada 
pemahaman bahwa SDM adalah 
pemegang Iptek. 

Iptek tersebut akan bermanfaat 
atau merusak, kembali kepada SDM 
yang berperan didalamnya. Dengan 
memahami hal tersebut, mahasiswa 
beradab ialah mahasiswa yang  rajin dan 
suka belajar ilmu pengetahuan, dia tidak 
malu belajar kepada siapapun, dan akan 
menggunakan pengetahuannya dengan 
hati – hati serta  sesuai nurani. Mahasiswa 
beradap  adalah mahasiswa yang bersikap 
sopan, memberikan respek kepada orang 
lain, dan bersikap rendah hati dalam 
kesehariannya.

Yang terakhir, yang juga sangat 
penting adalah untuk menjadi profesional 
yang berkeindonesiaan, mahasiswa perlu  
memahami  bahwa aspek keberagaman  
bangsa dan negara Indonesia sangat kuat. 
Namun keragaman dan partikularisme 
tersebut perlu dipandang sebagai 
sesuatu kekayaan. Dimanapun nantinya 
berkiprah dalam masyarakat, mahasiswa 
yang sudah menjadi profesional tersebut 
perlu sekali mengikatkan diri   dalam 
pilar Pancasila, UUD Negara RI 1945, 
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Mahasiswa USM adalah calon insan 
sarjana profesional, yang beradab & 
berkeindonesiaan __USM JAYA !
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Sebagian orang menjadi miskin, karena 
terpaksa. Namun, ada sebagian orang 
yang menjadi miskin, karena sengaja. 

Mereka sengaja meninggalkan kemewahan dan 
gemerlap dunia, karena ingin menempuh jalan 
rohani, jalan spiritual, jalan yang penuh cahaya 
Ilahiyah.

Di antara mereka adalah Imam al-Gha-
zalî, setelah menyelam dalam lautan ilmu 
pengetahuan dan mendapat kesempatan 
menjadi guru besar di Universitas Nidhamiyah 
Bagdad (kotanya Saddam Husein yang 
digempur Amerika dan sekutunya). Dia malah 
meninggalkan jabatan yang menggiurkan itu. 
Walaupun sebelumnya, beliau sempat stres 
selama enam bulan, karena jiwanya terombang-
ambing antara tetap mempertahankan jabatan 
atau meninggalkan kedudukan duniawi dan 
menempuh jalan spiritual (akhirat).

Menurut Dr. Allexis Carrel, suatu saat ma-
nusia perlu menyelam dalam keremangan 
spiritual, agar tahu eksistensi dan menemukan 
jati dirinya sebagai manusia, makhluk yang multi 
dimensi. Menurut para ilmuwan, ada beberapa 
motif yang mendorong al-Ghazalî meninggalkan 
Baghdad dan jabatannya, di antaranya :
1. Al-Ghazalî ingin menyingkap mister i 

ketuhanan (Illahiyah) dengan metode mistis 
(tasawuf), yang dia yakini kebenarannya. 
Karena, selama ini, al-Ghazalî masih 
meragukan hujjah-hujjah (argumentasi) 
para filosof (ahli filsafat) dan para teolog 

(ahli ilmu kalam) dalam menyingkap misteri 
ketuhanan.

2. Adanya ancaman yang dilancarkan aliran 
bathiniyah Isma’iliyah kepada para tokoh yang 
loyal kepada pemerintah. Situasi keamanan 
ini sangat memprihatinkan waktu itu, sampai 
perdana menteri Nidlamul Muluk, pendiri 
perguruan dan Madrasah Nidhamiyah, 
terbunuh.

3. Menurut Mac Donald, al-Ghazalî me-
ninggalkan perguruan Nidlamiyah, karena 
kondisi politik saat itu sudah tidak dapat 
ditolerir lagi. Fenomena politik saat itu sudah 
sarat dengan keserakahan dan ambisi.
Alasan per tamalah yang paling kuat 

mendorong al-Ghazali meninggalkan Baghdad. 
Karena, panggilan jiwa untuk membangun 
paradigma epistemologi (ilmu tentang pencarian 
kebenaran) Islami, begitu kuatnya mengetuk 
pintu hati Imam al-Ghazali.

Sepuluh tahun Imam al-Ghazali melakukan 
pengembaraan spiritual, dan pulang ke daerahnya 
membawa oleh-oleh kitab Ihya’ Ulumuddin. Di 
kampung halamannya, Thusia, dekat Khurasan, 
Imam al-Ghazali mendirikan pondok pesantren 
dan madrasah diniyah. Dan beliau wafat pada 
tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/1111 M.

Dalam wasiat yang diucapkan sebelum 
meninggal, beliau mengatakan : “Kuletakkan 
rohku di hadapan Allah SWT. dan tanamkanlah 
jasadku di lipatan bumi yang sunyi senyap. Dan 
namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan 
dan buah bibir umat manusia dimasa depan…”. 
Konon, Francis Bacon (filosof Inggris) menirukan 
ucapan al-Ghazali ini menjelang kematiannya.

Imam al-Ghazalî Tak Suka Menjadi Guru Besar
Oleh: Dr. KH. M. in’amuzzahidin, M.Ag
Dosen UIN Walisongo Semarang

Wacana
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Dikatakannya bahwa dalam 
hal ini terdapat dua hal yang 
merupakan kesatuan.  Satu 
terletak  pada masa lalu 

berupa kepemilikan warisan yang kaya 
akan memori bersama (common of a rich  
legacy of memories) berupa kulminasi 
usaha, perjuangan, pengorbanan dan 
pengabdian  yang panjang  di masa lalu 
dari para pendahulu/leluhur  dan yang 
kedua terletak pada kondisi saat ini, yakni 
“persetujuan, kehendak untuk hidup 
bersama” (the consent, the desire to live 
together) .

Dua hal di atas memberikan legitimasi 
keberadaan suatu bangsa. Perjuangan 
heroik di masa lalu dan  kejayaan, 
merupakan kapital sosial  yang menjadi 
basis  dari suatu cita-cita nasional, yang 
merupakan kombinasi antara kejayaan 
bersama  di masa lalu dan kehendak 
bersama saat ini. Hal ini merupakan 
simbol nasionalisme dan identitas pasca 
Revolusi Perancis 1789.

Teori Renan tersebut telah 
mengesampingkan pendapat bahwa 
pembentukan suatu bangsa harus 
didasarkan atas dasar unsur subyektif 
seperti  pengelompokan ras, bahasa, 
agama  dan identits kolektif  lain sebagai 
basis solidaritas. Indonesia melalui 
Sumpah Pemuda tahun 1928, seperti 
berbagai Negara Eropa saat ini, telah 
membuktikan  benarnya teori Renan 
tersebut. Indonesia adalah ”nation state”   
yang ultrapluralistik, yang sekalipun 
suku, agama, ras dan antar golongannya  
sangat jamak dan berbeda-beda namun 
telah bertekad untuk membangun masa 
depan bersama, dengan semboyan satu 
nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

Langkah Strategis USM
 Baru-baru ini atas dasar perintah 

Menristekdikti, USM telah membentuk 
UKM berupa UKM Pengawal Ideologi 
Bangsa. Di samping itu bekerjasama 
dengan Polda Jateng USM juga telah 
membentuk Pusat Kajian Anti Terorisme 
dan  Radikalisme. Langkah ini sengat 
tepat karena  didukung kenyataan 
merosotnya wawasan kebangsaan di 
kalangan generasi muda (generasi 
milenial), berkembangnya radikalisme 
dan  intoleransi yang merupakan 
embrio terorisme, adanya korporasi 
yang mengembangkan faham khilafah,  
maraknya politik identitas, banyaknya 
masjid pemerintah dan perguruan tinggi 
yang terpapar radikalisme, berbagai 
tekanan terhadap golongan minoritas, 
terjadinya berbagai pelanggaran HAM, 
munculnya gerakan separatisme seperi di 
Papua, konsolidasi demokrasi yqng belum 
tuntas,  dan kesenjangan sosial yang masih 
terasa dll.

Pentingnya ideologi
“Ideology  is a collection of normative 

belief and values that an individual  
or group  holds  for other than purely 
epistemic reasons”  (Honderich, 1955). 
Dengan demikian ideologi merupakan 
sistem terintegrasi  dari pemikiran 
yang menyediakan bagi orang secara 
rasional panduan dalam menapak jalan 

hidupnya, memberikan pedoman untuk  
mengevaluasi pengelolaan  persoalan 
publik  benar atau salah, dan dorongan 
emosional  untuk berbuat. Ideologi  
memberikan pembenaran terhadap 
disribusi  nilai-nilai dan kekuasaan  di 
masyarakat  dan pembenaran sistem 
politik sendiri (Dye  & Zeiger, 2001).  

       Bagi Indonesia yang 
ultrapluralistik, sejarah perjalanan bangsa 
telah membuktikan bahwa, tanpa Ideologi 
Pancasila bangsa dan NKRI  akan porak 
poranda mengadapi gerakan separatisme, 
konflik horizontal, radikalisme  dan 
intoleransi, terorisme yang juga 
dipengaruhi oleh kekuatan asing, krisis 
politik, liberalism dan Marxisme/
Leninisme dan Komunisme dll. 

Pancasila dan basis fundamental lain 
bangsa yakni  UUD NRI tahun 1945, 
prinsip NKRI dan sesanti Bhinneka 
Tunggal Ika yang semuanya tersurat 
dan tersirat dalam Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tidak tersentuh 
dalam proses 4 (empat) kali amandemen 
Konsttusi,  merupakan “Piagam Suci” 
bangsa yang harus tetap dihayati dan 
diamalkan untuk pencapaian cita-cita 
nasional (Indonesia yang merdeka bersatu, 
berdaulat, adil dan nakmur),  tujuan 
nasional   ( melindungi segenap bangsa 
Indonesia  dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum,  mencerdasakan kehidupan 
bangsa dan melaksanakan ketertiban 
dunia  yang berdasarkan kemetrdekaan, 
perdamaian abadi  dan keadilan 
sosial) dan kepentingan nasional (tetap 
tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila 
dan UUD NRI Tahun1945). Ide untuk 
menghidupkan kembali Pendidikan 
Maoral Pancasila sangat positif.

Penutup.
Pada akhirnya Ideologi Pancasila, 

UUD NRI Tahun 1945, prinsip NKRI, 
sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dokumen 
HAM dan Asas-asas Hukum Umum Yang 
Diakui Bangsa-bangsa Beradab  di Dunia 
harus diperlakukan sebagi  “Margin of 
Appreciation and Legitimation” segenap 
elemen bangsa dalam berbuat.

WHAT IS a NatION?

Motto :
Ideology not only help 
regulate  the masses but 

also restrain leaders
(Dye & Zeigler)

Judul tersebut merupakan 
terjemahan dari bahasa Perancis 

“Qu’est qu’une nation”, merupakan 
judul esai berupa pidato sejarawan 

Ernest Renan (1823-1892), seorang  
sarjana berpengaruh Perancis,  

yang disampaikan beliau di suatu 
konferensi di Sorbonne 11 Maret 

1882. Dikatakannya bahwa suatu 
Negara adalah sebuah jiwa, suatu 

asas spiritual (A nation is a soul, 
spiritual principle). 

SE M A R A NG -  Universitas 
Semarang (USM) dalam rangka 
menindaklanjuti seminar dan Mou 
dengan Polda Jateng  tentang peran 
perguruan tinggi dalam  pencegahan 
dan pemberantasan radikalisme 
serta terorisme untuk mewujudkan 
hakikat pertahanan bangsa dengan 
narasumber Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr H Muladi 
SH dan Kapolda Jateng  Irjen Pol 
Drs Condro Kirono MM MHum 
membentuk pusat kajian  anti radi-
kalisme dan terorisme.

Menurut Rektor USM Andy 
K r idasusi la  Pusat  k ajia n in i 
diharapkan menjadi pelopor bagi 
perguruan tinggi untuk melakukan 
pencegahan terhadap radikalisme 
serta terorisme.

“Pusat kajian ini diharapkan 
b i s a  m e nj a d i  p e l o p o r  b a g i 
perguruan tinggi untuk melakukan 
pencegahan terhadap radikalisme 
serta terorisme,” kata Andy.

Sementara Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Undip Prof Dr H 
Muladi SH mengatakan bahwa 
lembaga ini diharapkan  betul-betul 
efektif dan berjalan dengan baik.

“Saat ini USM bekerja sama 
dengan Polda Jateng untuk melakukan 
pencegahan dan pemberantasan 
radikalisme serta terorisme, pusat 
kajian ini diharapkan berjalan 
dengan baik karena didukung 
dengan sistem yang mengutamakan 
profesionalisme  dan expertis atau 
keahlian serta rasa tanggung sosial 
yang tinggi” ungkap Prof Muladi.

Selain pusat kajian anti radi-
kalisme dan terorisme, USM juga 
membentuk pusat kajian revolusi 
i ndust r i  d a n pengemba nga n 
inovasi, serta biro konsultan dan 
perencanaan teknik dengan harapan 
bisa memberikan masukan kepada 
pemerinta h dan memberikan 
kontribusi kepada masyarakat un-
tuk kemajuan bangsa.

FOTO BERSAMA: Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH, Prof H Abdullah 
Kelib, Andy Kridasusila beserta tim pusat kajian foto bersama usai penyerahan SK

USM Bentuk Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme

Oleh: Prof. Dr. H. Muladi, SH
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip/Pendiri USM

Liputan Khusus
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SEMARANG- Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (USM) menggelar Seminar Nasional 
(Semnas) “Peran Negara Dalam Penyelesaian 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia”  dan Bedah 
Buku “Hak-hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui, 
Pertarungan Peradaban” yang dilaksanakan di 
gedung V lantai enam (19/12).

Dalam sambutannya, Rektor USM Andy 
Kridasusila SE MM dengan pesan kepada 
seluruh peserta yang hadir agar jangan 
mencederai Hak Asasi Manussia (HAM) orang 

lain tetapi saling menjaga dengan baik.
“Kita harus memahami HAM dan perlu adanya 

perlindungan dalam hak asasi, oleh karena itu sangat perlu 
adanya Komnas HAM” tambahnya.

Seminar nasional yang dihadiri 200 lebih mahasiswa 
ini menghadirkan narasumber Prof Dr H Muladi SH 
(Mantan manteri kehakiman yang sekalihus pendiri USM), 
Nikolas Simanjuntak SH MH (Kabid Kajian  Hukum Dan 
Perundangan DPN Peradilan) penulis buku Hak-Hak Asasi 
Manusia Dalam Soliloqui, Pertarungan Peradaban, dan B 
Rini Heryanto SH MH (Dekan FH USM).

Selain seminar, acara dilanjutkan kerjasama antara 
Fakultas Hukum USM dengan Penerbit Buku Erlangga 
berlangsung dengan penandatanganan MoU oleh Dekan 
Fakultas Hukum B Rini Heryanto SH MH bersama dengan 
pimpinan penerbit buku Erlangga

Pembahasan merambah ke Pasal 28 ayat 4 UUD 1945 
yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah. Dimana manusia ini berbeda 
arti dengan orang, dalam konteks hukum ini makna 
manusia memiliki hak tapi belum tentu  mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab sedangkan orang itu pasti 
mempunyai baik hak,kewajiban, maupun tanggung jawab.

“Mengapa bangsa tidak bisa berdamai dengan masa 
lalu? dimana barang bukti masa lalu? yang kini hanya 
cerita yang dapat kita wariskan kepada anak cucu tentang 
kerancuan yang ada” ungkap Nikolas. Pertanyaan 
yang belum jelas itu menjadi perdebatan oleh kalangan 
masyarakat sekarang.

Buku 330 halaman ini di bedah oleh B Rini dengan 

dimulai dari salah satu kata pada judul yaitu “Soliloqui” 
yang artinya merupakan percakapan seorang diri atau 
ruang sunyi atau ruang sangat hening dalam judul buku 
baik pada media cetak maupun elektronik.

Sementara Prof Dr Muladi menyampaikan secara 
universal masalah HAM mencuat di dunia seusai Perang 
Dunia (PD) II, karena masyarakat di dunia menyaksikan 
penderitaan umat manusia  akibat dua kali PD kemudian 
diikuti oleh terbitnya “UDHR 1948 dan The International Bill 
Of HR’S yang mencakup ICCPR dan Optional Protocol 1966 
Icsecr, semuanya merupakan induk dokumen-dokumen 
internasional HAM lainnya baik HAM sipil dan politik, 
HAM ekonomi, Sosial dan budaya dan HAM kolektif..(sf)

SEMARANG- Universitas Semarang 
(USM) berhasil meraih juara umum 
Porsimaptar di Akademi Kepolisian (Akpol 
) Semarang dan mendapatkan piala bergilir 
dari Gubernur Akpol pada Minggu (18/11). 

Penyumbang emas terbanyak adalah 
cabang bulutangkis dengan meraih 4 emas,  
5 perak, dan 5 perunggu disusul perak pada  
cabang basket USM dengan meraih juara 2.

Pada cabang bulutangkis juara 1 tunggal 
putra diraih oleh Muhammad Saripudin, juara 
2 diraih Diovano Arisdo Firdi, sementara juara 
3 bersama diraih Vero- Wisnu. 

Adapun Juara 1 ganda putra diraih 
pasangan Hardi Adrian Bediona dan 
Muhammad Rivaldo, juara 2 diraih pasangan 
Muhammad Saripudin dan Alfan Rifqi , dan 
juara 3 diraih pasangan Radhian Alfath dan 
Rahmad Ali assidiqi, dan Rezky Akbar Gea 
dan Dimas Lutfi.

Sementara  juara 2 tunggal putri diraih 
Rina Andriani dan juara 1 ganda Putri diraih 
oleh pasangan Rina Andriani dan Nila Reza, 
juara 2 Cyntia Shara dan Tutut Novi Rosita, 
juara 1 ganda campuran diraih pasangan  
Diovano Arisdo Firdi dan Cyntia Shara, juara 
2 Muhammad Rivaldo dan Tutut Novi Rosita, 

sementara pasangan Rivaldi dan Anna 
Rovita, dan Hardi Adrian bediona dan Nila 
Reza meraih juara 3.

Rektor USM Andy Kridasusila 
mengapresiasi prestasi mahasiswa USM 
pada ajang Porsimaptar 2018 di Akpol 
Semarang.

“Dengan meraih juara umum pada 
Porsimpatar 2018 ini, kami memberikan 
apresiasi yang luar biasa atas prestasi ini, 
semoga prestasi ini dapat ditingkatkan pada 
kejuaran berikutnya dan tahun depan dapat 
mempertahankan piala bergilir ini” ungkap 
Andy.

“Kami akan berikan reward kepada para 
atlet yang telah mengaharumkan nama USM 
dikancah nasional” tambahnya.(sf)

Laporan Utama

FOTO BerSAMA : Pengurus 
Yayasan Alumni Undip foto 

bersama UKM basket di sela-sela 
Porsimaptar di Akpol Semarang.

USM Juara Umum Porsimaptar

Tim Bulutangkis

Jangan Cederai 
Hak asasi  Orang Lain

FOTO BERSAMA: Prof Dr H Muladi SH, Nikolas Simanjuntak SH MH , 
dan B Rini Heryanto SH MH foto bersama Rektor USM pada seminar nasional baru-baru ini.
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SEMARANG - Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) dalam 
rangka meningkatkan kerja sama 
institusi lain mengadakan MoU dengan 
BPN Kota Semarang baru-baru ini.

Menurut Dekan Fakultas Hukum 
USM, B Rini Heryanti, SH MH 
bahwa MoU ini dilak sanakan 
salah satu tujuannya adalah 

untuk memfasilitasi mahasiswa dalam meng-
aplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 
perkuliahan, atau istilah lain biasa dikenal 
dengan “magang”. 

Agenda magang ini merupakan agenda 
terstruktur bagi mahasiswa, setiap mahasiswa 
yang telah menempuh mata kuliah kemahiran 
litigasi, wajib mengikuti magang. 

“Dengan mengikuti magang, selain  bisa 
mengaplikasikan ilmu, mahasiswa juga men-
dapat bekal untuk nantinya memasuki dunia 
kerja, mahasiswa yang mengikuti magang di 
BPN ini, akan mendapatkan sertifikat yang 
dapat digunakan sebagai Surat Keterangan 
Pendamping Ijasah (SKPI)” ungkap Rini.

‘Saat ini, persaingan di dunia kerja semakin 
kompetitif, sehingga dengan adanya SKPI  ini, 
bisa menjadi nilai plus bagi lulusan, sehingga 
membangun networking dengan berbagai 
stakeholder sangat diutamakan’ tambahnya.

Fakultas Hukum - BPN Kota Semarang 
tanda tangani MoU

SEMARANG- Kelompok Kajian Hukum Perdata (KKHP) Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (USM) menggelar pelatihan hukum 
manajemen penanganan perkara perdata dengan menghadirkan 
empat narasumber dari lintas profesi, yakni Yosep Parera SH MH 
dari unsur Advokat, Dr (Can) Mukharom SHI MH akademisi USM, 
Agus Saiful Abib SH MH Ketua BKBH USM, dan Dra Hj Amroh 
Zahidah SH MH Hakim pengadilan agama Semarang di Auditorium 
Ir Widjarmoko USM, (7/10).

Dalam sambutannya Ketua KKHP yang diwakili Ade Adriansyah 
menyatakan Pelatihan Hukum Perkara Perdata ini bertujuan 
memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang praktek 
penanganan perkara perdata secara komprehensif.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 191 mahasiswa  yang berasal 
dari Universitas Semarang (USM) Universitas Diponegoro (Undip) 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) Universitas Islam Negeri 
Walisongo (UIN Walisongo), dan Universitas 17 Agustus 1945 
Semarang (Untag Semarang).

 Dalam kegiatan tersebut Yosep Parera SH MH mengemukakan 
penerapan hukum oleh aparatur penegak hukum baik advokat jaksa 
maupun hakim selayaknya mampu menciptakan ke-Indonesiaan 
yang majemuk, sehingga masyarakat dapat hidup nyaman tentram 
dan sejahtera.

 Dr (Can) Mukarom dalam pemaparannya menyampaikan tentang 
mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan, 
mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak dengan mengambil 
solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, Agus Saiful Abib SH MH dalam materinya 
menyampaikan pentingnya penguasaan hukum acara perdata dan 
mempersiapkan alat bukti di pengadilan dalam menyelesaikan perkara 
yang ditangani.  

FOTO BERSAMA : Ketua BKBH USM Agus Saiful Abib SH MH 
Berfoto Bersama Peserta Usai Pelatihan.

KKHP Gelar Pelatihan 
Hukum Perkara Perdata

S E M A R A N G  –  B a d a n 
Legislatif Mahasiswa (BLEM) 
Fakultas Hukum (FH) Universitas 
Semarang (USM) gelar kegiatan 
Musyawarah Kerja (musker) 
2018 untuk membahas AD/ART 
organisasi mahasiswa (Orma) 
FH USM periode 2018-2019 (4 
sd 5/10) di Ruang D.3.3 Fakultas 
Hukum Universitas Semarang. 

Tema yang diusung pun 
cukup menarik, yakni “Langkah 
Progresif Orma Fakultas Hukum 
Universitas Semarang Menjadi 
Lebih Baik.” Antusias peserta 
kegiatan terlihat dari banyaknya 
peserta yang mengikuti kegiatan. 
Kegiatan yang dihadiri oleh 
Pengelola FH USM dan dibuka 
oleh Dhian Indah Astanti SH MH 
selaku Wakil Dekan FH USM ini 
diikuti oleh sekitar 50 anggota 
Orma FH USM. 

“Semoga kegiatan dengan 
tema yang bombastis ini dapat 
memberikan hasil yang  baik karena 
AD/ART ini pedoman untuk or-
ma FH USM periode ke depan. 
Terimakasih untuk kerjasamanya 
telah menjalankan kegiatan dengan 
baik” ungkap Dhian.

“Dengan ketiadaannya salah 
satu lembaga orma FH USM, 

yakni Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) FH USM yang 
pastinya berdampak pada ke giatan 
dan anggaran dapat dijadikan 
evaluasi selama satu tahun ini, 
apabila kehadiran HMJ FH USM 
lebih baik maka musker pusat 
selanjutnya dapat diajukan dengan 
model baru” tambahnya.

“Ditiadakannya HMJ FH 
USM pada  dasarnya bukan peng-
hapusan tapi peleburan ke Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH 
USM yang kerjanya sama-sama 
di bidang eksekutif. Namun, 

ternyata ada kesalahpahaman 
atau ketidakmengertian antara 
peng hapusan dan peleburan. 
Karena yang diajukan sebenarnya 
peleburan,” jelas Yefta Demisioner 
Ketua BEM FH saat dimintai 
keterangan. “Kegiatan ini diha-
rapkan da pat menghasilkan 
produk hukum yang unggul. 
Mahasiswa orma FH USM mampu 
berekspresi di dasari landasan yang 
kuat demi kelahiran AD/ART yang 
ideal de ngan memperhatikan nilai 
filo sofis, sosiologis, dan yuridis” 
ungkapnya.

BERFOTO BERSAMA : Anggota Orma FH USM Berfoto Bersama Usai 
Kegiatan Musker Berlangsung

Rembuk Bareng Orma FH

SERAHKAN KENANG-KENANGAN: 
Dekan Fakultas Hukum USM, B Rini Heryanti, SH 

MH menyerahkan kenang-kenangan usai tanda 
tangani MoU dengan BPN Kota Semarang.

KKHP USM Gelar Reorganisasi
SEMARANG – Kelompok Kajian Hukum Perdata (KKHP) 

Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) adakan 
reorganisasi pertama dengan konsep rangkaian kegiatan puncaknya 
adalah pelantikan pengurus baru dengan tema “Menjadikan Kader 
KKHP yang Profesional, Berintegritas, dan Progresif” di Balai Diklat 
Keagamaan Semarang (10 sd 11/11).

Kegiatan yang dirancang sedemikian rupa, yakni diklat, musker, dan 
pelantikan pengurus baru diikuti oleh ±20 peserta. Rangkaian kegiatan 
reorganisasi ini akan menjadi agenda tahunan KKHP FH USM untuk 
membekali kader-kadernya dalam melanjutkan perjuangan KKHP, 
membahas AD/ART yang menjadi pedoman organisai, sekaligus 
melantik pengurus baru. Kegiatan ini dibuka oleh Agus Saiful Abib SH 
MH selaku Koordinator KKHP.

Diklat yang diselenggarakan tergolong sederhana, padat, tapi 
berbobot. Mahasiswa dibekali dasar kepemimpinan, keorganisasi, 
pergerakan mahasiswa, administrasi KKHP, dan hukum perdata baik 
materil maupun formil. Selain itu, histori KKHP juga diberikan agar 
pengurus baru mengetahui perjuangan pendiri untuk melahirkan 
dan mempertahankan kelompok kajian baru ini dan mampu menuai 
keberhasilan dan kepuasan tersendiri. Hal ini tentu menjadi bekal 
kepengurusan agar KKHP tetap hidup dengan terus melebarkan 
eksistensinya.

Kegiatan musker diawali dengan tartib sidang, tartib pemilihan 
presidium tetap, LPJ, pembahasan AD/ART, tartib pemilihan ketua, 
dan sampailah ditetapkan Ketua KKHP periode 2018-2019 atas nama 
Ardila Puji Rahayu. Selain itu, ketua baru juga disumpah jabatan agar 
dapat berkomitmen pada kepengurusannya. 

“Saya harap KKHP ini dapat terus memberikan kontribusinya 
kepada Fakultas dan Universitas. Kami sebagai yang mendeklarasikan 
diri sebagai sesepuh ataupun senior ini tentu akan terus berusaha 
ada untuk adek-adek dan membantu apabila dibutuhkan karena 
bagaimanapun juga adek-adek harus mandiri tapi bukan berarti dilepas 
begitu saja,” kata Robi. 
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SEMARANG – Universitas Semarang (USM) 
dengan tanggap dan cepat menindaklanjuti 
Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 
tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam 
Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 
dengan mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Pengawal Ideologi Bangsa (PIB). 

USM tidak melewatkan momentum dan 
menjadi yang pertama bagi Perguruan 
Tinggi untuk mendirikan UKM PIB. 
Dengan bangga, Prof Dr H Muladi SH selaku 

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip saat menjadi 
pemateri dalam kegiatan Gelar Operasional dan 
Pembinaan Akhir Tahun 2018 Polda Jateng di Kantor 
Polda Jateng pada hari Rabu (05/12) menyampaikan dan 
memperkenalkan bahwa USM telah memiliki Pusat 
Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme dan UKM 
PIB. Hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian dan 
keseriusan USM dalam menangkal radikalisme dan 
terorisme di lingkungan kampus.

“Radikal belum tentu teroris, tapi teroris pasti 
radikal”, ujar Prof Dr H Muladi SH saat mengisi 
kegiatan tersebut. Terorisme yang merupakan extra 
ordinary crime ini merupakan permasalahan cukup 
krusial. Di lingkungan kampus, hal ini juga menjadi 
perhatian khusus. 

USM mendirikan Pusat Kajian Anti Radikalisme 

dan Terorisme setelah melakukan MoU dengan Kapolda 
Jateng beberapa waktu yang lalu dan kini mendirikan 
UKM PIB sebagai wujud dukungan anti radikalisme 
dan terorisme di lingkungan kampus. 

Pembinaan ideologi bangsa penting untuk 
menumbuhkan dan/atau memperkuat nasionalisme dan 
patriotisme. Bangsa yang besar adalah yang tahu akan 
sejarahnya.  “Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku 
bangsa, agama, ras, dan budaya. Bangsa kita lahir karena 
unsur obyektif bukan unsur subyektif,” ujar Prof Dr H 
Muladi SH.  “Oleh karenanya, pemahaman, penghayatan, 
dan pengamalan konsensus dasar berbangsa dan 
bernegara perlu diterapkan” tambahnya.

UKM PIB yang pendiriannya cukup singkat ini 
diketuai oleh Robiatul Adawiyah dari Fakultas Hukum 
sebagai pembinanya adalah Tri Mulyani SPd SH MH 
dengan penasehatnya, antara lain Dr Mochamad 
Chaerul Latif MSi Dr. Muhammad Junaidi SHI MH 
dan Ade Adriansyah AMd ST MH Harapan besar 
dari USM terhadap UKM PIB ini untuk melakukan 
perannya dalam pembinaan ideologi bangsa, sehingga 
radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus 
USM dapat terhindari mengingat isu tersebut hangat 
diperbincangkan oleh publik dikaitkan pula dengan 
tahun politik yang menambahkan ketegangan di 
tengah-tengah masyarakat.  “Dari keserbamajemukan 
disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
berpedoman pada Pancasila,”  ujar Robi. 

Kemenkumham RI 
Visitasi BKBH 

Fakultas Hukum USM
SEMARANG - Tim 7 Kemenkumham RI yang terdiri 

dari tiga orang sebagai panitia pusat dan empat orang 
sebagai panitia daerah melakukan visitasi kedua kepada 
BKBH FH USM sebagai bagian dari kegiatan verifikasi 
dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum tahun 2018 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI. Acara tersebut dihadiri seluruh pengelola 
fakultas hukum dan BKBH FH USM (18/10) di ruang 1.2 
Pascasarjana Universitas Semarang (USM). 

Tahapan visitasi kedua ini merupakan tahapan terakhir 
dari serangkaian kegiatan dalam rangka akreditasi 
organisasi bantuan hukum harapan besar tim visitasi 
BKBH FH USM dapat terakreditasi oleh Kemenkumham 
RI sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam 
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
segenap lapisan masyarakat. 

Panitia 7 mengapresiasi BKBH FH USM karena ikut 
serta dalam akreditasi ditengah minimnya universitas yang 
mau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. 
Tim 7 Kemenkumham RI mengecek seluruh berkas serta 
mecocokannya yang terdiri dari perkara litigasi dan non 
litigasi dengan jumlah 30 perkara. Pada tahap ini tim 
visitasi merekomendasikan di dalam ruang BKBH FH 
USM memiliki atribut pendukung BKBH seperti bendera 
BKBH, Papan Struktural, dan atribut lainnya yang 
merepresentasikan Kantor Bantuan Hukum. Adapun hasil 
akreditasi akan diumumkan seminggu setelah akreditasi. 

Dalam kesempatan tersebut ketua BKBH FH USM Agus 
Saiful Abib SH MH mengucapkan terima kasih kepada 
tim 7 telah mevisitasi serta  masukannya dan saran yang 
membangun BKBH FH USM agar dapat berkembang lebih 
baik dimasa yang akan datang. “Saran Tim 7 Kemenkumham 
RI segera ditindak lanjuti” tutur ketua BKBH.  

SEMARANG - Badan Legislatif Mahasiswa 
(BLEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas 
Semarang melakukan serah terima jabatan ke-
pengurusan Organisasi Mahasiswa (Orma) FH 
dari periode sebelumnya ke periode yang baru .

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh seluruh 
Pengelola FH USM, B.Rini Heriyati SH MH 
selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (USM), Dhian Indah Astanti SH MH 
selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, Amri 
Panahatan Sihotang SS SH MHum selaku 
Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum 
dan Subaidah Ratna Juwita SH MH selaku 
Sekretaris Program studi S1 Fakultas Hukum 
dan diikuti oleh seluruh anggota ORMA FH 
periode 2017/2018 dan 2018/2019, 

Adapun rangkaian kegiatan ini meliputi 
Penyerahan Jabatan ketua Badan Legislatif 
Mahasiswa (BLEM) periode 2017/2018 
yaitu Devi Nurhidayati ke Agnesia Agustin 

Praheswari sebagai ketua Badan Legislatif 
Mahasiswa (BLEM) periode 2018/2019 dan 
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH 
periode 2017/2018 yaitu Yefta Damar Galih 
Atmaja ke  Regita Pramesti sebagai ketua BEM 
FH Periode 2018/2019. 

Pesan dan Kesan oleh seluruh pengurus 
dan anggota Orma FH 2017/2018 serta Pesan 
dan Evaluasi dari Pihak Pengelola Fakultas 
Hukum Universitas untuk seluruh Pengurus 
dan anggota Orma baik pada periode baru dan 
sebelumnya, guna terciptanya Orma FH yang 
progresif.

Ketua BLEM FH USM periode baru, Devi 
Nurhidayati menambahkan harapannya 
dengan adanya pergantian kepemimpinan 
tersebut dapat menjadikan Orma FH USM 
semakin baik dengan program-program 
kerja serta prestasi yang dicapai oleh seluruh 
pengurus dan anggota kedepannya, serta 
dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh 
mahasiswa dalam lingkup fakultas maupun 
universitas dan membangun relasi lebih banyak 
dengan organisasi mahasiswa baik di dalam 
maupun diluar universitas guna mewujudkan 
visi dan misi Organisasi Mahasiswa.

Foto Bersama : Pengelola FH USM Berfoto Bersama 
dengan Tim 7 Kemenkumham RI

Perlu tanggap Dalam 
Hadapi Fenomena radikal

l  USM Bentuk UKM PIB FOTO BERSAMA : Mahasiswa Anggota PIB Berfoto 
Bersama Kapolda Jateng, Pengurus Yayasan Alumni 

Undip serta Pembina PIB.

Fakultas Hukum

SERAHKAN: Devi Nurhidayati Serahkan 
Simbolis Jabatan kepada Agnesia Agustin 
Praheswari sebagai ketua Badan Legislatif 
Mahasiswa (BLEM). 
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Ijazah Saja 
tak CUkUP

MEMASUKI dunia 
kerja zaman sekarang, 
sepertinya tak lagi cukup 
hanya dengan berbekal 

selembar ijazah. Seorang pelamar 
kerja juga kerap dituntut memiliki 
keterampilan atau kemampuan 
praktis yang linier dengan ijazah yang 
dimiliki. Dalam hal seorang lulusan 
fakultas ekonomi, beragam sertifikat 
kemampuan praktis merupakan hal 
penting dimiliki.

Kondisi itu dipahami benar oleh 
para pengampu Fakultas Ekonomi 
Universitas Semarang (FE USM). 
Berdasarkan pahaman itu pula fakultas 
tersebut mengambil langkah dengan 
memperkuat proses belajar mengajar 
yang memadukan antara teori dan 
penguasaan keterampilan praktis untuk 
bidang-bidang tertentu.

Proses pembelajaran yang diterapkan 
itu, bahkan ditegaskan oleh Dekan FE 
USM, Yohanes Suhardjo SE Msi Ak CA 
sebagai salah satu keunggulan yang 
tidak dimiliki FE universitas lainnya.

”Proses pembelajaran sesuatu yang 
bisa kami banggakan. Hal itu kami 
buktikan dengan para lulusan kami 
bukan hanya bisa menguasai teori 
ekonomi, tapi juga bisa diandalkan 
dalam hal praktik,” kata Yohanes.

Para pengampu FE USM memang 
menempa mahasiswa bukan hanya 
untuk menguasai seluk-beluk teori 

ekonomi, tapi juga diajarkan menguasai 
ilmu praktis dengan memberikan 
beragam jenis pelatihan.
Pelatihan Sertifikasi

Yohanes menegaskan, pihaknya 
menganjurkan mahasiswa selain kuliah 
juga mengikuti berbagai sertifikasi. 
”Kami berharap kuliah dan sertifikasi 
berjalan beriringan. Sehingga setelah 
lulus mereka mampu berperan ganda, 
yakni menguasai teori sekaligus bisa 
praktik,” tuturnya.

Terkait sertifikasi, FE USM 
mengadakan pelatihan enam jenis 
sertifikasi secara rutin. Di antaranya 
pelatihan brevet pajak, analisis 
kelayakan bisnis, analisis akutansi 
keuangan pemerintah, analisis 
pemasaran, dan lain-lain.

Untuk memberikan pelatihan 
tersebut, dihadirkan para praktikan 
yang kompeten dan berkualitas. Selain 

karena alasan di atas, alasan lain 
diterapkannya langkah-langkah tersebut, 
juga karena dirinya selaku dekan dan 
para dosen melihat kecenderungan 
yang tinggi pada diri mahasiswa untuk 
menjadi praktikan, dan segera bekerja 
atau berkarier. ”Dengan latar belakang 
ekonomi rata-rata, kelihatan jelas 
motivasi para mahasiswa kuliah ingin 
segera mendapatkan pekerjaan setelah 
lulus. Sedangkan yang sudah bekerja 
ingin memperbaiki karier. Ada juga 
yang berkeinginan menjadi konsultan 
dan wirausahawan,” tutur dia. Karena 
itu, imbuh dia, sejak semester pertama 
mahasiswa sudah disiapkan mengikuti 
ujian sertifikasi.

”Kami sampaikan kepada 
mahasiswa, bahwa jika ingin berkarier 
dimilikinya sertifikat merupakan hal 
yang mutlak,” kata Yohanes. Guna 
menyeimbangkan penguasaan teori dan 

praktik tersebut, para dosen diwajibkan 
memberi kuliah minimal 14 kali 
pertemuan per smester.

Untuk memastikan kehadiran para 
dosen, di ruang kerja dekan terdapat 
kamera pemantau, CCTV, yang setiap 
detik memantau ruang kelas. FE USM 
memiliki tiga program studi, yakni S-1 
Manajemen yang terakreditasi B sejak 
2015, S-1 Akutansi terakreditasi B sejak 
2016, dan D-III Manajemen Perusahaan 
terakreditasi A sejak 2017.

Selain ruang kuliah yang nyaman, 
FE USM memiliki laboratorium untuk 
mahasiswa berlatih. Program bidikmisi 
dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 
juga tersedia. 

BerDISKUSI : Beberapa mahasiswa 
FE USM berdiskusi di lobi kampus 

belum lama ini

SEMARANG- Para wisudawan hendak 
menghilangkan perasaan bimbang dalam 
menghadapi bermacam persoalan. Semakin 
dekat cita-cita akan semakin berat persoalan 
yang harus dihadapi.

“Yakinlah, setiap persoalan pasti ada 
hikmah dan membuat kita menjadi lebih 
dewasa,” kata Dekan Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Semarang (USM) Johanes Suhardjo 
SE MSi Ak CA. Yohanes menyampaikan hal 
ini dalam acara pelepasan 835 wisudawan FE 
USM, baru-baru ini.

Ia mengharapkan alumni bisa mengim-
plementasikan ilmu yang didapat selama 
berada di bangku kuliah, dan selalu menjaga 
nama baik almamater.

Para wisudawan tersebut terdiri atas 117 
orang dari Progdi D-3 Manajemen Perusahaan, 

377 dari Progdi S-1 Manajemen, dan 341 dari 
Progdi Akuntansi.

Tercatat sebagai wisudawan terbaik dari 
program D-3 Manajemen Perusahaan adalah 
Pertiwi Purnamasari, dari S-1 Manajemen yaitu 
Yulia Saraswati dan S-1 Akuntansi Fatimah 
Zahro.

Sementara itu, Wakil Dekan I, Abdul 
Karim SE MSi Ak CA dalam sambutannya 
menyarankan agar alumni selalu menggunakan 
hati dalam bekerja. “Rintangan terberat adalah 
jika hati nurani tidak lagi disertakan dalam 
bekerja, norma etika tak lagi penting, rasa malu 
untuk mengerjakan keburukan taka ada lagi dan 
segala macam cara dihalalkan,” katanya.

Acara pelepasan ini merupakan tanda 
bahwa wisudawan/wisudawati telah resmi 
menjadi keluarga besar alumni FE USM.

PELEPASAN WISUDAWAN: Jajaran dosen Fakultas Ekonomi USM bersama perwakilan 
wisudawan dalam acara pelepasan yang digelar, baru-baru ini

FE USM Lepas 835 Wisudawan

SEMARANG - Fakultas Ekonomi 
(FE) Universitas Semarang (USM) 
menggalakkan sebuah program untuk 
membantu pelaksanaan penyaluran 
dana desa.

Program dalam bentuk Magang 
Vokasi tersebut melibatkan mahasiswa 
dan dosen untuk membantu tata kelola 
uang yang dikucurkan langsung dari 
pemerintah pusat tersebut.

Program tersebut sudah berjalan 
sekali di 12 desa di Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak. 
Setiap desa didampingi tiga orang 
mahasiswa dan seorang dosen. Selama 
satu bulan mereka saling bertukar ilmu 
pengetahuan tentang tata kelola dana.

“Keuangan desa perlu dicermati 
pengelolaannya karena pengendalian 
yang menurut kami belum maksimal. 
Akibatnya penggunaan dana desa yang 
merupakan transfer langsung dari 
pemerintah pusat dengan tujuan untuk 
menyentuh pembangunan masyarakat 
desa bisa ndak tercapai. Berangkat 
dari keprihatinan itu maka kami FE 
USM berharap ada kerjasama baik 
dengan pemerintah desa yang percaya 
dengan kami untuk melakukan proses 
interaksi bersama,” terang Dekan FE 
USM Yohanes Suhardjo SE MSi Ak CA, 
Minggu (28/10).

Interaksi tersebut adalah berupa 

transfer of knowledge dari perangkat 
desa ke mahasiswa. Selain itu dari 
tenaga pendidik atau dosen ke 
perangkat desa. Dengan melibatkan 
tiga pihak tersebut ia berharap ada 
langkah saling mengawasi untuk 
penyaluran dana desa.

Dari kegiatan yang sudah berjalan 
di Kecamatan Karangawen Kabupaten 
Demak, didapat data dari mahasiswa 
bahwa memang  dana desa sudah tersa-
lurkan dengan baik, namun belum 
optimal.

“Belum optimal karena memang 
penguasaan sistem yang belum optimal 
juga. Artinya transfer teknologi dari 
pemerintah pusat belum ada. Yang 
sudah ada adalah inisiatif Pemkab, 
atau BPK yang kemudian memfasilitasi 
software. Tapi dari Kemendagri dan 
Kemendesa belum maksimal,” ucap 
Yohanes.

Dengan hasil itu ia berpendapat 
harapan presiden tentang format 
laporan penyaluran  dana desa yang 
sederhana sama sekali belum tercapai.

“Laporan keuangannya ternyata 
masih accounting minded. Jadi persis 
laporan keuangan kabupaten dan kota. 
Jauh dari sederhana. Ini yang sedang 
kami kembangkan bahwa format 
laporannya cukup satu lembar,,” 
jelasnya.

FE USM Buat Program 
Pengawalan Dana Desa
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SEMARANG- Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi angkatan 2015 Universitas 
Semarang (USM) menggelar Accounting 
Expo 2018 dengan mengusung tema 
“Culture Entrepeneur” di Halaman Samping 
Gedung Information Center USM (1/11).

Kegiatan yang diikuti 200 lebih mahasiswa 
semester tujuh ini selain untuk memenuhi 
tugas praktik mata kuliah kewirausahaan, 
juga sebagai media mempersiapkan 

mahasiswa akuntansi yang memiliki kreativitas 
dalam berwirausaha.

31 stand dengan berbagai menu produk 
lokal maupun campuran dijajakan kepada para 

pengunjung serta dinilai oleh juri untuk diambil 
juara best produk maupun best stand. Selain itu 
juga terdapat kategori juara lomba karaoke yang 
memeriahkan kegiatan ini.

“Pada tahun ini ada yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya karena kita mengambil tema 
budaya. Sering kali mahasiswa saat ini tertariknya 
dengan budaya asing, jadi kita ingin memperkuat 
budaya indonesia lagi dengan mewajibkan memakai 
batik serta beberapa aksesoris stand juga tak lepas 
dari tema budaya” jelas Ardiyan Akmal, Ketua 
Panitia. “Dari kegiatan ini kami harapkan selain 
mempersiapkan untuk memiliki mental-mental 
wirausaha karena sudah terdidik sejak sekarang, juga 
diharapkan dapat selalu menjalin tali silaturrahmi 
satu angkatan, terlebih sebentar lagi kita akan 
menghadapi skripsi dan tentunya mudah-mudahan 
kami bisa lulus 3,5 tahun semua” ungkapnya.

Meskipun Jadi Atlet 
tapi Tetap Semangat Kuliah 

Mahasiswi program studi S1-Manajemen Kholifatul 
Laela Fitria berhasil meraih emas di kelas Degen Perorangan 
Putri pada Kejuaraan Nasional PPLP di Palembang, cabang 
olahraga Anggar. 

Sederet prestasi dari tingkat daerah sampai nasional telah 
diraih gadis manis usia 19 tahun yang lahir di Batang tersebut.  
Fitri, panggilan akrabnya, juga menjadi peserta seleksi Asean 
Games 2018 (Peringkat 7).

Merasa prestasinya didukung oleh kampusnya dan 
diberikannya beasiswa prestasi olahraga oleh USM, Fitri 
semakin semangat untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas 
Ekonomi (Universitas Semarang) USM. 

Fitri menuturkan ketika berhalangan hadir di perkuliahan 
karena harus mengikuti berbagai kejuaran, Fitri tetap 
berkomunikasi dengan dosen-dosen agar bisa tetap mengikuti 
materi perkuliahan dengan baik.

Putri pasangan dari Edi Widiyanto dan Sugiati ini bercita-
cita menjadi pegawai bank. Kesuksesan menurut Fitri harus 
seimbang antara prestasi 
olahraga dan kemampuan 
akademik, jadi kuliah 
harus jalan bersama 
dengan latihan anggar 
dan menurutnya fakultas 
bisa memfasilitasi 
kedua hal 
tersebut. 

SEMARANG- Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Smart Preneur Community (SPC) 
Universitas Semarang (USM) mengadakan 
Malam Keakraban (Makrab) yang bertajuk 
Sesajen “Semangat Satu Jiwa Entrepeneur” 
di Wisma Widya Graha Salatiga (2/11).

Kegiatan yang diikuti 70 peserta ini 
merupakan kegiatan rutin yang bertujuan 
untuk memperkenalkan UKM SPC kepada 
anggota baru serta menjalin silaturahmi 
sesama anggota, pengurus dan alumni.

Adapun kegiatan ini mendatangkan 
pemateri Soiful Hadi ST MKom, Dosen FTIK 
yang dalam waktu dekat akan membuka 
usaha minuman thai tea di Grobogan.

Dalam materinya Soiful menyampaikan 
bahwa seorang entrepreneur sejati adalah 
ketika mampu mengambil peluang dalam 
setiap kesempatan, bukan sekedar 
berdagang atau berjualan, namun mampu 
menambah nilai suatu barang dari yang 

tidak berharga menjadi 
barang berharga, 
tentunya melalui 
beberapa inovasi dalam 

pengembangan proses, produk, maupun 
pemasaran.

“Kegiatan ini merupakan awal 
perkenalan kepada anggota baru. Selama 
dua hari satu malam nanti peserta akan 
diberikan suntikan motivasi dari senior serta 
para alumni” ujar Seren Natasia Hidryliani 
Ketua UKM SPC.

Seren mengaku saat ini UKM SPC 
masih merintis untuk mengeluarkan brand 
snack UKM SPC. “Kami berencana ingin 
membuka usaha makanan, karena saya 
rasa setiap hari manusia butuh makan 
dan peluangnya juga besar. Salah satu 
anggota kita dari Tegal berencana ingin 
memperkenalkan makanan olos yang 
saya rasa disini masih jarang, tentunya 
peluangnya lebih besar jika dikembangkan 
di Semarang, selain itu juga harga yang 
ditawarkan terjangkau” imbuhnya.

“Dalam waktu dekat ini kita berusaha 
memperbaiki apa yang telah dijalankan 

oleh kepengurusan 
dahulu, kami ingin 
mencari tentor 

KSPM USM Gelar 
Seminar Pasar Modal 

SEMARANG- Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas 
Ekonomi (FE) Universitas Semarang (USM) menggelar seminar 
perdana tentang Pasar Modal yang bertema “Yuk Nabung Saham” di 
Aula Gedung V lantai 6 (27/11).

Kegiatan yang diikuti 155 mahasiswa USM serta perwakilan KSPM 
Kota Semarang ini diharapkan agar mahasiswa USM mengerti akan 
pasar modal serta memperkenalkan bahwa investasi itu sangat penting 
di kalangan mahasiswa. “ Contohnya kita dapat membeli saham 
perusahaan besar dengan jumlah nominal yang sangat kecil” ujar 
Wisnu Murti, Ketua Umum KSPM.

“Uniknya dari acara seminar kali ini adalah tidak hanya 
melaksanakan seminar tetapi juga membuka akun jual beli saham yang 
diminati oleh 20  peserta dengan awal investasi seratus ribu rupiah” 
ungkapnya.

Adapun kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten 
dalam bidang pasar modal, antara lain, Fanny Rifqi El Fuad SE Msi, 
Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Semarang, Denny 
Wijaya, Vice Branch Manager di PT Panin Sekuritas TBK,  dan Edward 
Pridolin V Pakpahan, Kepala Investor Saham Pemula Regional 
Semarang. 

Padukan Budaya 
dalam Berwirausaha

Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Mahasiswa

INTERAKTIF : Peserta Makrab 
UKM SPC interaktif mengikuti  
materi kewirausahaan.

SAMPAIKAN MATERI : Denny Wijaya, Vice Branch Manager di 
PT Panin Sekuritas TBK Menyampaikan Materi Pada Seminar Pasar 

Modal di Aula Gedung V lantai 6 USM.
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Adapu n keg iata n i n i 
menghadirkan Pakar 
Geologi Prof Magaly 
Koch dari Universitas 

Boston, USA dan Asc Prof Dr 
Ahmed El-Sayed Gaber dari Port 
Said University, Mesir. 

Kegiatan ini d i ikut i oleh 
instansi pemerintah, akademisi 
dan mahasiwa. Menurut Bambang   
Sudarmanto ST MT selaku Ketua 
Penyelenggara “Kegiatan ini 
merupakan salah satu bentuk upaya 
mengadakan kerjasama penelitian. 
Periodenya berlangsung selama 5 
tahun, diharapkan kedepan dapat  
membenahi pengelolaan air tanah di 
kota Semarang”.

Kegiatan diakhiri dengan pe-
nandatanganan Letter of Intens 
dan Research Acknowlegment oleh 
Rektor USM, Andy Kridasusila SE 
MM dengan Prof Magaly Koch dan 
Dr Ahmed Sayid Gabe.

Penelitian merupakan bentuk 
implementasi dan action dari inisiasi 
kerjasama dengan Boston University, 
USA. “Penelitian ini diharapkan 
dapat juga dimanfaatkan oleh progdi 
atau disiplin ilmu lainnya, sehingga 
banyak pula kontribusi ilmu yang 
dapat memunculkan temuan - 
temuan yang innovatif” ujar Rektor 
USM, Andy Kridasusila SE MM.

 “Kegiatan ini juga dimaksudkan 
untuk dapat meningkatkan jum-
lah publikasi artikel/jurnal Inter-
nasional, dan lebih luas lagi pe-
nelitian ini juga diharapkan dapat 
menjawab permasalahan kota 
Semarang” paparnya. 

Tim yang terlibat dalam pe-
nelitian ini berjumlah 15 orang yang 
terdiri dari Dosen, mahasiswa dan 
praktisi. Semua personil tersebut 
terdiri dari beberapa disiplin ilmu 
yang berbeda, tak hanya dari Geologi 
namun juga Tata kota, remote sensing 
dan juga pengindraan.

Kegiatan pada Batch pertama  
di mulai dengan diskusi oleh Pe-
neliti lapangan, Advisor, pihak 
Uni versitas dan praktisi. Agenda 
se lanjutnya, tim menuju ke la-
pangan dalam kegiatan fieldtrip 
un tuk mengunjungi 15 lokasi pe-
nelitian yang tersebar di seluruh 
kota Semarang. 

lUMPUR bercampur garam, 
setiap dua atau tiga menit, silih 
berganti meletup di sebuah 
lahan terbuka di Desa Kuwu, 
Kecamatan Kradenan, Kabupaten 
Grobogan. Fenomena alam yang 
disebut Bledug Kuwu tersebut, 
selama ini dikenal sebagai tempat 
wisata andalan Kabupaten 
Grobogan. Puluhan ribu orang, 
setiap tahun berkunjung ke 
tempat itu, untuk menyaksikan 
letupan-letupan besar dan kecil, 
dari kawah lumpur (mud volcano) 
tersebut.

Selain tempat wisata, Bledug 
Kuwu juga dikenal sebagai tempat 
penghasil garam bleng. Garam 
ini, antara lain digunakan untuk 
pembuatan kerupuk karak. Dari 

dua unggulan itu, ternyata 
Bledug Kuwu juga 
menyimpan potensi lain, 
yaitu energi listrik.

Adalah Nur Hidayat 
(21) mahasiswa 
semester tujuh 
jurusan Teknik 
Elektro, Fakultas 
Teknik Universitas 
Semarang (USM) 
yang menemukan 
energi tersebut. 
Hidayat awalnya 
meneliti itu untuk 
pembuatan tugas 
akhir skripsi. ‘’Banyak 
diberitakan, lumpur Bledug 
Kuwu bisa dipakai proses 
pembuatan garam.

Saya cari referensi, air 
laut yang juga bisa digunakan 
membuat garam, itu ternyata 
dapat menghasilkan energi 
listrik,’’jelas mahasiswa yang 
tinggal di RT03 RW06 Desa 
Samirejo, Kecamatan Gem bong, 

Kabupaten Pati. 
Mendapatkan banyak 

referensi, Hidayat memulainya 
dengan melakukan pengujian 
labora torium terhadap lumpur 
yang diambil langsung dari Bledug 
Kuwu. Hasil ujinya, lumpur itu 
memiliki lima kandungan logam, 
yakni tembaga, seng, magnesium, 

besi, dan alumunium. 
Kemudian, dia melakukan 

uji coba membuat 
pembangkit energi 

listrik, menggunakan 
peralon diameter 
2,5 centimeter 
yang dipotong-
potong sebanyak 
27 potong 
sepanjang 13,5 
centimeter. 27 
potong peralon 
lalu diisi satu liter 
lumpur Bledug 

Kuwu jadi 27 sel 
listrik. Tiap sel diisi 

lempengan elektroda 
tembaga dan seng 

dengan ukuran lebar 
satu centimeter serta 

panjangnya 12 centimeter, 

untuk dihubungkan dengan 
kabel secara rangkaian seri. 
Hasil ujicobanya, satu sel itu 
bisa menghasilkan 0,8 volt. Saat 
dihubungkan secara rangkaian 
seri bisa menjadi 18,75 volt. ‘’Dari 
pembangkit energi listrik itu bisa 
digunakan untuk menyalakan 
lampu 12 watt. Saat saya uji coba, 
lima hari masih menyala redup 
tapi masih bisa konstan lagi kalau 
lumpur ditambahkan air,’’jelasnya.

Anak kedua dari pasangan 
Mintardi (63) dan Murtiah (58) ini 
mengaku menghabiskan biaya Rp 
600 ribu untuk mendapatkan 20 
wadah pembangkit listrik. 

Adapun, kombinasi elektroda 
magnesium dan tembaga 
menghasilkan tenaga lebih besar, 
yakni 1,6 volt tiap sel listriknya. 
Dosen jurusan Teknik Elektro, 
Fakultas Teknik USM Harmini 
ST MEng selaku pendamping 
Hidayat menegaskan, temuan 
mahasiswanya itu bisa jadi salah 
satu sumber energi alternatif, baru 
dan terbarukan.

Menurut dia, temuan itu masih 
bisa dikembangkan lagi dengan 
skala produktif. ‘’Ini baru prototipe, 
masih skala laboratorium tapi bisa 
digunakan untuk menyalakan 
lampu. Temuan ini satu karya 
yang bisa dipatenkan,’’ katanya. 

SEMARANG-Dalam 
meningkatkan interaksi antara 
mahasiswa dengan para dosen 
dan struktural Organisasi 
Mahasiswa (Orma) Fakultas 
Teknik mengadakan dialog 
antara mahasiswa dengan dosen 
dan pengelola Fakultas Teknik 
di Gedung A3.7a (12/12). 

Acara  tesebut dihadiri oleh 
struktural Fakultas Teknik, 
BEM, BLEM dan HMJ Sipil, 
Elektro dan PWK. Menurut 
Purwanto ST MT, Dekan 
Fakultas Teknik diharapkan 
dari kegiatan ini dapat terjalin 
komunikasi yang kondusif 
sehingga iklim akademik akan 
meningkat. 

Fakultas Teknik Hadirkan  
Pakar  Geologi  Internasional

SAMPAIKAN ULASAN : Prof Dr Ahmed El-Sayed Gaber dari Port Said University, 
Mesir Menyampaikan Ulasan Materi kepada Peserta Workshop.

SURVEY LAPANGAN : Pakar Geologi Prof Magaly Koch dari 
Universitas Boston, USA dan Asc Prof Dr Ahmed El-Sayed Gaber 

dari Port Said University, Mesir Melakukan 
Survey Lapangan Didampingi Dosen USM.

Ciptakan energi Listrik dari Lumpur Bledug Kuwu
Bledug Kuwu, kawah lumpur di Desa Kuwu, Kecamatan 
Kradenan merupakan salah satu objek wisata yang dikenal 
di Kabupaten Grobogan. Wisatawan tertarik datang untuk 
melihat letupan-letupan lumpur yang mengandung garam dan 
berlangsung terus menerus secara berkala, tiap dua hingga 
tiga menit. Namun, siapa sangka ternyata lumpur itu bisa 
dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik.

SEMARANG-Sebagai upaya peningkatan kualitas 
penelitian, Fakultas Teknik (FT) mengadakan workshop 
dengan tema “Workshop Research on Water table 
Mapping Study Remote Sensing (RS) / Geographic 
Information System (GIS) Technology in Semarang City” 
di Gedung V Lantai 6 (4-5/12).

SAMPAIKAN KETERANGAN : Dosen Fakultas Teknik 
Menjawab Pertanyaan Mahasiswa Pada Dialog Mahasiswa di 

Gedung A3.7a

Dialog Mahasiswa 
dengan Pengelola FT
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SEMARANG- Fakultas Tek-
nik (FT) Universitas Semarang  
menggelar Kuliah Umum yang 
mengusung tema ”Analisa Struktur 
dengan Menggunakan Software 
RCCSA” di Gedung V lantai 6 USM 

(11/12).
Kegiatan yang diikuti 250 

mahasiswa FT ini menghadirkan 
Pakar Struktur Bangunan, Dr 
Eng Rendy Thamrin dari Fakultas 
Teknik Universitas Andalas.

Adapun kegiatan ini diharapkan 
dapat membekali mahasiswa Teknik 
Sipil dalam melakukan perencanan  
struktur menggunakan software 
Rainforce Concrete Cross System 
Analysis (RCCSA).

Fakultas Teknik

Penelitian yang berdurasi 4 tahun 
dari mulai 2018 hingga 2022 ini  
mengangkat topik tentang “Research 
on Water Table Mapping Mitigation 

Study Using Remote Sensing (RS)/ Geographic 
Information System (GIS) Technology in 
Semarang City”.  Penelitian ini merupakan 
bentuk implementasi dan action dari inisiasi 
kerjasama dengan Boston University, USA.

“Penelitian ini diharapkan dapat juga 
dimanfaatkan oleh prodi atau disiplin ilmu 
lainnya, sehingga banyak pula kontribusi ilmu 
yang dapat memunculkan temuan - temuan 
yang innovatif” ungkap Rektor USM  Andy 
Kridasusila.

“Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk 
dapat meningkatkan jumlah publikasi 
artikel/jurnal Internasional, dan lebih luas 
lagi penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjawab permasalahan Kota Semarang” 
tambahnya.

Sebagai Project Homebase pada penelitian 
kali ini, Fakultas Teknik USM berkolaborasi 
dengan dua Profesor yaitu Prof Magaly Koch 
dari Boston University, dan Dr Gaber dari 
Port Said University. 

Adapun tim yang terlibat dalam penelitian 
berjumlah 15 orang yang terdiri dari Dosen, 
mahasiswa dan praktisi. Semua personil 
tersebut terdiri dari beberapa disiplin ilmu 
yang berbeda, tak hanya dari Geologi namun 
juga tata kota, remote sensing dan juga 
pengindraan.

Kegiatan pada Batch pertama ini dimulai 
dengan diskusi oleh peneliti lapangan, advisor, 
pihak Universitas dan praktisi. 

USM Gandeng Peneliti 
amerika dan Mesir 
  Teliti Geologi Semarang

OBSERVASI: Para peneliti USM dan peneliti 
luar negeri sedang observasi lapangan 
mengenai kondisi geologi Kota Semararng.

HME USM Kunjungi
 HTME Untidar

 
MAGELANG – Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) 

Universitas Semarang (USM) melakukan studi banding ke 
Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE) Universitas 
Tidar (Untidar) dengan mengusung tema “Membangun Relasi, 
Bertukar Pikiran, Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan 
Kinerja Organisasi HME 2018”(10/12).

Kegiatan ini diharapkan mampu menambah wawasan, ide 
dan inovasi baru, serta menambah relasi kekeluargaan.

Kegiatan dilakukan dengan pemaparan tentang struktur 
organisasi, program kerja selama satu periode, dan kinerja 
dari masing – masing organisasi. Setelah saling memaparkan 
materi dibukalah sesi tanya jawab dimana kedua himpunan 
saling berdiskusi, bertanya, dan berkoordinasi demi kemajuan 
organisasi Himpunan Mahasiswa Elektro masing-masing. 

Diharapkan setelah melakukan studi banding seluruh 
anggota HME USM dapat menyerap ilmu dari HMTE Untidar 
yang kemudian akan dibawa kedalam proses kinerja HME 
USM selama satu periode. “Studi Banding ini benar-benar 
program kerja yang sangat bagus, sangat menguntungkan, dan 
sangat diperlukan untuk setiap himpunan ataupun organisasi 
manapun, karena adanya studi banding, kita bisa menambah 
inovasi baru sehingga pemikiran kita tidak hanya terpacu pada 
program-program kerja yang ada ada periode yang terdahulu” 
Ujar Ketua HME Edwin Yohanes Lado.

“Tentu saja tidak hanya tentang program kerja ataupun 
kinerja yang lebih baik, akan tetapi seluruh anggota HME USM 
pun dapat membangun kerjasama dan kekeluargaan yang baru 
bersama Himpunan yang sudah dituju untuk melaksanakan 
Studi Banding ini” pungkasnya.

FOTO BERSAMA : Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) 
Universitas Semarang (USM) Foto Bersama Himpunan 

Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE) Universitas Tidar (Untidar) 
Pada Kegiatan  Studi Banding (10/12).

SEMARANG – Laboratorium Mikroprosesor 
dan Mikrokontroler sekarang menggunakan mikro 
untuk bahan praktikum dan pembelajaran yang lebih 
modern. Praktikum mikroprosesor sekarang 
sudah menggunakan modul Nuvoton 
dan Raspberry. 

Sebelumnya modul 
yang digunakan dalam 
praktikum ATMega 
8525 dan Arduino. 
Pembaharuan 
mikrokontroller ini 
bertujuan untuk 
mengikuti dunia 
teknologi dan 
industri yang 
semakin maju 
dengan prosesor 
yang lebih cepat.

Prak tikum 
mikroprosesor 
dan mikrokontroler 
menggunakan modul 
Nuvoton NUC140 dengan 
prosesor ARM CORTEX 32 bit 
dengan bahasa program C, software 
CooCox CoIDE. Sedangkan Raspberry pi 3 
B+ dengan prosesor yang lebih cepat 64 bit dengan 
bahasa pemrograman Python3 yang bisa di install 

Operating System Windows maupun Linux.
Mata kuliah Perencanaan Sistem Digital juga 

mempraktikkan langsung cara membuat gerbang 
logika pada IC menggunakan FPGA (Field- 

Programmable Gate Array) untuk 
mengimplementasikan rangkaian 

digital seperti gerbang 
logika AND, OR, NOT. 

FPGA menggunakan 
mikroprosesor yang  

dibuat oleh vendor 
xilinx, bahasa 
pemrograman 
yang digunakan 
meng gunakan 
bahasa VHDL 
(VHSIC Hardware 
Description 

Leaugue) yang bisa 
digunakan untuk 

simulasi sistem digital 
secara lansung.

Dari pembelajaran 
dan praktikum ini diharapkan 

mahasiswa teknik elektro 
dapat bersaing diluar dengan di 

bekali materi dan praktik yang sudah 
menyesuaikan dengan dunia industri saat ini yang 
semakin maju.

Praktikum Mikroprosesor 
dan Mikrokontroler 

  Menggunakan Modul Raspberry pi , Nuvoton , FPGA, dan Android

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) melalui Kantor Urusan 
Internasional (International Office USM) melaksanakan kerjasama 
penelitian dengan menggandeng Boston University USA  dan Port Said 
University, Egypt. 

USM Gelar Kuliah Umum RCCSA
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Penandatanganan dila-
kukan oleh Dekan FTP 
USM, Ir Haslina MSi 
dan Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Khairun, 
Ternate (28/11).

“Kerjasama ini akan berlang-
sung selama lima tahun, untuk 
waktu dekat-dekat ini kami akan 
join dalam riset dan publikasi 
jurnal, baik nasional maupun 
internasional” tutur Haslina.

“Kami Saling bertukar infor-
masi masing-masing kegiatan. 
Kegiatan yang mereka lakukan 
akan dibagi dengan kami, begitu-
pun dengan kegiatan kami akan 
kami share dengan mereka. Sebe-
narnya kami berharap ada KKL 
untuk mahasiswa tetapi karena 
keterbatasan biaya jadi sementara 
belum dilakukan” paparnya.

Dalam sesi ramah tamah, di-
sam paikan mengenai beberapa hal 
yang bisa didiskusikan bersama, 
terutama dalam pengembangan 
pangan lokal sesuai visi misi FTP 
USM. “Kami share masing-masing 
keunggulan dalam pengolahan 
pangan lokal, hanya bedanya untuk 
komoditi di Maluku unggul dalam 
hasil perikanan dan perkebunan 

seperti pala dan cengkeh, semen-
tara kita khususnya di Jateng 
unggul dalam komoditi seperti 
jagung, singkong, pisang, ketela 
dan olahan pangan lokal lainnya”.

Dekan Fakultas Pertanian, 
Abdul Kadir Kamaluddin SP MSi 
mengaku sangat mengapresiasi 
atas sambutan hangatnya dari 
FTP USM. “Saya berterima kasih 
dan sangat tidak menyangka 
responnya sangat luar biasa, 
mereka sangat senang sekali dan 
kami berharap ada kunjungan 
balik dari USM ke Ternate” 
ungkapnya.

Haslina mengatakan  “Disana 
ada enam progdi untuk Fakultas 
Pertanian, dan tentunya kami juga 
mengupayakan dalam waktu dekat 
ini mempersiapkan membuka 
satu program studi baru dan 
kemungkinan juga berharap bisa 
ke pascasarjana juga. Kami sudah 
punya doktor dua, dan tahun depan 
juga akan menambah dua doktor 
lagi, ya semoga ada kemajuan 
untuk FTP tiap tahunnya”.

“Kami berharap ada kelanjutan 
kedepannya, meskipun kerjasama 
ini hanya berlangsung selama 
lima tahun” pungkasnya.

SEMARANG - Melihat potensi kekayaan hasil pangan Indonesia 
yang mampu dikembangkan sebagai pangan fungsional, Fakultas 
Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM) menggelar 
kuliah pakar yang bertajuk “The Development of New Functional 
Sweetner, D-Allulose with Health Benefits” di Aula Gedung V (25/10).

Kegiatan yang diikuti oleh 260 mahasiswa USM ini mengundang 
Guest Lecture dari Jepang Prof Shigeru Hayakawa (Emiretus 
Professor) dari Kagawa University. “Kuliah pakar ini diadakan selain 
untuk mendukung mata kuliah pangan fungsional juga sebagai upaya 
mengenalkan pengembangan pangan fungsional yang semakin maju di 
luar sana” jelas Dekan FTP USM Ir Haslina MSi.

“Kedepannya kita upayakan setiap mata kuliah diadakan kuliah 
pakar dengan mengundang pakar dari luar negeri.” tambahnya.

Sementara Shigeru menjelaskan dalam materinya mengenai tentang 
diet makanan nutrisi mereka seperti energi, vitamin, mineral dll. Mereka 
adalah makanan alami atau diformulasikan yang meningkatkan kinerja 
fisiologis atau mencegah penyakit. 

TEGAL- Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Se-
marang (USM) memberikan sosia-
lisasi dan pelatihan pengolahan 
umbi-umbian lokal di Unit Biro 
Konsultasi dan Pengembangan 
Agroindustri (BKPA) (8/11). 

Kegiatan yang diikuti 50 
pe serta ini diselenggarakan 
oleh Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Tegal dan bertempat 
di Gedung Taman Teknologi 
Pertanian Tegal dengan meng-
hadirkan pemateri dari USM, 
Ir Adi Sampurno MSi dan Ika 
Fitriana STP MSc.

Kegiatan ini selain untuk 
mengenalkan produk olahan 
umbi-umbian di  ka langan 
masyarakat luas, juga bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan masyarakat 
umum dalam mengolah hasil 
umbi-umbian lokal menjadi aneka 
pangan.

Diharapkan setelah kegiatan 
tersebut berakhir, para peserta 
dapat  lebih mengenal  dan 
mengetahui apa saja pengolahan 
yang bisa dilakukan pada umbi-
umbian, khususnya umbi-umbian 
hasil panen lokal, sehingga mereka 
menjadi lebih paham dan tahu 
manfaat apa yang didapatkan serta 
dapat memanfaatkannya untuk 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut, terlihat para peserta 
sangat antusias mengikuti paparan 
yang diberikan oleh Adi Sampurno 
mengenai potensi umbi-umbian 

lokal. “Materi ini sangat menarik 
sekali karena hasil umbi-umbian 
lokal saat ini masih belum 
dimanfaatkan secara maksimal, 
khususnya untuk pembuatan 
produk aneka pangan” tutur salah 
seorang peserta. 

Setelah paparan teori selesai, 
acara dilanjutkan dengan praktik 
pembuatan olahan produk pangan 
dari hasil umbi-umbian lokal. 

“Olahan hasil umbi-umbian 
yang dipraktikkan berupa olahan 
waluh, gembili, dan talas yang 
diolah menjadi aneka pangan siap 
santap” tutur Ika Fitriana.

Dengan dibantu oleh ma-
hasiswa, Ika Fitriana memandu 
kegiatan praktik pembuatan 
olahan pangan dari waluh, gem-
bili, dan talas sampai selesai. 

“Acara tersebut dapat berjalan 
dengan lancar dan diharapkan 
sinergi antara FTP USM dengan 
Dinas Ketahanan Pangan Kabu-
paten Tegal akan selalu tetap 
terjalin, sehingga tidak hanya akan 
bermanfaat bagi kedua institusi, 
namun juga akan bermanfaat bagi 
masyarakat,” ungkap Ika. 

SA L ATIGA- Hi mpu na n 
Mahasiswa Teknologi Pertanian 
(Himateta) Universitas Semarang 
menggelar Malam Keakraban 
(Makrab) di Wisma Bina Dharma 
Kota Salatiga (22 sd 23/09) .

Kegiatan yang diikuti 122 
mahasiswa ini mengusung tema 
“Mengukir Keceriaan dalam Satu 
Rasa Kebersamaan dan Eratkan 
Keakraban” ini bertujuan untuk 
menjalin keakraban, kebersamaan 
dan mempererat tali persaudaraan 

antara mahasiswa baru  (Maba) 
dengan mahasiswa tingkat atas 
(Senior).

Diharapkan kegiatan ini 
mampu membuat mahasiswa 
berani dalam menunjukkan dan 
mengembangkan potensi diri 
mereka masing-masing, selain itu 
juga acara ini bisa dijadikan wadah 
kegiatan guna menggali potensi 
yang tersembunyi di dalam diri.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa 
diajak untuk bermain games 

bersama baik indoor maupun 
outdoor, kegiatan api unggun serta 
berbagai kegiatan lainnya yang 
telah dikemas sedemikian rupa.

Ada istilah yang menyatakan 
“tak kenal maka tak sayang”, hal 
ini tepat kita ungkapkan dan kita 
tekankan pada seluruh peserta 
agar moment ini benar-benar bisa 
dimanfaatkan sebaik mungkin 
untuk membaur menjadi satu 
dalam kesatuan keluarga besar 
mahasiswa FTP.  

TUNJUKKAN MoU : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun, 
Abdul Kadir Kamaluddin SP MSi dan Dekan FTP USM Ir Haslina MSi menunjukkan MoU.

FtP USM Gandeng 
Unkhair ternate

l  Tingkatkan Publikasi Jurnal
SEMARANG- Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Semarang (USM) mengadakan kerjasama 
dalam peningkatan kegiatan tri dharma perguruan tinggi 
dengan Universitas Khairun (Unkhair), Ternate. 

SAMPAIKAN MATERI : Prof Shigeru Hayakawa 
Menyampaikan Pada Kuliah Pakar FTP USM

USM Kedatangan 
Profesor Shigeru Hayakawa

Sinergi Antara FTP USM dengan 
Dinas Ketahanan Pangan Tegal

OLAH PANGAN LOKAL : 
Peserta Pelatihan dipandu 
Ir Adi Sampurno MSi dan 
Ika Fitriana STP MSc 
Mengolah Pangan Lokal.

Eratkan Keakraban Mahasiswa FTP
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Rektor USM Andy Kridasusila memberikan hadiah kepada 
pemenang Komukino Award 2018

Rektor USM Andy Kridasusila dan Wakil Rektor III berfoto bersama pengurus BEM dan BLEM USM

Gedung parkir dan lapangan basket USM

Wakil Rektor III USM Dr M Chaerul Latif berfoto 
bersama pemeran Milly & Mamet

Walikota Semarang Hendrar Prihadi foto bersama 
mahasiswa Ilmu Komunikasi USM pada Festival Komukino 7

Prof Dr H Muladi memberikan bonus kepada mahasiswa 
USM peraih emas di Asian Games

Lensa Kampus

Prof H Abdullah Kelib (kanan) bersama pengurus 
yayasan Universitas Sains Malaysia
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SEMARANG-  Universitas Semarang 
(USM) kedatangan enam bintang film “Milly & 
Mamet” yang sebentar lagi film akan tayang 
pada 20 Desember 2018 di seluruh bioskop. 
Pada bedah film ini peserta yang hadir 
mencapai lebih dari 400 dari jumlah peserta 
yang ditargetkan.

Film yang di bintangi oleh Dennis 
Adhiswara yang berperan sebagai Mamet, 
Sissy Prescillia berperan sebagai Milly sukses 
memikat peserta yang datang pada bedah film 
di Auditorium Ir Widjatmoko. (12/12).

Ernest Prakasa yang merupakan sutradara 
sekaligus pemeran sebagai Yongki juga 
melibatkan  komika Arditya Erwandha dan Julie 

Estelle yang berperan sebagai Alexa yang 
merupakan wanita pembuat rumah tangga 
Mamet berguncang karna adanya kerjasama 
yang membuat Mamet sibuk.

Selain itu banyak pemeran AADC(Ada 
Apa Dengan Cinta) yang diikutkan dalam film 
ini, ujar Ernest, karena sebagai sebuah aksen 
utk mempertegas bahwa ini adalah spin off 
dari AADC.

Road show Milly dan Mamet hari pertama 
ini ke semarang langsung disambut dengan 
luar biasa dan kalau minjem kata-kata Milly 
“JUWARA” sambutan dan antusiasnya juga 
sangat meriah oleh temen-temen USM ujar 
Ernest

Milly & Mamet 
(Ini Bukan Cinta & Rangga)

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) menyalurkan 
bantuan sejumlah Rp 50 juta untuk korban gempa dan tsunami di 
Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bantuan disalurkan melalui 
Pengurus PMI Kota Semarang pada Jumat (5/10) dan disampaikan 
langsung oleh Rektor Andy Kridasusila serta diterima pengurus 
PMI Kota Semarang, Surachman SP.

Turut menyaksikan Wakil Rektor I Prof Hardani Widhiastuti 
serta mahasiswa perwakilan Korps Sukarela (KSR) dan Forum 
Komunikasi Mahasiswa (Fokmi).

Andy mengatakan, sebelumnya USM juga telah menyalurkan 
dana untuk korban gempa di Lombok. ”Penggalangan dana masih 
terus berlanjut. Ini kami lakukan semata untuk membantu saudara 
kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Sementara itu, Surachman menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan USM yang telah mempercayai PMI Kota Semarang 
untuk menyalurkan bantuannya kepada korban bencana gempa 
dan tsunami di Palu. 

SERAHKAN BANTUAN: Rektor USM Andy Kridasusila besama 
Pengurus PMI Kota Semarang dan perwakilan mahasiswa usai 

menyerahkan bantuan untuk korban gempa Sulteng.

USM Sumbang 
Korban Bencana Palu

SEMARANG- Universitas Semarang 
(USM) bekerjasama dengan Putih Abu Com-
munity (PAC) Semarang yang saat ini tempat 
komunitas anak muda menggelar Event 
PUBG Mobile Competition “The Dangerous 
Of Youth” di di Auditorium Ir Widjatmoko, pada 
hari Kamis (27/12).

Acara  ini  yang dibuka oleh Wakil Rektor 
III USM Dr. Mochamad Chaerul Latief, 
M.Si dalam sambutannya mengatakan 
kegiatan mobile PUBG adalah untuk 
bisa meningkatkan skill karya adek-adek 
dan kami dari pihak USM mengapresiasi 
kegiatan mobile competition yang tidak 
dianggap padahal kegiatan game mobile ini 
Internasional.

“Ini pertama kalinya mengadakan 
kegiatan Mobile Competition tetap kami 
mewadai setiap tahun, Skill anda ini adalah 
bahwa USM bisa mewadai semua aktivitas 
baik SMA maupun Mahasiswa,”ujar dia.

Menurut Ketua Panitia Kabag Humas 
USM, Boma Kridautama, SH mengatakan 
bahwa event competition ini adalah salah 
satu program kerja Humas USM yang juga 
merupakan sebuah campaign untuk anak-
anak muda khususnya di Semarang agar 
menggunakan teknologi mobile  secara 
baik dan bertanggungjawab dengan 
mengalihkannya ke hal-hal yang positif.

“Dampak perkembangan teknologi mobile 
tidak dapat dipungkiri. Game yang dapat 

diakses melalui Android mengundang minat 
para gamers khususnya para remaja,”tambah 
boma.

Panitia menyiapkan hadiah total hadiah 5 
juta rupiah untuk juara 1 sampai 3, dengan biaya 
pendaftaran hanya Rp 100 ribu per tim, dimana 
setiap tim beranggotakan empat orang.

Selanjutnya kegiatan ini bisa dijadikan 
sebagai ajang promosi kampus dengan baik, 
siswa dapat mengetahui berbagai macam 
informasi mengenai universitas yang akan 
mereka tuju selepas dari SMA nantinya

Panitia menyiapkan hadiah total hadiah 5 
juta rupiah untuk juara 1 sampai 3, dengan biaya 
pendaftaran hanya Rp 100 ribu per tim, dimana 
setiap tim beranggotakan empat orang. 

USM Gelar 
Game PUbG Mobile

Lensa Kampus
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MENULIS jadi aktivitas mujarab 
menuangkan ide,  gagasan ba hkan 
pemikiran apa pun. Jauh sebelum teknologi 
digital merambah, Bangsa Mesir Kuno 
terbiasa menyampaikan pesan ke dalam 
selembar daun papirus.

Pemakaian kertas di Tiongkok Kuno 
yang dipelopori Tsai Lun dan teknologi 
mesin cetak di kemudian hari oleh Johannes 
Gutenberg dari Jerman kian melempangkan 
jalan pemanfaatan tulisan, terutama juga 
sebagai senjata jitu memengaruhi persepsi 
khalayak melalui media massa seperti 
koran. ‘’Tetapi di benak saya, menulis 
juga bukan perkara gampang. Apalagi 
dipublikasikan di media massa.

Caranya bagaimana dan apa yang harus 
dilakukan,’’tutur mahasiswa Universitas 
Semarang (USM), Karina, kemarin. 
Kerisauan perempuan ini tak dirasakan 
seorang diri. Banyak orang yang hadir 
dalam Forum Pelatihan Menulis Artikel 
Ilmiah Populer Kerja Sama USM dan 
Suara Merdeka Institute itu merasakan 
kegundahan serupa.

Menurut mereka, menulis tergolong 
rumit apalagi tanpa talenta memadai. Alih-
alih menyelesaikan hingga alinea penutup, 
mengawalinya saja sulit bukan kepalang. 
Sejumlah dosen ikut menambahkan 

tentang kesulitan mencari tema penulisan 
yang tepat.

‘’Padahal sejatinya menulis ibarat candu 
ilmu pengetahuan. Bukan memabukkan, 
melainkan mencerahkan. Semakin sering 
menulis akan sulit keluar dari jerat pena 
yang kita pegang,’’tutur Wakil Pemimpin 
Redaksi Suara Merdeka Agus Toto 
Widyatmoko. Dia hadir menjadi salah 
satu pemateri untuk menyegarkan dan 
memperkuat pehaman peserta pelatihan.

Alumnus S-2 FISIP Undip ini juga 
membagikan tips menulis opini sebagai 
langkah mengurangi kegamangan. Dimulai 
dari menyiapkan data, sudut pandang, 
tema, dan pemilihan isu. Wapemred 
Suara Merdeka Triyanto Tiwikromo yang 
dikenal sebagai sastrawan mengemukakan 
, penulisan ar t ikel i lmiah populer 
berupa pemuatan metode, teori, bahkan 
pandangan yang memenuhi kaidah ilmu 
pengetahuan. Kendati bersifat keilmuan 
penulisannya memanfaatkan bahasa yang 
mudah dipahami awam.
Pemecahan Masalah

Redaktur Pelaksana Harian Umum 
Sua ra Merdek a Ha r tono Sa m ija n 
menyatakan tema yang bisa dijadikan latar 
belakang penulisan itu luas, mencakup 
banyak aspek, termasuk membahas 

persoalan yang menjadi kepakaran para 
dosen. Muaranya juga untuk memberikan 
pemecahan masalah atau setidaknya 
muncul saran atas permasalahan yang 
terjadi.

Dia juga mengingat kan supaya 
orang tidak mudah berputus asa saat 
mengirimkan tulisan ke media massa. 
Sebab, umumnya memang tidak sekali bisa 
langsung termuat kecuali tulisannya telah 
sesuai dengan standar yang diinginkan 
pengelola. Redaktur Pelaksana Saroni 
Asikin memberikan pemahaman mengenai 
karakteristik penulisan ilmiah populer.

Misalnya pada judul yang sifatnya unik, 
yaitu sesuatu yang lain dari biasanya. Atau 

juga sensasional dan bombastis. Kemudian 
kontroversial, mengandung rahasia, dan 
memanfaatkan istilah ngetren.

Koordinator Liputan Suara Merdeka 
Rukardi menegaskan, keinginan menulis 
pada zaman sekarang sebenarnya sangat 
tinggi. Aktivitas itu bisa dilihat saat mereka 
memanfaatkan gawai dan peranti canggih 
lainnya untuk menulis banyak hal.

‘’Tapi kenapa hanya berhenti sebatas 
menulis status di media sosial?. Kenapa tidak 
sekaligus dijadikan pijakan awal untuk 
berani menulis di media massa?’’paparnya. 
Para peserta pun diberi kesempatan 
berkonsultasi secara langsung kepada para 
narasumber.

YOGYAKARTA- Mahasiswa Fakultas 
Teknologi Pertanian (FTP) Universitas 
Semarang (USM) mengadakan 
Kunjungan Industri ke PT Madu Kismo 
dan Coklat Monggo,Yogyakarta (21/12)

Kunjungan tersebut diikuti oleh 143 
mahasiswa yang mengambil mata 
kuliah Teknologi Perkebunan dan 
Lingkungan & Pengolahan Limbah 

dan di dampingi oleh Iswoyo SPt MP, Ir Elly 
Yuniarti Sani MSi, Ir Bambang Kunarto MP 
selaku dosen pengampu.

Acara yang di sambut oleh Mahmud selaku 
Manajemen PT Madu Kismo berlangsung 
dengan diceritakan awal mula PT Madu Kismo 
yang telah berdiri pada tahun 1955 oleh Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX dan sekarang 
dipegang putranya yaitu Hamengkubuono X. 

Pabrik Gula yang dimiliki kraton Yogyakarta 
menggunakan kontraktor Jerman Timur yang 
hingga sekarang berproduksi pada bulan Mei 
sampai Oktober dengan total tebu 3500 ton 
dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dan 
menghasilkan 5000 karung dengan satu karung 

seberat 50 kg.
Mahmud juga menyampaikan bahwa 

“Pabrik Madu Kismo tidak hanya mengolah gula 
tetapi juga limbahnya di gunakan sebagai bahan 
bakar yaitu spiritus dan alkohol selain itu ketika 
produksi PT Madu Kismo juga dimanfaatkan 
air dari produksi yang di gunakan sebagai 
pembangkit listrik”.

Iswoyo juga berharap ”semoga acara 
berjalan dengan lancar dan atas nama fakultas 
mengucapkan terima kasih sudah diterima 
dengan baik dan diadakannya kunjungan ini 
supaya mahasiswa tidak melulu di kmpus,di 
laboratorium tetapi tahu tentang kondisi 
dilapangkan khusus nya proses produksi”.

Selain  PT Madu Kismo mahasiswa juga 
berkunjung ke Coklat Monggo yang di sana 
mahasiswa di jelaskan mulai sejarah pabrik, 
proses produksi, hingga pencetakan coklat 
yang mahasiswa turun tangan langsung dalam 
mencetak.

SERAHKAN CINDERAMATA: 
Iswoyo SPt MP menyerahkan cinderamata 

kepada Coklat Monggo

Mahasiswa tidak 
Melulu di kampus

Belajar Dari Akhlak 
Rasulullah di Era Milenial

SEMARANG- “Rasulullah diutus oleh Allah hanya untuk menjadi 
Rahmat, penyebar kasih sayang di alam semesta. Kita hidup di zaman 
paling akhir, zaman milenial sehingga nur Muhammad SAW semakin 
kesini semakin redup, abstrak dan tidak jelas, sehingga kita kesulitan 
menemukan spirit tauladan Rasulullah yang sebenarnya” (16/11).

Hal ini yang disampaikan oleh Gus Liwaul Hamdi dalam Kegiatan 
Gebyar Maulid yang bertajuk “Meneladani Akhlak Rasulullah di Zaman 
Milenial” di Masjid Baitur Rasyid Universitas Semarang (USM).

Dengan dimoderatori Penasehat Fokmi, Soiful Hadi ST Mkom, 
acara yang diiringi oleh Grup Rebana An-Nuha, Demak ini juga 
menghadirkan Habib Hamid Bin Sholeh Ba’agil sehingga mampu 
menambah kemeriahan dalam menyambut Malam Puncak Maulid 
Nabi yang diadakan selama 12 hari full.

Gus El, sapa akrabnya menyampaikan beberapa hal yang harus kita 
ikuti dari akhlak Rasulullah terutama dalam menghadapi era milenial 
yang ditandai dengan kemajuan teknologi. “Kita hidup itu tidak pernal 
luput dari dosa, apalagi di zaman milenial ini tiap kali buka media sosial 
sekarang itu isinya macem-macem, ibarat makan anggur belum ditelen 
sudah dicampur klengkeng, belum ditelen dicampur jeruk dan lain-lain, 
entah rasanya seperti apa itulah media sosial seperti sekarang”. Artinya, 
dalam menyikapi perkembangan teknologi diperlukan sikap bijak dan 
tidak mudah terprofokasi sehingga menimbulkan perpecahan.

Rasulullah diutus oleh Allah hanya untuk menjadi penebar kasih 
sayang dan bukan untuk mengutuk dan melaknat orang lain. Akhlak 
Rasulullah yang sangat luar biasa adalah tidak pernah memiliki rasa 
dendam. Ketika Rasulullah mendapat tekanan, dicaci-maki, diteror, 
dibikin hoax, dan diboikot oleh orang-orang Quraisy Makkah Rasul 
tidak lantas memiliki dendam kepada mereka.

SAMPAIKAN ULASAN : Gus Liwaul Hamdi Menyampaikan Ulasan 
pada Malam Puncak Gebyar Maulid di Masjid Baitur Rasyid USM.

Menulis Itu Candu, 
Mencerahkan, Bukan Memabukkan
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Dosen Psikologi USM 
Terlibat Sebagai Tim 

Ahli Psikologi Forensik
Ilmu psikologi forensik makin dibutuhkan 

dalam penanganan kasus hukum. Terlihat 
dengan makin banyaknya psikolog dan ilmuwan 
psikologi yang dilibatkan dalam proses peradilan 
di Indonesia. Asosiasi Psikologi Forensik pun terus 
berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Salah satu aplikasi psikologi forensik adalah dalam 
proses pemetaan profil kriminal dan motif pelaku 
dalam kasus pembunuhan. 

 Salah satu dosen Fakultas Psikologi 
USM, Yudi Kurniawan MPsi Psikolog, menjadi 
tim ahli psikologi untuk kasus pembunuhan yang 
terjadi di wilayah Kepolisian Resor Batang. Tim 
Pemeriksa ini berada di bawah supervisi Asosiasi 
Psikologi Forensik dan beranggotakan sembilan 
orang psikolog. Kesembilan psikolog tersebut 
berasal dari institusi yang berbeda, beberapa di 
antaranya adalah: RSUD Cilacap, RSUD Jombang, 
RS Ken Saras. P2TP2A DKI Jakarta, Fakultas 
Psikologi Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro, dan Fakultas Psikologi 
Universitas Semarang. Selain dari rumah sakit 
dan universitas, dua orang psikolog berasal dari 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Yudi, tim bekerja selama dua bulan 
sejak September hingga Oktober 2018. Pemeriksaan 
psikologi fokus terhadap kejanggalan perilaku 
dan penilaian kepribadian terduga pelaku kasus 
pembunuhan. Proses pemeriksaan lapangan dan 
olah tempat kejadian perkara dilaksanakan pada 
tanggal 5-7 Oktober. Setelah itu proses dilanjutkan 
dengan integrasi hasil pemeriksaan psikologi dan 
penyusunan berkas laporan untuk diserahkan 
kepada Kepolisian Resor Batang.        

Hal ini yang disampaikan 
oleh Anna Dian Savitri S 
Psi MSi Psikolog, Ketua 
Pa nit ia Ku l ia h Umum 

Fakultas Psikologi Universitas Semarang 
(USM) yang bertajuk “Mahasiswa dan 
Perubahan Sosial Era Revolusi Industri 
4.0” di Auditorium Ir Widjatmoko 
(31/10).

Kuliah umum yang diikuti 300 
mahasiswa psikologi ini menghadirkan 
dua narasumber kompeten yaitu Prof 
Drs Koentjoro MBSc Phd Psikolog, Guru 
Besar Fakultas Psikologi Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta serta 
Joona Silvia Neto Cerqueira Bastos, 
Masters Degree Human Resources, 
Universidade do Minho, Braga Portugal.

Dalam materi yang disampaikan, 
Koentjoro mengharapkan mahasiswa 

siap menghadapi perubahan sosial 
era industri 4.0 dengan terus me-
ngembangkan diri “Caranya dengan 
menghargai diri sendiri, dan me-
ngembangkan pola pikir, emosi, dan 
karsa yang tepat” katanya. 
Era Digital

Ia menambahkan, mahasiswa hen-
daknya memiliki kemampuan dalam 
mengantisipasi serta meramalkan 
kebutuhan dan perkembangan di masa 
depan. 

“Sehingga mahasiswa selalu siap 
jika dihadapkan dengan fenomena 
perubahan-perubahan sosial”.

Koent joro juga member i k a n 
beberapa tips stategi dalam meng-
hadapi era digital, antara lain komit-
men pen i ng k at a n  i nve s t a s i  d i 
pengembangan digital skills, selalu 

mencoba dan menerapkan prototype 
teknologi terbaru Learn by doing, 
menggali bentuk kolaborasi baru 
bagi model sertifikasi atau pedidikan 
dalam ranah peningkatan digital skill, 
dilakukannya kolaborasi antara dunia 
industri, akademisi, dan masyarakat 
untuk mengidentifikasi permintaan 
dan ketersediaan skill bagi era digital di 
masa depan, serta menyusun kurikulum 
pendidikan yang telah memasukkan 
materi terkait human-digital-skill.

Sementara itu pada bagian lain 
sambutannya Anna menegaskan peran 
penting mahasiswa dalam berkontribusi 
untuk bangsa dan negara. Ia juga 
mengharapkan agar mahasiswa terus 
belajar.   “Jangan menjadi mahasiswa 
yang kuper tapi teruslah belajar dan 
membuka diri dengan perkembangan 
wawasan saat ini khsusunya di era 
perubahan ke arah Revolusi Industri 
4.0 ini sehingga ilmu yang didapat tidak 
melulu itu-itu aja tapi juga mengikuti 
perkembangan zaman” tegas Anna.

SEMARANG- Survei yang dila-
kukan oleh Sosial Ekonomi Nasional 
Badan Pusat Statistik pada 2016 
menunjukkan ada sekitar satu juta 
anak-anak berkebutuhan khusus 
yang tidak mendapatkan pendidikan 
di jenjang sekolah (tautan). 

Pasal 15 Undang-undang nomor 
20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 
menjelaskan bahwa pendidikan 
bagi anak berkebutuhan khusus 
merupakan pendidikan bagi peserta 
didik yang memiliki kesulitan dalam 
mengikuti proses pembelajaran 
diakibatkan oleh kelainan fisik, 
emosional, mental, sosial dan atau 
memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa. 

Jadi anak dengan kebutuhan 
khusus tidak selalu mengacu pada 
anak dengan ketidakmampuan 
kognitif, emosi, dan fisik. 

Berdasarkan situasi tersebut, Jasa 

Layanan Psikologi (JLP) Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang 
(USM) mengadakan workshop 
Optimalisasi Potensi pada Anak 
Berkebutuhan Khusus di Hotel Dafam 
Semarang (24/11). 

Kegiatan yang diikuti 125 peserta 
yang berasal dari latar belakang 
pendidik di sekolah luar biasa, 
psikolog, orangtua anak berkebutuhan 
khusus, dan mahasiswa psikologi. 

Untuk ke depannya, JLP USM 
akan mengadakan workshop lain 
yang sesuai dengan kebutuhan dan 
minat masyarakat terhadap ilmu 
psikologi.

Hadir  sebaga i  na rasu mber 
dalam workshop ini adalah Dr Mul-
ya Virgonita Iswindari Winta MSi 
Psikolog Dosen Prodi Psikologi 
Fakultas Psikologi USM sekaligus 
praktisi yang sangat berpengalaman 
di dunia anak berkebutuhan khusus.

FOTO BERSAMA: Dr Mulya Virgonita Iswindari Winta MSi Psikolog Dosen Prodi Psikologi 
Fakultas Psikologi USM Foto Bersama Peserta Workshop Usai Kegiatan.

Workshop Optimalisasi Potensi 
Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Kongres HIMPSI 2018
Pada tanggal 6-9 September 2018; telah diadakan 

Kongres HIMPSI  di Bandung yang menghasilkan 
ketua terpilih yaitu Dr Seger Handoyo Psikolog

Dan dari hasil rapat koordinasi, berdasarkan 
SK Pengurus Pusat tertanggal 5 Oktober 2018; satu 
dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang 
terpilih menjadi Pengurus Pusat Himpsi Periode 
2018-2022, yaitu: Dr L Rini Sugiarti MSi Psikolog 
sebagai Anggota Kompartemen 7- Hubungan 
Nasional dan Internasional Selain pemilihan  ketua 
dan laporan pertanggungjawab kepengurusan 
periode sebelumnya; Kongres HIMPSI juga 
menyelenggarakan kegiatan Temu Ilmiah Nasional 
Kongres XIII HIMPSI yang diikuti oleh 3 dosen 
pembimbing dan 3 Mahasiswa; yaitu:

Dosen: Erwin Erlangga, S.Pd., M.Pd; Agung 
Santoso Pribadi, S.Psi, M.Psi, Psikolog; dan 
M Nanang Irawan BS, S.Psi., M.Psi., Psikolog; 
Mahasiswa: rere, viona, Muhammad Kaisar (ADS).

SAMPAIKAN MATERI : Joona Silvia Neto Cerqueira Bastos Menyampaikan Materi pada 
Kuliah Umum Fakultas Psikologi di Auditorium Ir Widjatmoko

Mahasiswa Harus Siap 
Hadapi Perubahan Sosial

SEMARANG- Perkembangan Teknologi dan Industri yang Semakin 
pesat pada era Revolusi Industri 4.0 harus diikuti dengan Ketersediaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengikuti perubahan. 

Fakultas Psikologi
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SEMARANG- Menindaklanjuti MoU dengan 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Bergas, 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang (USM) melalui hasil 
inovatif mahasiswa FTIK, berhasil menerapkan 
alat monitoring suhu berbasis Internet of 
Things (IoT) di Rumah Asap Ngobo, 
Wringinputih Bergas Kabupaten 
Semarang (5/10).

Pemasangan 
dilakukan Choirul 
Anwar, pencetus 
inovasi dengan 
didampingi langsung 
oleh Kepala Jurusan 
Teknologi Informasi 
April Firman Daru 
MKom bersama 
Wakil Dekan FTIK 
Errika Dwi Setya 
Watie SSos MIKom 
yang disaksikan 
langsung oleh Bagian 
Humas PTPN IX , Tri 
Iswanto.

Alat monitoring berbasis IoT itu sangat 
membantu dalam memantau suhu di Rumah 
asap yang akan meningkatkan kualitas karet 
semakin baik. Pasalnya, Rumah asap sendiri 
sangat tergantung pada suhu pembakaran untuk 

meningkatkan kualitas karet lembaran 
asap bergaris atau Ribbed Smoked 

Sheet (RSS). 
Selain itu, Proses 

pengasapan dilakukan 
selama 5 hari dengan 

rentang suhu yang 
berbeda-beda untuk 
setiap harinya. 
Sehingga Proses 
monitoring yang 
membutuhkan 
ketelitian dan 
diharuskan untuk 
dimonitor kapanpun 

dimanapun.
Tri Iswanto dan 

Putut selaku Assisten 
Kepala menyambut baik 

pemasangan alat alat sensor 
suhu berbasis IoT ini dengan 

sangat terbuka terhadap karya-
karya lain untuk PTPN IX. 

“Kami akan melakukan pengkajian sebelum 
digunakan secara penuh pada proses produksi,” 
ungkap Tri Iswanto. 

FTIK

SEMARANG – Dua mahasiswa Teknik Informatika 
Universitas Semarang (USM) menyabet juara I di kompetisi 
meningkatkan kinerja Processor (CPU) computer atau 
Overclock. Keduanya adalah Agustinus Alvin Wicaksono 
(mahasiswa semester VII) dan Joko Waluyo (semester V). 

Dalam ajang Dorcliff City n The Overclock Competition 
yang digelar Universitas Multimedia Nusantara Serpong, 
Tangerang, Banten, itu Agustinus dan Joko juara untuk 
kategori OC junior.

Sejak dua tahun ini Alvin dan Joko aktif mengikuti kompetisi 
Overclocking di Jakarta, Jawa Tengah dan DIY. Keduanya pernah Juara 
II Overclocking Tournament di Yogyakarta, Juara II Gigabyte Aorus 
Superchange di Semarang, Juara I Overclocking Competition AMD 
RzOCK-ed, dan beberapa lainnya” tutur Febrian Wahyu Christanto 
selaku Humas FTIK USM.

Dikatakan, ajang yang diikuti kedua mahasiswa tersebut diikuti 
oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia seperti Binus, Amikom, UMN, 
UNS, dan lain-lain. “Salah satu juri kompetisi tersebut Alva Jonathan, 
OC Senior yang pernah menjuarai kejuaraan OC tingkat dunia”.

Sementara Alvin mengatakan, ia dan Joko pada bulan November 
kembali akan mengikuti kejuaraan AMD Rock Tour di Jakarta. “Kami 
berharap serangkaian hasil yang diperoleh pada kejuaraan sebelumnya 
menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi kejuaraan OC di 
kategori yang lebih tinggi” katanya. (sf).

JUARA I : Dua Mahasiswa USM Meraih Juara I dalam Konmpetisi Overclocking  Tingkat Nasional, 
Foto Bersama dengan Pemenang lainnya. Kejuaraan tersebut digelar di Universitas 

Multimedia Nusantara, baru-baru ini.

SEMARANG - Kepala Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Budi Setyo 
Purnomo beserta jajarannya melakukan kunjungan 
balasan dalam rangka pemantapan MoU ke Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Universitas Semarang (USM) pada Jumat (14/12).

KPID Jateng melakukan diskusi terkait MoU di 
bidang Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi 
untuk membentuk Agen Literasi Media pertama di 
Jawa Tengah. 

Selain itu juga sebagai upaya memberikan 
edukasi tentang media dan peran masyarakat serta  
kalangan akademisi dalam menggawangi tayangan 
media yang baik.

Kunjungan ini mendapat respon yang baik dari 
Rektor USM Andy Kridasusila dan Dekan FTIK 
USM Susanto beserta jajaran di Rektorat USM.

Budi SP menuturkan, ”Kerjasama ini sangat baik 
karena dengan terbentuknya Agen Literasi Media di 
Jawa Tengah nantinya bertujuan untuk menjadikan 
tayangan penyiaran di Jawa Tengah menjadi lebih 
sehat dan layak dikonsumsi oleh masyarakat luas”. 

Tujuan tersebut didukung pula oleh USM melalui 
salah satu fakultasnya yaitu FTIK. “Kami akan 
mendukung dan sangat mendukung kerjasama ini 
dalam hal Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi 
sesuai dengan arahan dari KPID Jateng. Tim dari 
FTIK USM sudah siap untuk follow up kerjasama 
ini”, tutur Andy Kridasusila selaku Rektor USM.

Senada dengan Rektor USM, Dekan FTIK USM 
juga menuturkan, “Kami akan kerahkan sumber 
daya terbaik baik dosen maupun mahasiswa di 
bidang Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi 
untuk tindak lanjut dalam kerjasama ini”. (sf)

KPID Jateng-FTIK USM Jalin Kerja Sama

Mahasiswa Sistem Informasi 
Kenalkan Aplikasi ERP Open Source

SEMARANG - Dalam rangka memenuhi tugas besar mata 
kuliah Pemrograman Aplikasi Bisnis, Mahasiswa Sistem Informasi 
FTIK Universitas Semarang (USM) memperkenalkan aplikasi ERP 
(Enterprise Resource Planning) berbasis open source ke pelaku usaha.

Aplikasi disosialisasikan ke pelaku usaha seperti PT Satria Sarira 
Conerete, Kharisma Folding Gate, Planet Ban dan beberapa mitra. 
Sosialisasi, dilakukan lantaran ERP merupakan sistem informasi 
yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang 
berperan mengintegrasikan dan mengotomosikan  proses bisnis yang 
berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di 
perusahaan bersangkutan.

“Aplikasi ERP berbasis open source dikenalkan ke pelaku usaha 
dengan tujuan mahasiswa bisa langsung mengetahui kendala yang 
dialami pelaku usaha sehingga mahasiswa bisa membantu masyarakat 
dalam menyelesaikan permasalahan IT,” ungkap koordinator mata 
kuliah Pemrograman Aplikasi Bisnis Prid Tri AjengPungkasanti.(sf)

Mahasiswa FTIK Aplikasikan 
Alat Sensor Suhu Berbasis IoT

PEMASANGAN: Chairul Anwar 
Melakukan Pemasangan Alat Sensor Suhu 

didampingi Kepala Jurusan Teknologi Informasi 
dan Bagian Humas PTPN IX

FOTO BERSAMA : Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo Foto Bersama Dekan dan 

Dosen FTIK USM.

Duet Mahasiswa tI 
Juara 1 Overclocking Nasional

SERAHKAN APLIKASI: Sejumlah mahasiswa Sistem Informasi (SI) 
FTIK USM menyerahkan aplikasi ERP pada pelaku usaha.
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SEMARANG- Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) bekerja sama 
dengan CNN Indonesia menggelar Seminar 1 hari 3 Ilmu dengan 
menghadirkan tiga narasumber berkompeten antara lain Anggy 
Umbara, Sutradara film Indonesia, Yoko Sari sebagai Pemimpin 
Redaksi CNN Indonesia, serta Ario Dimas (VP Marketing Loket.
com) di Auditorium Ir Widjatmoko, Selasa (30/10).

Menurut Yoko dalam materinya menyampaikan, di era 
sekarang ini masyarakat beralih ke media online. Sebab itu, saat ini 
permintaan akan media cetak mengalami penurunan. Sehingga 
harus dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan yang 
terjadi seperti news media yang dapat diakses melalui internet 
dengan memiliki tiga keunggulan instan, luas dan interaktif.

“Namun dengan disadari tantangan media online muncul 
dalam dua hal yakni jumlah pembaca UV/PV yang berpengaruh 
pada pemunculan iklan, dan bagaimana menghadapi situs hoax” 
tuturnya dihadapan 1000 audien.

Pasalnya, media sangat rentan akan berita hoax. Dimana 
pengambilan berita yang tidak jelas, tidak kredit, dan tidak 
backlink. “Hal ini membuat kita untuk tidak mudah percaya 
terhadap berita yang kita terima. Sehingga apabila kita akan 
menayangan berita, harus sudah terkonfirmasi kebenaran atas 
berita tersebut,” jelas Yoko.

Sementara narasumber lain seorang sutradara, Anggy telah 
menayangkan beberapa hasil karyanya seperti film Alif Lam 
Mim, Warkob DKI Reborn, dan sebagainya.

Menjelaskan beberapa tips dalam pembuatan film. “Ada dua 
tips khusus yang harus diperhatikan dalam pembuatan film, 
diantaranya kualitas dan networking,” ungkapnya.

“Qualitas sendiri ada development meliputi menentukan 
genre film yang akan dibuat, menyusun rencana budget dan 
menentukan sasaran market yang dituju. Sedangkan networking 
lebih melirik pada konsep marketing” jelas dia.

Dekan FTIK USM, Susanto SKom MKom menuturkan 
berkaitan dengan diselenggarakannya seminar ini, menjadi 
sutau kompetensi yang berbobot dalam bidang media online 
bagi mahasiswa USM khususnya FTIK.

Sementara Rektor USM Andy Kridasusila dalam sambutannya 
menambahkan, “Mahasiswa dapat menggali ilmu dari ketiga 
narasumber yang notabene berhubungan dengan basic sebagai 
mahasiswa FTIK. Sehingga harapannya berbagai hal yang telah 
mereka dapatkan itu menjadi bekal senjata untuk menggapai 
masa depan mereka,”.

SAMPAIKAN MATERI: Pemimpin Redaksi CNN 
Indonesia, Yoko Sari Menyampaikan Materi Beralihnya Media 

Cetak ke Media Online

FTIK - CNN Indonesia  
Gelar  Seminar

Acara ini menjadi angin 
se gar untuk pe les ta-
rian budaya yang mu-
lai terkikis oleh per-

kembangan zaman.7th Festival 
Komukino dikemas lebih modern 
supaya mudah diterima oleh 
anak-anak muda dengan tetap 
mempertahankan kearifan dan 
kebudayaan lokal khususnya di 
Jawa Tengah.

7th Festival Komukino dise-
lenggarakan di Hutan Wisata 
Tinjomoyo, Gunungpati, Se-
m a  r a n g  s e k a l i g u s  u n t u k 
mengenalkan Hutan Wisata 
Tinjomoyo ke masyarakat yang 
lebih luas. Dengan dihadiri 
banyak pengunjung dari berbagai 
kalangan, mulai dari mahasiswa, 
komunitas di kota Semarang, 
keluarga yang menikmati libur 
hari minggu hingga masyarakat di 
sekitar Hutan Wisata Tinjomoyo

Rekor USM, Andy Krida Su-

sila SE MM mengatakan bahwa 
dengan diadakannya Festival 
Komukino ini artinya teman-
teman mahasiswa telah sampai 
pada fase 4 (empat) pendidikan 
tinggi yaitu “Learn to live to-
gether,” bagaimana mahasiswa 
bisa bersinergi bersama dan 
mengajak lingkungan eksternal 
untuk bersama dengan semangat 
“Jateng Remen,” melestarikan 
kebudayaan lokal khususnya di 
Jawa Tengah. 

Andy Krida Susila SE MM 
mena mba h k a n Universitas 
Semarang berkomitmen untuk 
lebih peduli terhadap budaya 
dengan mengintegrasikan bidang 
akademik dengan persoalan sosial 
di sekitar sehingga mahasiswa 
dapat lebi h peka terhadap 
persoalan sosial dan budaya.

Salah satu acara yang mencuri 
perhatian adalah penampilan 
Rumah Aksara WB, pemenang 

Komukino Award. Tak bisa 
dipungkiri bahwa tingkat literasi 
anak di Indonesia termasuk yang 
terendah. Rumah Aksara WB 
mencoba mengangkat peringkat 
literasi dengan terus mengenalkan 
budaya melalui pendekatan yang 
berbeda, yaitu dengan melihat 
apa yang dibutuhkan anak-
anak. Berdongeng, diskusi, dan 
workshop pembuatan wayang 
rotan ke desa-desa di Jawa Tengah 
rutin dilakukan oleh Rumah 
A ksara WB dengan tujuan 
menyebarkan virus budaya Jawa 
mulai dari anak usia dini.

Hendrar Prihadi SE MM 
Wali Kota Semarang mengatakan 
mahasiswa tidak cukup untuk 
pintar secara intelektual saja 
tapi juga harus sadar terhadap 
persoalan sosial dan budaya yang 
ada di sekitar. Dengan belajar 
memahami fungsi sosial kita 
bisa menumbuhkan kepekaan 
terhad ap l i ng k u nga n d a n 
ikut membantu mereka yang 
membutuhkan. “Mari bergerak 
bersama buat Semarang menjadi 
lebih baik, Semarang Hebat,” 
tambahnya dalam sambutan di 7th 
Festival Komukino. 

l   7th FESTIVAL KOMUKINO “JATENG REMEN.”

MELEStarIkaN 
BUDaYa BErSaMa 

SEMARANG – Minggu, 16 Desember 2018 acara 7th 
Festival Komukino yang diinisiasi oleh mahasiswa Ilmu 
Komunikasi, FTIK Universitas Semarang telah sukses 
diselenggarakan. 

Y O G Y A K A R T A - P u s a t 
Ka jian Revolusi Industri 4.0 
Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM) melakukan 
Studi Banding ke Universitas 
Sanata Dharma dan Universitas 
Islam Indonesia (13/12). 

Kunjungan tersebut menjadi 
langkah awal Pusat Kajian Revolusi 
Industri 4.0 yang sebelumnya 
telah resmi dibentuk pada tanggal 
30 Oktober 2018. Selain dalam 
ranggak studi banding, pusat 
kajian juga menjajaki kerja sama 
dalam kolaborasi riset, training 
dan kerja sama pengabdian.

Studi banding pusat kajian 

di Universitas Sanata Dharma 
disambut secara langsung oleh 
Rektor yaitu Johanes Eka Priyatma 
M.Sc PhD dan pusat kajian 
teknologi informasi. Dalam diskusi 
tersebut, pusat kajian teknologi 
informasi sharing pengalaman 
dan produk perangkat lunak yang 
telah launching di terapkan pada 
beberapa dinas maupun instansi. 
Dengan diterapkannya beberapa 
pera ng k at  lu na k tersebut , 
diharapkan pusat kajian memiliki 
data yang besar (big data) untuk 
selanjutnya dikaji dan dilakukan 
riset terkait data mining, machine 
learning dll.

Sedangkan pada kunjungan 

ke pusat studi digital forensik 
Universitas Islam Indonesia, 
disambut oleh RM. Sisdarmanto 
Adinandra ST MS PhD, Wakil 
Dek a n Fa ku ltas  Tek nolog i 
Industri. Pada kesempatan ter-
sebut, pusat kajian digital forensik 
berbag i cer ita penga laman 
tentang kegiatan-kegiatan yang 
telah dilakukan maupun yang 
akan diagendakan.

Ba ik Universitas Sanata 
Dharma maupun Universitas 
Islam Indonesia (UII) menerima 
dengan baik kunjungan studi 
banding Pusat Kajian Revolusi 
Industri 4.0 FTIK USM dan 
berharap ada kerja sama yang 

nyata untuk kegiatan kolaborasi 
riset maupun kolaborasi dalam 
mengadakan seminar terkait 
Revolusi Industri 4.0. 

Dekan FTIK USM, Susanto 
MKom yang pada kesempatan 

tersebut turut serta menyambut 
dengan positif mengenai rencana 
kolaborasi riset, pengabdian 
maupun peningkatan kemampuan 
dosen FTIK USM, khususnya pada 
bidang Big Data dan IoT.

FOTO BERSAMA : Dekan FTIK USM, Susanto MKom Beserta 
Jajarannya Berfoto Bersama Pada Studi Banding ke UII

Pusat Kajian Revolusi Industri 4.0  
Sambangi Universitas Sanata Dharma dan UII

FTIK
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Selama bulan Oktober-Nopember 2018 PPUPIK-
PPKU USM yang berada di bawah Program 
Pascasarjana Universitas Semarang bekerjasama 
dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
dan Disperindagkop & UKM Kab Banjarnegara telah 
melakukan serangkaian pelatihan bagi Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di kedua 
daerah tersebut. 

Pelatihan Perpajakan bagi KSP/USP di Kota 
Surakarta dilakukan dalam dua angkatan. Angkatan 
pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 1 
Nopember 2018 dan Angkatan kedua dilakukan pada 
tanggal 12-14 Nopember 2018.  Pelatihan dilakukan 
di Hotel Indah Palace Surakarta, dimana masing-
masing angkatan diikuti oleh 30 orang peserta dari 
berbagai KSP/USP yang ada di Surakarta. 

Pokok-pokok yang dibahas dalam pelatihan 

perpajakan ini meliputi PPh Psl 21,22,23 serta PPh 
Badan dan PP No 23 tahun 2018. Selain itu, pelatihan 
ini dilengkapi dengan praktek memakai program 
Microsoft Excel serta penggunaan e-SPT. Pelatihan 
perpajakan ini dipandu oleh N.Setyawahdi, SE, 
MM,Akt, CA, CPA, BKP yang sehari-hari adalah 
Dosen FE USM serta Praktisi di bidang perpajakan 
dan didamping oleh team dari PPUPIK-PPKU 
Universitas Semarang yang terdiri Dr. Drs. Paulus 
Wardoyo, MM dan Eviatiwi KS, SE MM. 

Sementara itu, PPUPIK-PPKU bekerjasama 
dengan Disperindagkop & UKM Kab Banjarnegara 
ber tempat d i  au la Disper indag kop tela h 
melaksanakan pelatihan Manajemen Resiko Bagi 
Koperasi. Pelatihan dilakukan pada tanggal 9-11 
Oktober 2018 yang dipandu oleh Dr.Drs. Paulus 
Wardoyo, MM. 

Pascasarjana

USM Adakan FGD 
Kekuasaan Kehakiman

SEMARANG- Problematika penegakan hukum di Indonesia tidak 
dapat terlepas dari kekuasaan kehakiman. Semakin bersih kekuasaan 
kehakiman dari kolusi, korupsi dan nepotisme maka semakin dekat 
keadilan diberikan kepada rakyat. Hal tersebut disampikan oleh 
Ketua Institut Penegak Konstitusi Lawu dalam kegiatan Fokus Group 
Discussion (FGD) mengenai kekuasaan kehakiman di Gedung Pasca 
Sarjana Universitas Semarang (USM).

Adapun kegiatan ini berkerjasama dengan Program Studi Magister 
Hukum USM, kegiatan IPK dihadiri kurang lebih 50 Peserta yang 
notabene para mahasiswa dari berbagai latar belakang fakultas. 

Hadir dalam kegiatan 
tersebut peserta uji 
publik diantaranya 
Bupati dan Walikota 

Provinsi Jawa Tengah diantaranya, 
Bupati Kudus, Wakil Bupati 
Batang, dan Wakil Walikota 

Semarang yang masuk seleksi dari 
Komisi Informasi Publik Jawa 
Tengah.

Menurut Slamet Haryanto SH 
MH salah satu komisioner Komisi 
Informasi Publik Jawa Tengah 
kegiatan ini merupakan tindak 

lanjut dari komitmen Komisi 
Informasi da lam mengawal 
keterbukaan informasi yang 
nantinya dapat menjadi tolak 
ukur kebijakan startegis dalam 
mengawal pembangunan di Jawa 
Tengah. 

“Hal ini dilakukan Karena 
Komisi Informasi Publik menjadi 
bagian dari upaya optimalisasi 
pelayanan yang transparan, adil 
dan terukur pada masyarakat 
melalui transparansi kebijakan 
oleh badan publik” tambahnya.

SEMARANG- Sebagai tindak 
lanjut dari jalinan kerjasama yang 
telah dilakukanselama ini, Pro-
gram Studi Magister Hukum 
(MH) Universitas Semarang 
(USM) bersama Peradi menggelar 
se minar tentang kepabeanan di 
Gedung Pasca Sarjana baru-baru 
ini. 

Adapun kegiatan ini meng-
hadirkan narasumber Dr. Eddhi 
Sutarto SIP SH MH CLA dan 
Dr Anis Masdurohatun SH 
MH dengan dimoderatori oleh 
Nunung salah satu mahasiswa 
MH USM. 

Dalam sambutannya Ke-
tua Peradi Kota Semarang 
M Reza Kurniawan SH menyam-
paikan bahwa salah satu tujuan 

dari kegiatan ini adalah mencoba 
m e m p e r k e n a l k a n  k e p a d a 
khalayak umum bahwa terdapat 
praktik kepabeanan yang harus 
dicermati oleh para ptaktisi hukum 

sehingga nantinya problematika 
yang terus berkembang dapat 
diatasi melalui kepastian dan 
keadilan hukum atas masalah 
kepabeanan. 

USM dan BPN 
Kerjasama Seleksi Pegawai

PEKANBARU-11 Desember 2018. Dalam rangka Tri Dharma 
Perguruan Tinggi Program Pascasarjana berkerjasama dengan BPN 
Pekanbaru mengadakan kegiatan seleksi Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri (PPNPN) tahun 2019. Kegiatan tersebut merupakan 
wujud partisipasi Pascasarjana untuk memberikan dukungan bagi 
lembaga pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 
yang salah satunya melalui seleksi tutur Dr. Drs. Djoko Santoso, Msi. 

FOTO BERSAMA : Para Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Tengah Foto Bersama 
Usai Kegiatan Uji Publik Berlangsung (22/11).

kerjasama Uji Publik 
MH dan kIP Jateng

SEMARANG - Komisi Infor masi Publik dan Program Studi 
Magister Hukum Universitas Semarang (USM) mengadakan 
uji publik berkaitan dengan komitmen penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah atas keterbukaan informasi publik (22/11). 

FOTO BERSAMA : Ketua Institut Penegak Konstitusi Lawu Foto 
Bersama Kaprogdi Magister Ilmu Hukum USM dan Mahasiswa USM.

FOTO BERSAMA: Ketua Peradi Kota Semarang M Reza Kurniawan 
SH  Foto Bersama Rektor USM Andy Kridasusila SE MM.

USM dan PERADI Gelar Seminar Kepabeanan

Pelatihan Koperasi oleh PPUPIK-PPKU USM

Foto bersama usai kegiatan
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Ikut serta dalam kegiatan tersebut  
Pusat Kajian Radikalisme dan 
Terorisme dan UKM Pengawal 
Ideologi Bangsa (PIB). 

Dalam sambutannya, Kapolda Jawa 
Tengah Bapak Inspektur Jenderal Polisi 
Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum. sangat 

mengapresiasi pemikiran-pemikiran 
Prof Muladi yang telah mempengaruhi 
kebijakan kriminal Nasional. 

Harapan besar hal tersebut dapat 
dipahami oleh para anggota Polri Jawa 
Tengah dalam menjalankan tugas sebagai 
pelayanan masyarakat.

SEMAR ANG - Pusat Kajian 
Anti Radikalisme Dan Terorisme 
Uni  versitas Semarang (USM) meng-
adakan kuliah umum yang Bertajuk 
“Pemberdayaan Konstitusi Dalam 
Men a ng k a l  R a d i k a l i sme  D a n 
Terorisme Di Perguruan Tinggi” di 
Gedung V Lantai 6 (1/12). 

Kegiatan yang diikuti 200 peserta 
ini menghadirkan Prof Hamdan 
Zoelva, Mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi.

Dalam materinya, Prof. Hamdan 
Zoelva menyampaikan bahwa prinsip 

dasar dalam konstitusi kita sangatlah 
melarang adanya paham radikalisme 
dan terorisme. 

Hal tersebut mengingat paham 
radikalisme dan terorisme sangtlah 
bertentangan dengan nilai-nilai agama 
termasuk bertentangan terhadap hak 
asasi manusia yang utamanya tertuang 
dalam pasal 28.  

“Perguruan tinggi tentunya harus 
menjadi pioner bagaimana adanya 
penghapusan paham radikalisme dan 
terorisme sehingga tidak berkembang” 
tegasnya.

SAMPAIKAN MATERI : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Hamdan 
Zoelva Menyampikan Materi pada Kuliah Umum.

Prof Muladi Paparkan 
Materi di Polda Jateng

  Kebijakan Kriminal Terorisme 

SEMARANG - Universitas Sema-
rang Career and Alumni Center 
(UCAC) kembali bekerjasama dengan 
salah satu perusahaan perbankan dan 
radio di Jawa Tengah.

UCAC USM bersama BPR Jateng 
serta Radio Idola menggelar seminar, 
magang dan rekrutmen langsung bagi 
mahasiswa dan lulusan USM.

Dipandu oleh Imam dari radio 
Idola, sebanyak 184 peserta mengikuti 
seminar ini, 95% berasal dari USM, 
baik itu mahasiswa maupun alumni, 
sementara 5% nya adalah peserta dari 
umum seperti Undip, Udinus, Stekom 
dan lain-lain.

Bertempat di Aula Lt 6 Gedung 
V USM, seminar yang bertema “BPR 
Jateng Goes to Campus - Rancang Karir 
Bersama BPR Jateng” menghadirkan 
petinggi BPR Jateng dan juga nara-
sumber yang ahli pada bidang  Bussiness 
Development Program milik BPR 
Jateng.

Budiman Wijaya SH MKn, Dirut 
BPR Jateng mengatakan program 
ini adalah program BPR Jateng 
untuk menyerap SDM baru dan juga 
memberikan para mahasiswa untuk 

berkarir di dunia perbankan
“Semoga dengan adanya program 

ini, mahasiswa bisa memanfaatkan 
peluang dengan sebaik-baiknya, 
sehingga nantinya teman teman 
mahasiswa akan siap kerja setelah lulus 
kuliah nanti”. kata Budiman

Sementara itu, pembicara acara 
seminar BPR Jateng Goes To Campus, 
Irza Martini Adinoto SE SPsi CCH 
memberikan materi seputar karir 
kepada mahasiswa peserta seminar.

Selain memberikan tips dan trik 
seputar “karir impian” para mahasiswa 
selepas kuliah nanti, Irza juga dengan 
antusias menjawab satu persatu 
pertanyaan yang diajukan oleh para 
mahasiswa peserta acara seminar ini.

Sementara Ketua UCAC USM  
Fitria Linayaningsih SPsi MPsi Psi 
mengaku senang dengan adanya acara 
semacam ini. Ditambah lagi kali ini 
perusahaan menggandeng UCAC 
untuk bekerjasama.

“Semoga kerjasama USM kali 
ini dengan BPR Jateng dapat berjalan 
baik, mahasiswa kami juga dapat 
memanfaatkan sebaik-baiknya peluang 
ini,” tambahnya

Pengelola UCAC USM Foto bersama pembicara usai seminar

Jalin Kerjasama, Wujud Rasa Percaya 
Perusahaan kepada UCAC USM  

Rabu 5 Desember 2018, Bertempat di Gedung Borobudur Polda Jateng, 
Jl. Pahlawan Nomor 1 Kota Semarang, Prof Muladi memaparkan materi 
terkait Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Terorisme di hadapan seluruh jajaran Polda dan Kapolres se jawa Tengah.

Perguruan Tinggi Harus 
Jadi Pioner Penangkal Radikal
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Dalam kejuaraan ini 
t i m USM ma mpu 
meraih empat medali 
perunggu dan satu 

medali perak pada kategori Kata 
dan Kumite. 

Adapun dari 10 delegasi yang 
telah dikirim antara lain, Rizki 
Aldy Destama Putra (FTIK) 
mendapatkan medali perunggu 
pada kelas Kumite Perorangan 
Senior Putra +84 kg , Endah 
Oktaviani (FTIK) mendapatkan 

medali perunggu pada kelas 
Kumite Perorangan Senior 
Putri -50 kg dan mendapatkan 
medali perunggu pada kelas Kata 
Perorangan Senior Putri , Devi 
Dwi Lestari (FE) mendapatkan 
medali perunggu pada kelas 
Kumite Perorangan Senior Putri 
-50 kg, Yusuf Dwi Abdilah (FH) 
mendapatkan medali perak pada 
kelas Kata Beregu Senior Putra 
bersama dengan Oky Himawan 
(FTP) mendapatkan medali perak 

pada kelas yang sama yaitu pada 
Kata Beregu Senior Putra.

“Pada kejuaraan yang diikuti 
oleh 1400 peserta dari berbagai 
daerah di Indonesia ini kami 
sudah bersyukur telah mampu 
meraih lima medali, yaitu empat 
perunggu dan satu perak” ungkap 
Anandya, selaku Official dan 
Ketua UKM Karate.

“kejuaraan ini sangat diluar 
perkiraan, karena tim kami 
jarang dan bahkan pertama 
kali mengirim kategori kata 
beregu dan hasilnya kita mampu 
mendapatkan perak. Meskipun 
persiapan yang kurang matang 
tetapi kami bersyukur masih bisa 
mebawa pulang medali untuk 
USM” ujarnya.

SEMARANG- Universita Semaranag 
(USM) menggelar pelatihan penyusunan 
proposal Program Kreatifitas Mahasiswa 
(PKM) di Auditorium Ir Widjatmoko USM 
Jum’at (16/11).

Kegiatan yang digelar oleh Pusat Program 
Kreatifitas Mahasiswa (PPKM) USM ini 
diikuti oleh 328 peserta dari berbagai Fakutas 
antara lain Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, 
Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Fakultas Teknik Informasi dan 
Komunikasi, serta Fakultas Psikologi mulai 
semester 1 hingga semester 5.

Narasumber Dr Tommy Yuniawan SPd 
MHum dari Unnes yang sekaligus reviewer 
nasional menyampaikan bahwa dalam 
pembuatan PPKM haruslah menarik dan 
seksi dimana yang seksi itu merupakan ide 
atau kreativitas yang dituangkan di dalamnya 
yang meliputi PKM Gagasan Tertulis, 
Artikel Ilmiah dan PKM 5 Bidang yaitu 
Kewirausahaan, Pengabdian Masyarakat, 
Penelitian, Karsa Cipta, dan Penerapan 
Teknologi yang dimana masing-masing PKM 

ada syarat dalam penulisannya sesuai dengan 
pedoman dari dikti.

Kegiatan ini dapat membekali mahasiswa 
dalam penyusunan proposal, karna setiap 
tahun belmawa memberi kesempatan kepada 
seluruh mahasiswa untuk menuangkan 
kreativitasnya dalam pembuatan PKM. 
Sebenarnya mahasiswa sudah membuat 
proposal, tetapi agar proposalnya lebih bagus, 
dan lebih masuk dalam kontennya stiap 
skim nya oleh karena itu USM mengadakan 
Pelatihan Penyusunan PPKM dan juga agar 
lebih meningkatkan kompetensi dalam 
pembuatan proposal dan Ide-idenya juga 
dapat masuk karna saya yakin ide-ide para 
mahasiswa terkadang tidak terfikirkan oleh 
kami untuk kemajuan Indonesia Ujar Endah 
Pujiastuti SH MH selaku Ketua Panitia dalam 
kegiatan tersebut.

Harapan kedepan diadakan kegiatan 
tersebut adalah agar dapat menyempurnakan 
proposal yang sudah dibuat para mahasiswa 
dan nantinya dapat di upload untuk pengajuan 
pendaan 2018. BLEM USM Gelar Rakor Perdana

SEMARANG- Badan Legislatif (BLEM) Universitas Semarang 
(USM) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk yang pertama 
kalinya pada periode 2018/2019 yang dihadiri oleh seluruh Organisasi 
Mahasiswa (Orma) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) USM di 
Auditorium Ir Widjatmoko (22/11).

Kegiatan yang diikuti 120 peserta ini dibuka oleh Kepala Bagian 
(Kabag) Kemahasiswaan Anantya Rustanto SE MM.

“Diharapkan pada periode ini Orma UKM mampu menjalankan 
proker sebaik-baiknya agar dana tidak ada yang dileburkan, dan saya 
tekankan untuk LPJ dana Insidental segera dibuat agar pengajuan dana 
selanjutnya tidak dibekukan” Ujar Anantya dalam Sambutannya.

Ketua BLEM USM, Intan Permatasari berharap agar Orma dan 
UKM dapat bersinergi bersama untuk menjadikan USM lebih maju 
lagi. 

Adapun kegiatan ini membahas tentang dana musker yang diberikan 
kepada Orma dan UKM untuk satu periode kedepan yang nantinya 
akan dijalankan proker dari masing-masing Orma dan UKM. Selain 
itu juga diharapkan dana Dana Pengembangan Mahasiswa (DPM) dan 
dana Insidental juga digunakan dengan sebaik-baiknya. 

SEMARANG- Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Radio Ekspresi Mahasiswa (Remus) 
Universitas Semarang (USM) mengadakan 
kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan rasa 

keingintahuan mahasiswa kiat-kiat menjadi 
seorang broadcaster radio (8/12). 

Kegiatan diikuti oleh mahasiswa anggota 
Komunitas Radio Mahasiswa Universitas 
Semarang dan kalangan umum dari luar kampus 
ini bertajuk “How To Be A Good Broadcaster” 
bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk 
menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam 
mengungkapkan sebuah ide maupun topik 
pembicaraan sebagai seorang broadcaster radio. 

Adapun Ian Permadi yang merupakan 
Announcer dari Trex FM Semarang ikut 
memeriahkan kegiatan ini. Ian mengambil sudut 
pandang untuk membangun semangat para 
mahasiswa dalam mengangkat kembali eksistensi 
dunia radio yang saat ini sudah jarang diminati 
oleh kalangan muda saat ini. “Radio itu murah, 
dari kalangan rendah sampai kalangan atas tentu 
saja bisa menikmati radio,” Ujar Ian Permadi.

“Setelah diadakannya pelatihan dasar radio 
ini, diharapkan mahasiswa dan anak muda jaman 
now semakin lebih percaya bahwasannya menjadi 
seorang broadcaster radio dijaman sekarang itu 
lebih menantang dan menarik”, pungkas Febrian 
Wahyu Christanto selaku Pembina Remus.

FOTO BERSAMA : Tim Karate USM Foto Bersama Usai 
Pertandiangan pada Kejuaraan Karate Nasional UPI Cup 3 Open 2018 

di Bandung

karate USM Boyong 5 Medali di UPI Bandung
bANDUNG- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate 
Universitas Semarang (USM) memboyong lima medali 
pada Kejuaraan Karate Nasional UPI Cup 3 Open 2018 di 
Bandung (1/11).

Mahasiswa Dilatih Susun Proposal PKM

BANGUN SEMANGAT : Ian Permadi, 
Announcer dari Trex FM Semarang Bangun 

Semangat Mahasiswa dalam Pelatihan 
broadcaster di USM.

Ajak Kalangan Muda 
Angkat Kembali Eksistensi Radio

SAMPAIKAN ARAHAN : Ketua BLEM USM Menyampaikan Arahan 
Peraturan Rakor Perdana kepada Peserta

Kemahasiswaan
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SEMARANG - Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 
Semarang (USM) menggelar Pembekalan 
KKN angkatan 18 dengan tema “Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat” di Auditorium Ir 
Widjatmoko (17/12).

Kegiatan yang diikuti 487 mahasiswa dari 
Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas 
Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi ini 

sebagai salah satu rangkaian kegiatan KKN pada 15 
Januari- 14 Febuari mendatang.

“Kegiatan KKN mendatang akan dilaksanakan di 
Kota Semarang sendiri yaitu di Kecamatan Pedurungan 
(12 kelurahan)  dan Kecamatan Tembalang (12 
kelurahan) dengan tiap kecamatan akan didampingi 
oleh 1 supervisor dan 6 Dosen Pendamping Lapangan 
(DPL)” ujar Iswoyo STP MP, Ketua LPPM.

“Selama dua hari ini mahasiswa akan mendapat 
pembekalan dari beberapa pihak, dari USM, Kota 
Semarang, dan Kecamatan, sehingga mahasiswa 
akan siap ketika menjalankan program kerja KKN” 
tambahnya.

Selain itu, mahasiswa akan melakukan survey 
pada tanggal 27 Desember untuk mengetahui kondisi 
lapangan KKN sehingga dapat menyusun program 
sesuai kebutuhan dan permasalahan yang sedang 
dihadapi masyarakat.

Iswoyo menyampaikan setelah kegiatan survey, 
mahasiswa menyusun program kerja dalam bentuk 
proposal yang nantinya akan diserahkan secara simbolik 
kepada Rektor pada Kegiatan Pelepasan KKN. “Pada 
tanggal 7 Febuari mendatang Rektor akan melakukan 
kunjungan ke dua kecamatan tersebut untuk melihat 
kemajuan program kerja mahasiswa serta dibarengi 
dengan kegiatan bazar dan pasar murah”.

Wakil Rektor I, Prof Dr Dra Hardani Widhiastuti 
MM Psikolog dalam materi Urgensi Pelaksanaan KKN 
yang disampaikan menekankan pada pemberdayaan 
masyarakat, yaitu mengikutsertakan masyarakat 
ketika membuat program kerja sehingga diharapkan 
kedepannya program tersebut dapat bermanfaat. 

SAMPAIKAN MATERI : Wakil Rektor I Prof Dr Dra Hardani Widhiastuti MM Psikolog Menyampaikan 
Materi Pada Pembekalan KKN Angkatan 18 di Auditorium Ir Widjatmoko.

USM Gelar 
Pembekalan kkN

YOGYAKARTA-Tim Universitas Semarang (USM) 
keluar sebagai juara umum dalam Kejuaraan Nasional Bulu 
Tangkis UGM Cup Season 6 di GOR Bulu Tangkis UGM 
Yogyakarta, baru-baru ini.

Dalam kejuaraan yang diikuti 30 perguruan tinggi negeri 
dan swasta itu, USM meraih 3 medali emas, 2 perak, dan 4 
perunggu. Ketiga medali emas diraih dari nomor beregu 
campuran, ganda campuran (Rivaldo/Tutut), dan ganda 
putra (Muhammad Ali Assidiqi/Radhian Alfath). Dua perak 
diraih dari nomor tunggal putri (Rina Andriani) dan ganda 
campuran (Aldika Fanisha/Diovano Arisdo). Adapun 4 
perunggu masing-masing diraih dari nomor ganda campuran 
(Nila Reza/Hardi Adrian), ganda putri (Tutut/Nila Reza), 
ganda putra dari pasangan Muhammad Saripudin/Alfan 
Rifqi) serta pasangan Muhammad Rivaldo/Hardi Adrian.

Pelatih Tim USM, Alfa Vivianita mengatakan, hasil yang 
diraih para atletnya cukup memuaskan. Pasalnya, kekuatan 
para pemain yang ambil bagian di UGM Cup kali ini cukup 
merata. Di nomor beregu, tuan rumah, UGM dan Universitas 
Udayana Bali cukup kuat. ”Berkat perjuangan para pemain 
kami yang luar biasa, akhirnya bisa meraih juara di nomor 
bergengsi yakni Beregu Campuran,” ujar mantan pemain 
pelatnas.

Dia berharap, prestasi yang cukup bagus ini bisa 
dipertahankan dan ditingkatkan di kejuaraan berikutnya. 
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan menurunkan 
pemain di kejuaraan Bulu Tangkis Antarmahasiswa dalam 
Porsimaptar di Akpol Semarang. ”Di Porsimaptar nanti 
sekaligus sebagai ajang seleksi pemain untuk pemilihan 
pemain yang akan diterjunkan dalam setiap kejuaraan antar 
mahasiswa,” ungkapnya.

SEMARANG- Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat(LPPM) Universitas Semarang (USM) 
mengadakan kegiatan Penyamaan Presepsi Reviewer 
Internal Bersertifikat pada Rabu (21/11) di Ruang Sidang 
Utama.

 Adapun Prof Dr Rernat Heru Susanto sebagai Reviewer 
Nasional dari Undip yang sekaligus menjadi narasumber 
dalam kegiatan ini. 

Kegiatan ini diadakan lantaran Kemenristek Dikti 
mewajibkan dosen untuk membuat Proposal Penelitian dan 
untuk saat ini Proposal Penelitian dosen dapat di review 
oleh reviewer internal yang sudah bersertifikat dan sudah 
mengikuti persamaan presepsi reviewer.

Kegiatan yang rutin diadakan setiap semester diikuti 
oleh 7 reviewer USM yang sudah bersertifikat yaitu Prof 
Dr Dra Hardani Widhiastuti MM psikolog ,Prof Dr Ir Hj 
Mudjiastuti H Mt,  Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih M P , Dr 
Wyati Saddewisasi SE MSi, Dr Supari ST  MT, Dr Ardiani 
Ika Sulistyawati SE MM Akt, Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti 
SE MM. “Ada 4 reviewer bersertifikat dari LPPM dan ada 
dua lagi yang baru diusulkan” kata Endah Pujiastuti SH MH 
selaku Sekretaris LPPM. 

Ada 4 poin dalam Penyamaan Presepsi yaitu mengenai 
kebijakan penelitian dan pengabdian , penilaian proposal 
baru sekaligus  berkaitan dengan proposal lanjutan, dan 
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang Harapan diadakan 
kegiatan tersebut agar proposal yang dibuat dapat didanai 
semuanya dan nantinya akan membawa nama baik seluruh 
luaran yang ada di USM selain itu diharapkan reviewer 
bertindak jujur dalam mereview Proposal Penelitian.

SEMARANG- USM Career and 
Alumni Center (UCAC) Universitas 
Semarang (USM), menggelar Seminar 
Nasional Training How to Build Your 
Personal Brand (29/11) di Lantai 6 
Gedung V USM. 

Kegiatan bertema “ Increasing 
self confidence-Selecting key strengt 
Raising self awarness-Improving 

communication skill” ini diikuti 
310 peserta, baik mahasiswa USM 
dan umum, dari berbagai kampus 
perguruan tinggi dan perusahaan.

Dibu ka oleh  Kepa la  Bi ro 
Akademik Tirta J Kumkamdhani 
S.Kom, MM. ’’Kami mengharapkan 
soft skill mahasiswa lebih meningkat, 
karena itu sangat penting dalam dunia 

kerja. Bahkan penggunaannya bisa 
sampai 80%. Adapun hard skill, hanya 
20 % yang kita gunakan,’’ungkap 
Tirta

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber, yakni Jati Mariana SE 
selaku Sales & Marketing Manager, 
Alumni Universitas Semarang dan 
Errika Dwi Setya Watie MI Kom 
selaku dosen Ilmu Komunikasi USM.

Errika Dwi Setya Watie MI 
Kom, mengatakan suka atau tidak, 
setiap orang perlu berubah dan 
mengembangkan diri. ’’Kita perlu 
memberi kesan yang meyakinkan 
mereka, bahwa kita adalah orang yang 
berkompeten dan punya ciri khas yang 
diperlukan.’’tuturnya.

“Bagaimana kita menjual diri 
kita lewat citra diri yang ditunjukkan 
kepada khalayak, teman patner 
maupun calon rekan bisnis kita, lewat 
kita berpenampilan dan sebagainya, 
bagaimana kita memiliki ciri khas 
yang dapat kita jual di masyarakat 
seh ingga memil ik i n i lai  plus 
dimasyarakat itu sendiri melalui 
passion yang kita miliki dan kita 
tentukan sendiri” tambahnya.  

LPPM Adakan Penyamaan 
Persepsi Reviewer

UCAC USM Ajak Mahasiswa 
Kenali Diri melalui Personal Branding

SAMPAIKAN MATERI : Errika Dwi Setya Watie MI Kom Sampaikan Materi 
pada Seminar Nasional Training How to Build Your Personal Brand (29/11) di 

Lantai 6 Gedung V USM

USM Juara Umum UGM Cup

Kemahasiswaan
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USM Perkuat kerja Sama 
dengan USM Malaysia

PENANG- Rektor Universitas Semarang 
(USM) Andy Kridasusila SE MM melakukakn 
kunjungan ke Universitas Sains Malaysia 
(USM) untuk memperkuat kerja sama 
pada bidang tri dharma perguruan tinggi  
baru-baru ini.

Selain Rektor kunjungan tersbut juga diikuti 
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof 
H Abdullah Kelib SH, Wakil Rektor II Dr Sri 
Budi Wahjuningsih, Dekan FTIK Susanto 

MKom, dan Dini Anggraheni MHum.
Kunjungan diterima oleh Pengurus International 

Mobility & Collaboration Center (IMCC) USM 
Malaysia Dr Muhizam Musaf dan Dr Aizat.

Menurut  Rektor USM Andy Kridasusila 
kunjungan tersebut menghasilkan inisiasi MoU 
antar USM Indonesia dan USM Malaysia terkait joint 
research. 

“Semoga dengan kunjungan ini kerja sama antara 
USM Semarang dan USM Malaysia bisa diperkuat 
dengan adanya MoU terkait tri dharma perguruann 

tinggi yang meliputi joint research, pertukaran 
mahasiswa dan lain-lain” ungkap Andy.

“Selain itu rencananya para dosen USM yang 
sudah memiliki artikel ilmiah bisa melakukan 
percepatan guru besar dengan mengikuti academic 
training for professsor’s. Di USM Malaysia inilah 
mereka akan melakukan konsultasi terkait artikel 
agar bisa terbit dan terindeks scopus guna menunjang 
percepatan guru besar” tambah Andy.

Andy berharap dengan kerja yang akan dibangun 
ini semoga bisa memberikan keuntungan bagi 
kedua belah pihak antara USM Semarang dan USM 
Malaysia.

Selain ke USM Malaysia, rektror USM beserta 
rombongan juga melakukan kunjungan ke KJRI 
Penang dalam rangka meningkatkan kerja sama 
kedua belah pihak. Saat ini ada tiga mahasiswa USM 
yang mengikuti international internship program 
atau magang internasional di KJRI Penang Malaysia 
selama satu bulan dibawah koordaniasi Wakil Rektor 
III bidang kemahasiswaan Dr M Chaerul Latif MSI.

Ketiga mahasiswa tersebut antara lain Ajeng 
Arianta Aryan Putri (Fakultas Psikologi), Selly  
Yunita (Fakultas ekonomi) , dan Ikka Yuhria Larasati 
(Fakultas TIK).(sf)  

FOTO BERSAMA: Rombongan USM Semarang foto bersama dengan perwakilan dari USM Malaysia

  Rektor USM Kunjungi USM (Universitas Sains Malaysia)

Tiga Mahasiswa USM 
Magang di Malaysia

PENANG- Tiga Mahasiswa Berpestrasi (Mawapres ) Universitas 
Semarang (USM) mengikuti international internship program atau 
magang internasional di KJRI Penang Malaysia selama satu bulan 
dibawah koordaniasi Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Dr M 
Chaerul Latif MSI.

Ketiga mahasiswa tersebut antara lain Ajeng Arianta Aryan Putri 
(Fakultas Psikologi), Selly  Yunita (Fakultas ekonomi) , dan Ikka Yuhria 
Larasati ( Fakultas TIK).

Menurut Ketua International Volunteer and Internship Programs 
(IVI Pro) USM Dini Anggraheni MHum bahwa kegiatan ini dilakukan 
selama satu bulan dan berakhir pada Desember ini. 

Adapun program yang sudah terlaksana antara lain serta 
membantu administratasi para Warga Negara Indonesia (WNI) 
di Penang Malaysia dan interview pengaduan permasalahan yang 
dihadapi oleh TKI.

Ajeng Arianta Aryan Putri dan Ikka Yuhria Larasati ditempatkan di 
bagian  Konsuler yang menangani perlindungan dan pelayanan WNI 
seperti interview TKI, pembuatan paspor dan dokumen-dokumen 
TKI serta interview pengaduan TKI yang mengalami kekerasan oleh 
majikan dan masalah lain seperti tidak mendapatkan gaji dan lain-
lain.

Sementara Selly di tempatkan di bagian imigrasi yang bertugas 
membantu kelancaran pembuatan paspor, perpanjangan paspor serta 
membantu kelancaran TKI terkait  dokumen imigrasi dan lain-lain.

“Program magang internasional ini semoga bisa memberikan 
manfaat positif bagi mahasiswa USM maupun WNI di Malaysia, 
mahasiswa bisa menambah softskill mereka sebelum lulus sehingga 
menjadi bekal mereka sebelum bekerja” ungap Dini.

“Saat ini USM juga telah menjalin kerja sama dengan KJRI Johor 
Bahru dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pendampingan 
para TKI di Malaysia, dan sebelumnya USM juga mengirim tiga 
mahasiswa untuk melakukan magang internasional di Thailand” 
tambahnya. (sf).

FOTO BERSAMA: Tiga mahasiswa magang internasional USM foto 
bersama dikantor KJRI Penang Malaysia.

SEMARANG - Lahir dari Keluarga 
kurang mampu tidak menjadikan 
mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi 
jurusan Teknik Elektro, Berlian Reza 
Rama Ismanto untuk tidak menggapainya 
cita-citanya setinggi mungkin. 

Putra pasangan Budi Ismanto dan 
Sri Purwandani ini memiliki impian besar 
menjadi seorang pengusaha sukses 
karena tidak ingin nasib yang ia alami 
juga dialami anak-anaknya kelak. Berlian 
mengaku baru saja mendapatkan hibah 
dari Kemenristek Dikti Kompetisi Bisnis 
Muda Indonesia (KBMI) 2018.

Dari prestasi yang telah ia raih, 
Pria kelahiran Pati, 29 Agustus 1998 ini 
bertekad ingin mengembangkan usaha 
konveksinya “Kharisma Clothing dan 
Jasiner” sehinggga mampu membuka 
lapangan pekerjaan.

“Saya mempunyai keinginan untuk 

bisa membeli lahan di desa saya 
untuk dibangun sebagai tempat usaha 
konveksi saya. 

Jadi saya ingin memberdayakan 
pemuda-pemuda di desa karena 
disana sangat sedikit lulusan sarjana 
dan kebanyakan menikah muda” tutur 
Berlian.

Hidup dari keluarga broken home, 
Berlian mengaku ingin meringankan 
beban ibunya yang sedang 
bekerja di luar negeri. “Saya ingin 
mengembangkan usaha saya sehingga 
ketika ibu sudah lelah bekerja di luar 
negeri, ibu tidak susah payah bekerja 
lagi” ungkapnya.

Berlian mengungkapkan tidak 
pernah berkeinginan untuk menjadi 
seorang pekerja, tapi ingin membuka 
pekerjaan bagi orang lain. Hal ini yang 
menjadi pecutan semangat baginya 

untuk berkarir dalam dunia wirausaha. 
“Belajarlah berwirausaha dari hal 
sekecil apapun, karena kalau bicara 
soal lulus pasti kalian lulus, tapi ketika 
kalian lulus apa yang bisa kalian 
lakukan, dari pada menambah 
jumlah pengangguran di 
Indonesia mending saya belajar 
berwirausaha sejak sekarang”.

“Saya tidak pernah tertarik 
dalam dunia pegawai tapi 
sa  ya bercita-cita untuk 
men   jadi penyedia lapangan 
pe  kerjaan. Untuk hidup se-
jahtera itu butuh pengor banan, 
lebih baik bekerja keras di usia 
muda dari pada bekerja keras di 
usia tua. Manfaatkan masa muda 
kalian untuk mengukir cita sebanyak 
mungkin dalam hal apapun” 
pungkasnya sembari memotivasi. 

Bertekad Buka 
Lapangan Pekerjaan di Desa

Kemahasiswaan
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Online” (12/12).
Acara yang diselenggarakan oleh Entrepreneur 

Development Centre (EDC)  Universitas Semarang 
ini menghadirkan narasumber yang kompeten dan 
telah berpengalaman dalam dunia bisinis, Christa 
Effira Hadinoto SE Spsi (Konsultan dan praktisi 
strategi penggunaan media sosial dalam bisnis online 
(IG)), serta Berlian Reza Rama Ismanto (Mahasiswa 
Bidikmisi USM penerima hibah KBMI 2018 dari 
Kemenristekdikti serta Owner Kharisma Clothing dan 
Jasiner).

Keantusiasan peserta begitu terlihat mengingat 
dalam acara ini juga menghadirkan pasangan artis 
Sultan Djorghi dan Annisa Trihapsari yang menggeluti 
usaha online.

Dalam pemaparannya, Annisa banyak 
memberikan motivasi dalam menjalankan bisnis 
online. Walaupun mengakui banyak resiko dalam 
dunia bisnis, namun baginya ini adalah hal biasa yang 
justru harus dihadapi dan dijadikan evaluasi. 

“Ketika kalian mempunyai sebuah mimpi, tulislah 
mimpi itu di depan kamar kalian, bayangkan, usahakan 
dan doakan pasti akan tercapai mimpi kalian. Kalian 
adalah generasi berikut setelah kami, jangan cuma 
mengkomplain kinerja pemerintah tapi cobalah 
untuk menghasilkan sebuah karya, apa pun itu 
termasuk dalam memanfaatkan medsos kalian untuk 
menghasilkan suatu yang lebih bernilai” tegas Annisa.

Sementara Sultan menyampaikan beberapa 
strategi dalam menangkap peluang bsinis online 
adalah selalu memanfaatkan medsos dengan sebaik-
baiknya, konsisten dalam memposting, serta buat 
inovasi-inovasi terbaru untung bersaing dengan yang 
lain. “Selain itu, kunci utama adalah selalu semangat. 
Mental-mental pebisnis harus selalu tanamkan, 
jangan mudah down. Mulai sekarang tentukan teman-
teman kalian kalau kalian ingin menjadi orang sukses, 

bergaulah dengan orang sukses itu kuncinya”.
Perlu Sistem yang baik

Berlian, pengusaha muda yang telah menelan 
pahit manisnya dunia usaha membagi pengalamannya 
kepada para peserta. Mahasiswa yang berlatar 
belakang dari keluarga kurang mampu ini memiliki 
impian besar menjadi seorang pengusaha sukses 
karena tidak ingin nasib yang ia alami juga dialami 
anak-anaknya kelak. 

Hal inilah yang menjadi pecutan semangatnya untuk 
terus menekuni dunia usaha mulai dari usaha makanan 
ringan, minuman, reseller sepatu dan sampai sekarang 
dia lebih menekuni di usaha konveksi “Kharisma 
Cloting”.

Berlian mengaku sebenarnya usaha olshop 
sepatunya yang dulu lumayan menjanjikan, omset 
penjualan olshop sepatu perhari hingga 2,5 juta. 
Namun kesalahan yang menjadi pembelajaran ketika 
dia bangkrut dalam usaha tersebut adalah tidak 
adanya sistem yang bagus dalam mengelola hasil 
penjualan. 

“Saya sempat bangkrut dalam usia 18 tahun, hal 
ini sempat menjadikan saya tidak bersemangat lagi, 
hingga akhirnya saya memutuskan untuk berhenti 
tidak berwirausaha dulu. Namun, pada akhirnya saya 
bangkit kembali untuk menekuni dunia usaha di bidang 
konveksi, yang menjadi pembelajaran saya terbesar 
adalah kesalahan sistem, tanpa sistem yang bagus 
usaha kalian akan gagal. Oleh karena itu sering-
seringlah evaluasi” tutur Berlian

“Untuk temen-temen yang masih muda ini, 
kesuksesan kalian bisa dilihat dari sini, keberhasilan 
kalian bisa dilihat dari apa yang kalian tekuni, dari apa 
yang kalian baca dan dari apa yang kalian contoh” 
tegasnya memotivasi.

Sementara Christa Effira menegaskan bahwa 
sebenarnya peluang selalu ada disekitar kita, tinggal 
kita mau memanfaatkan peluang tersebut atau tidak, 
salah satunya adalah media sosial. Dunia digital 
sangat cepat berkembang. Hal ini sangat potensi 
sebagai media marketing.(sf) 

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM hadir untuk meresmikan 
tiga rangkaian acara yakni peresmian Gedung Parkir Empat 
Lantai, Lapangan basket USM serta Pembukaan Piala Rektor 
III Kejuaraan Bola Basket USM, pada Senin (29/10).

Dalam Sambutannya, Prof Muladi menyampaikan bahwa 
USM sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah 
memberikan kepercayaan kepada USM untuk studi putra 
putrinya dan USM akan membalas kepercayaan tersebut 
dengan senantiasa meningkatkan pelayanan bukan hanya 
akademis tapi juga non akademis, salah satunya adalah gedung 
parkir dan lapangan basket ini. 

Sementara Rektor USM Andy Kridasusila SE MM me nga-
takan tidak akan akan pernah berhenti dalam melakukan pem-
bangunan infrastruktur, pertama masjid, halte, poliklinik, gedung 
parkir kemudian berencana membangun gedung 11 Lantai. 
“Ketiga-tiganya ini mewarnai problematika Kota Semarang. 
Pembangunan gedung parkir ini merupakan wujud kepedulian 
USM untuk mengurangi kemacetan di Kota Semarang khususnya 
dilingkungan sekitar kampus USM,”tutur Hendi.

“Selain itu dalam kesempatan ini juga diresmikan Lapangan 
Basket, kita punya tiga Lapangan basket yang representatif 
di Semarang yaitu GOR Sahabat, GOR Satri, dan GOR 
Diadora,  sehingga Lapangan Basket di USM ini juga pantas 
untuk dibanggakan dan menjadi ikon di Semarang. Salah 
satu cabang olahraga yang menyumbang medali emas pada 
Porprov Jateng adalah cabang olahraga Bola Basket. Bola basket 
menjadi olahraga favorit di kalangan anak muda, kemudian 
jika lapangan tersedia dengan baikdan event-event seperti 
Piala Rektor juga rutin diselenggarakan dengan baik maka 
perkembangan Bola Basket juga akan membaik” Papar Hendi 
dalam sambutannya.

“Kami selalu memberikan apresiasi dan kami selalu 
mendukung langkah-langkah USM dalam memajukan Kota 
Semarang di wilayah pendidikan ini, termasuk rencana 
untuk membangun gedung 11 lantai juga akan kami dukung. 
Saya yakin semakin hebat USM juga menunjukkan semakin 
hebatnya Kota Semarang” pungkasnya.

Terorisme untuk Mewujudkan Hakikat Per tahanan 
Bangsa” di Auditorium Ir Widjatmoko, kampus 
Universitas Semarang (USM), Jalan Arteri Soekarno-
Hatta, Rabu (10/10).

Menurutnya, aksi terorisme dilakukan secara 
terorganisir.  Ca kupannya luas ,  t ida k hanya 
regional, nasional, namun sudah sampai lintas 
negara.”Keterlibatan orang atau kelompok Warga 
Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang melakukan 
permukatan jahat (aksi teror) berpotensi mengancam 
keamanan dan kesejahteraan bangsa. Ini tidak dapat 
dibiarkan, harus dihadang,” terangnya.

Senula, aksi terorisme dianggap sebagai ancaman 
yang bersifat asimetris (tidak setangkup) saja. Aksi itu 
disebut hanya dilakukan oleh aktor non negara yang 
membahayakan individu, kelompok atau masyarakat. 
Namun, belakangan ini, aksi ini berkembang menjadi 
suatu ancaman yang bersifat simetris (setangkup) yang 
membahayakan negara. 

Tidak mustahil bersifat hybrid yang berlatarbelakang 
proxy war (perang menggunakan pihak ketiga).”Ini 
sangat berbahaya. Kami sarankan kepada kampus 
jangan beri celah sedikit pun bagi tokoh agama yang 
menebarkan bibit-bibit radikal di tempat ibadah,” 
urainya.

Terkait hal itu, menurut Prof Muladi, lembaga 
pendidikan, khususnya kampus memiliki beberapa 
persoalan mendasar. Diantaranya, kurangnya pema-
haman keagamaan, kurangnya wawasan kebangsaan, 

dan kurangnya pemahaman terkait kebebasan 
akademis.”Kami berencana akan mendirikan pusat 
kajian anti terrorisme di lingkungan kampus. Ini sangat 
diperlukan supaya persoalan tersebut bisa tertangani 
dengan baik,” urainya.

Pria yang juga sebagai Pembina Yayasan Alumni 
Undip ini menambahkan. TNI juga akan memiliki 
peran penting dalam pemberantasan terorisme. Peran 
itu disebut sebagai operasi militer selain perang. Hal ini 
diatur dalam Undang Undang TNI 34/2004 Pasal 7 Ayat 
2b Butir 3. “Ada 20 poin termasuk mengatasi terorisme. 
Namun harus berdasarkan kebijakan politik negara 
berupa perintah presiden,” imbuhnya.

Menurutnya, tentara merupakan sosok combatan. 
Ruang lingkupnya berkaitan dengan pendidikan 
peperangan. Maka dari itu, TNI juga harus belajar ilmu 
perpolisian dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono yang 
turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut 
mengatakan, pentingnya peran generasi milineal dalam 
ikut serta melawan terorisme dan radikalisme.

Disamping itu, generasi milineal yang terdiri dari 
kalangan mahasiswa dan pelajar harus terus didorong 
mengembangkan sikap toleransi, keberagaman 
serta gotong royong. Selain itu, peran teknologi dan 
informasi dalam pola pikit generasi milennial juga harus 
diperhitungkan.

“Generasi milineal tidak lepas dari teknologi dan 
informasi seperti, media sosial (medsos). Terlebih 
ajaran terorisme dan radikanlisme banyak muncul di 
medsos. Maka kepolisian gencar melakukan kerja sama 
dengan berbagai kampus untuk mewadahi itu semua,” 
terangnya.

Pe nandatanganan dilakukan oleh Rektor USM Andy 
Kridasusila dan President NDHU Han-Chieh Chao di Taiwan.

“Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan, dan memperkuat jaringan internasional,” kata 
Andy, baru-baru ini.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Taiwan, dan 
disaksikan Wakil Rektor I Prof Dr Hardani Widhiastuti MM 
(Psi) dan Ketua Internasional Office USM, Tatas Transinata.

 Selain bersepakat untuk bersama-sama menjalankan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dalam perjajian tersebut kedua 
belah pihak sepakat mengadakan pertukaran 20 Mahasiswa 
USM dan NDHU pada pertengahan 2019 dengan membawa 
misi budaya dan bangsa.

 Selain itu juga ada joint degree S1 jurusan Management 
dengan Bussines Administration Taiwan serta joint research 
dan joint journal.  “Dengan ditandatangani MoU ini semoga 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama pada 
bidang penelitian, joint jurnal, sehingga tingkat penelitian 
dosen semakin baik dan bertarap internasional,” tambah Andy. 
Ditambahkan, pihaknya bertekad meningkatkan kualitas 
mutu pendidikan agar lulus USM bisa di terima di dunia 
internasional.

Sebelumnya USM telah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perguruan tinggi di Eropa, Amerika, Korea, China, Taiwan, 
Thailand, dan Malaysia. Selain itu juga telah melaksanakan 
pengabdian masyarakat berama Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia (KJRI) di Johor Bahru terkait penanganan WNI yang 
bermasalah di sana. (fk-34).  

Ajak...

(Sambungan hlm 1)

walikota...

(Sambungan hlm 1)

USM...

(Sambungan hlm 1)

Penanganan...

(Sambungan hlm 1)

SURABAYA- Empat mahasiswa  
Universitas Semarang (USM) kembali 
menorehkan prestasinya di Universitas 
Airlangga (Unair ) Surabaya dengan 
meraih satu emas dan satu perak  pada 
Kejuaraan Tenis Meja Unair Open III 
2018 baru-baru ini.  Keempat mahasiswa 
tersebut adalah Hendri Saputra, 
Pungkas Prastowo Aji, Adinda Ayu 
Sekar Mentari, dan Rahma Kurnia.

Hendri berhasil meraih juara satu 

tunggal putra mahasiswa mengalahkan 
Ronald dari Unesa Surabaya dengan 
skor 3-0. Sementara pada kategori 
beregu mahasiswa Pungkas Prastowo 
Aji, Adinda Ayu Sekar Mentari, dan 
Rahma Kurnia meraih juara dua usai 
dikalahkan oleh Unesa pada partai 
final.

Tahun kemarin USM juga berhasil 
meraih  dua perak  pada Unair  Open 
2017, dan a lhamduli l lah tahun 

meningkat dengan meraih satu emas 
dan satu perak.

Wa k i l  Rek tor  I I I  USM Dr 
Mochammad Caeru l Lat i f Msi 
mengaku bangga atas prestasi yang 
diraih mahasiswa USM.

“Kami bangga dan mengapresiasi 
atas prestasi yang diraih mahasiswa 
USM pada kejuaraan Unair Open 2018, 
semoga bisa memicu mahassiwa lain 
untuk berprestasi mengharumkan 

TERIMA PENGHARGAAN : Mahasiswa USM 
Menerima Penghargaan pada Kejuaraan Tenis Meja 

Unair Open III 2018

Mahasiswa USM Raih Juara di Unair Open
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Ha l it u d i kemu k a k a n Ket ua 
Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI 

Jawa Tengah, Prof Dr DYP Sugiharto 
MPD Kons dalam acara Pengarahan Ketua 
LLDIKTI  Wilayah VI Jawa tengah dengan 
mengusung tema “Peran LLDIKTI dalam 
Meningkatkan Akreditasi USM”, Senin 
(8/10) di Ruang Sidang Gedung B, USM.

LLDIKTI yang saat ini bergeser mindset 
dari Kopertis, sebagai pendampingan 
untuk peningkatan dan pengembangan 
mutu baik di PTN/PTS di satu wilayah 
dengan penguatan pada komponen-
komponennya. 

“Unt u k Efes iensi  pen i ng k at a n 
Akreditasi sebagai indikator mutu tersebut, 
kami mendampingi perguruan tinggi 
dalam pengisian Sembilan kreteria untuk 
instrument baru, yang di back-up oleh 24 
standar nasional pendidikan tinggi yang 
dilakukan,” terangnya.

“24 standar nasional itu terdiri dari 
delapan dharma pendidikan, delapan 
dharma pengabdian dan delapan dharma 
penelitian. Dalam Peningkatan mutu di 
tahap awal, lakukan 24 standar tersebut 
secara optimal” imbuhnya.

Percepatan dan penguatan mutu 
yang perlu diperhatikan bagi USM, 
meliputi percepatan dan penguatan mutu 
kelembagaan, kepemimpinan, dan dosen.

Menurut Prof DYP, akreditasi USM saat 
ini mampu berubah untuk berakreditasi 
unggul. Karenanya, perlu adanya penguatan 
tekad dengan tiga kata kunci yakni 
membenahi, menjaga dan meningkatkan 
USM JAYA.

“Membenahi komponen dan proses 
internal, untuk itu saya tekankan agar USM 

jangan menjadi Sri Gunung. Kemudian 
Menjaga keberlanjutan trust masyarakat, 
agar cita-cita USM menjadi menara air bisa 
terwujud. Terakhir, meningkatkan kualitas 
dan peringkat progdi maupun perguruan 
tinggi,” jelas dia.

Selain itu, Perguruan tinggi harus 
responsive terhadap perubahan jika tidak 
akan tergilas di era revolusi 4.0. Empat 
ciri dari revolusi 4.0 (Sangat cepat, sulit 
diprediksi, kompleks dan multi tafsir).

Sebab itu, Perubahan peta tantangan 

perubahan tinggi harus disiapkan dalam 
menghadapi era revolusi tersebut yakni 
pertarungan antara fasilitasi (online-
offline) dan reputasi (aktif-proaktif). Salah 
satunya dengan mempersiapkan program 
studi online.
Selaras

Sementara ini Kebijakan Kemenristek-
dikti terhadap tata kelola Perguruan tinggi 
Era Revolusi Industri 4.0 antara lain, 
pertama, paradigma tridharma perguruan 
tinggi harus diselaraskan dengan era 
industrusi 4.0 (Berubah cepat, Online dan 
Inovasi). Kedua, reorientasi kurikulum, 
serta format baru sistem pembelajarannya.

Hadir Staff Khusus Menristekdikti, 
Abdul Wahid Maktub menyampaikan 
untuk kemajuan bersama perguruan tinggi 
jangan selfish (egois), Banyak bekerja sama 
dan merespon cepat terhadap era revolusi 
industri ini. 

Oleh karena itu, ada beberapa hal 
yang perlu kita lakukan yaitu, kita harus 
self inform agar kita lebih multifranchise. 
Kemudian kita harus bekerjasama bukan 
sigle factory tetapi multi factory, siap 
berkompetisi. Selanjutnya Bagaimana kita 
sebagai perguruan tinggi memberikan 
manfaat bagi masyarakat learn of together.

Ketua Yayasan Alumni Undip, Prof H 
Muladi SH merespon beberapa masukan 
dari Prof DYP tersebut agar Rektor USM 
beserta jajarannya segera membentuk 
masing-masing penanggung jawab 
dalam implementasi 24 standar nasional 
perguruan tinggi.

Forum tersebut juga dihadiri dewan 
pengurus, dewan penyantun, dewan 
pengawas Yayasan Alumni Undip, Rektor 
USM dan jajarannya, serta para pengelola 

Prof DYP: USM Berpotensi akreditasi a

SAMPAIKAN PENGARAHAN: Prof Dyp Sugiharto Memberikan
 Beberapa Pengarahan Kepada Civitas Academik USM

SEMARANG- Melihat potensi 
Universitas Semarang (USM) untuk 
bisa mencapai akreditasi unggul “A”, 
maka penguatan dan percepatan 
sistem penjaminan mutu perguruan 
tinggi sebagai kunci dalam 
pengembangan USM.


