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Edisi Maret 2023 Koran Kampus Universitas Dr. Soetomo

Ning Yuni : Cak untuk menjadi kampus merdeka dan
maju apa hanya perlu semangat saja?

Cak Tomo : Lho  ya harus didukung dengan segala aspek
yang berkaitan dengan akademis dan non akademis.
Termasuk mempercantik Gedung Ning, biar gak kalah
cantik dari dirimu...

��BERSAMBUNG KE HAL. 3

�BENAHI SEGALA ASPEK:

Unitomo Bersiap Menuju
KAMPUS UNGGUL

Menjadi universitas
unggul dalam

pengembangan ilmu
pengetahuan dan

teknologi yang
berlandaskan nilai-
nilai perjuangan Dr.

Soetomo yang
mandiri, modern dan

beretika.

�Mahasiswa Kewirausahaan
Pamerkan Berbagai

Produk Kreatif dan Inovatif
Warta Cendekia
Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Dr. Soetomo (Uni-

tomo) menggelar Expo Kewirausahaan Mahasiswa Unitomo
#2. Bertempat di Lapangan Gedung F Kampus Unitomo, keg-
iatan ini mengusung tema "Mahasiswa Berdaya, Unitomo
Maju" dan dibuka langsung oleh Rektor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutannya, Iyat, sapaan akrab Siti Marwiyah
mengatakan kegiatan ini mampu menggiring mahasiswa un-
tuk berpikir kreatif dan inovatif membuat produk atau jasa.

"Ini sebagai implementasi dari matakuliah kewirausahaan,
apa lagi dalam kegiatan ini turut serta para peserta Pertukaran
Mahasiswa Merdeka atau PMM yang notabennya mereka
dari perguruan tinggi yang tersebar se Indonesia. Mereka
akan berkolaborasi membuat produk-produk yang inovatif,"
jelas Iyat.

Lebih kanjut, Iyat menjelaskan kegiatan Expo Kewirausa-
haan kali kedua ini akan ditindaklanjuti untuk dibuatkan inku-
bator bisnis bagi produk mahasiswa yang dinilai memiliki ke-
unggulan dibanding peserta yang lainnya.

Unitomo Wisuda 588 Lulusan

Bupati Kotabaru, H Sayed Jafar sambut silaturahmi
rombongan Rektor Universitas Dr Soetomo.

Monitoring dan Uji Kelayakan
Potensi Pariwisata Kotabaru

Warta Cendekia
Pada 08 hingga 12 Januari 2022, Universitas Dr. Soetomo

melakukan kunjungan ke Kotabaru, Kalimantan Selatan den-
gan tema "Monitoring dan Uji Kelayakan Potensi Pariwisata
Kotabaru". Kunjungan ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Kotabaru yang ingin bekerja sama dengan
Universitas Dr. Soetomo dalam meningkatkan potensi pariwi-
sata di daerah tersebut.

Kunjungan ini melibatkan tiga fakultas dari Universitas
Dr. Soetomo, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Fakul-
tas Hukum, dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), yang dise-
suaikan dengan kondisi kebutuhan Pemkab Kotabaru saat
ini. Selain itu, kunjungan ini juga menghasilkan MOU yang
ditandatangani oleh Rektor Unitomo dan Bupati Kotabaru
yang mengacu pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Foto bersama Prosesi Wisuda
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Kampus Kebangsaan dan

Kerakyatan Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) Sabtu (11/
03) mewisuda 588 lulusan pro-
gram S1 dan S2. Masing-mas-
ing dari Fakultas Ilmu Admin-
istrasi 85 orang, Fakultas Per-
tanian 103 orang, Fakultas Ke-
guruan dan Ilmu Pendidikan 52
orang, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis 80 orang, Fakultas
Teknik 65 orang, Fakultas Sas-
tra 22 orang, Fakultas Ilmu
Komunikasi 80 orang, serta
Fakultas Hukum 101 orang.

Terpilih sebagai wisudawan
dengan prestasi akademik ter-
baik Fitria Diska Sintya dari
program studi S1 Administrasi
Bisnis Fakultas ilmu Adminis-
trasi. Ia meraih Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) 3,97 dengan
masa studi 3,5 tahun atau 7
semester.

Sedangkan peraih predikat
wisudawan dengan prestasi

non akademik terbaik diraih
Asihta Aulia Azzahra dari pro-
gram studi Sastra Inggris Fakul-
tas Sastra.

Rektor, Dr. Siti Marwiyah, SH., MH., saat memindah kuncir toga
Wisudawan

�Tingkatkan Profesionalitas Dosen
Unitomo Tambah Enam Doktor

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) tahun ini kembali me-

nambah 6 dosen yang  bergelar doktor. Para dosen yang baru
saja menuntaskan studi S-3  (doktoral) tersebut adalah Nuril
Huda (FKIP), Iwan Djoko Prasetyo (FIKOM), Rahmawati Erma
Standsyah (FKIP), Nur’Annafi Farni (Fikom), Haryono (FS)
dan Nurhayati (FEB).

Ditemui disela-sela kegiatan seminar Rahmawati Erma
Standsyah yang juga terhitung dosen muda di Unitomo yang
baru lulus program studi doktoral S3 Statistika ITS menjelas-
kan bahwa tuntutan profesionalisme dosen itu tidak terlepas
dari kegiatan Tri Darma. “Dosen juga wajib meningkatkan
kapasitas dan kapabilitasnya melalui jenjang studinya,” pa-
par dosen FKIP ini.

Menurutnya ilmu yang didapat selama studi
doktoral bidang statistik matematika ini di-

harapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran dalam bidang ilmu statistik.

“Dalam jenjang studi S3 itu para dosen
ditempa keprofesionalismenya dalam bidang
riset (penelitian). Seperti yang sudah saya

alami dalam riset disertasi saya di bidang
Multivariat SEM Meta Analysis dan
aplikasinya saya terapkan pada mod-

el kemiskinan di Indone-
sia. Harapannya dengan
hasil peneltian ini dapat
membantu pemerintah
memetakan masalah ke-
miskinan melalui pe-
modelan matematikan-
ya,” kata Rahma.

�Puspakopi Unitomo

Jadikan Dialog Kebangsaan sebagai Booster Nasionalisme
Warta Cendekia
Pusat Studi Pancasila Kon-

stitusi dan Peradaban Indone-
sia (Puspakopi) Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) bersama
Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) dan Gerakan
Peradaban Indonesia (GPI)
serta Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) menggelar
Dialog Kebangsaan bertajuk
"Pancasila Sebagai Ideologi
Pemersatu Bangsa", Sabtu (14/
01). Bertempat di Gedung Nega-
ra Grahadi Surabaya, kegiatan
ini dibuka langsung oleh Rek-
tor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutannya, Rektor

perempuan pertama Unitomo ini
mengatakan terima kasih atas
segala support yang diberikan
oleh Gubernur Jawa Timur,
Khofifah Indar Parawansa hing-
ga terselenggaranya kegiatan ini.

"Benar-benar bangga, kam-
pus Kebangsaan dan Kerakya-
tan Unitomo bisa mendukung
salah satu rangkaian sumpah
peradaban yang akan dise-
lenggarakan ke depan. Kita
berharap kegiatan ini bisa

menginisiasi kalangan akade-
misi lain untuk selalu konsen
dengan peradaban Indonesia,

serta mampu menjadi booster
nasionalisme," ujarnya.

Senada dengan Rektor, Ket-

ua Umum GPI, H. Achmad Zaini
mengatakan dialog kebangsaan
ini sebagai salah satu rangka-
ian dari pelaksanaan Sumpah
Peradaban yang rencananya
digelar di Tugu Pahlawan,
pertengahan tahun ini.

“Pemerintah dan para tokoh
agama serta budayawan san-
gat setuju dengan kegiatan
Sumpah Peradaban nanti.
Bahkan pak Mahfud MD
sudah berkoordinasi Presiden
Joko Widodo untuk bisa hadir
menyaksikan Sumpah Perada-
ban tersebut," jelasnya.

Peletakan batu pertama untuk renovasi Masjid
Baabbush Sholihin.

Foto bersama Dialog
Kebangsaan bertajuk

"Pancasila Sebagai Ideologi
Pemersatu Bangsa"
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��BERSAMBUNG KE HAL.6

Rektor beserta
Warek saat di

Tempat Wisata
Kabupaten

Kotabaru

Dr. Rahma, salah satu
Doktor Muda Unitomo

Mahasiswa Kewirausahaan dengan berbagai produk kreatif
dan inovatifnya.

Wajah baru Kampus Unitomo

Warta Cendekia
Untuk mencapai ini Unitomo akan

menyelenggarakan pendidikan berba-
sis teknologi pembelajaran yang ung-
gul berpusat pada peserta didik agar me-
miliki karakter modern yang mengede-
pankan etika, mengembangkan peneli-
tian dan pengabdian kepada masyarakat
berskala nasional dan internasional
yang bermanfaat bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

kemandirian masyarakat.
Kemudian menyiapkan dan mengem-

bangkan sumberdaya manusia yang
memiliki kompetensi profesional; meny-
iapkan sarana dan prasarana pembela-
jaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan kuali-
tas tata kelola kelembagaan; serta men-
jalin kerjasama dengan stakeholder na-
sional dan internasional dalam penye-
lenggaraan tridharma perguruan tinggi.
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PENGANTAR REDAKSI

OPINI

DALAM khazanah pembelajar
manajemen, dikenal istilah tegangan
kreatif (creative tension) yang perta-
ma kali diperkenalkan Robert Fritz
dalam bukunya "The Path of Least
Resistance" (1989). Pakar manajemen
asal Amerika Serikat ini mengembang-
kan pemikiran dan praktek manaje-
men yang berpusat pada konsep
"struktur kreatif" melalui gagasan
tentang tegangan kreatif.

Konsep ini merujuk pada dinami-
ka yang terjadi ketika seseorang
atau sebuah organisasi mengalami
kesenjangan antara kenyataan saat
ini dengan cita-cita atau tujuan
yang diinginkan, sehingga kemu-
dian mendorong orang atau para
pengelola organisasi itu untuk men-
ciptakan solusi kreatif guna mende-
katkan keduanya.

Kesenjangan antara harapan
dan realitas merupakan sumber en-
ergi. Jika tidak ada kesenjangan,
maka tidak ada tindakan yang diper-
lukan untuk bergerak ke arah visi.
Singkatnya, tegangan kreatif ad-
alah kekuatan yang berupaya mem-
pertemukan atau membawa realitas
dan visi menjadi satu kesatuan.

Ada 2 opsi cara untuk memecah-
kan tegangan yang timbul dari ju-
rang kesenjangan antara harapan
dengan realitas. Pertama, yaitu den-
gan cara membawa atau merubah
realitas saat ini sehingga mendekat
ke arah visi (harapan). Atau ke dua,
dengan cara sebaliknya, yaitu den-
gan cara menarik atau mendekatkan
visi (harapan) agar tidak terlalu jauh
dengan realitas saat ini.

Jika opsi pertama yang diambil,
maka berarti kita harus berusaha
sebisa mungkin agar realita saat ini
bisa berubah menjadi seperti kon-
disi yang kita inginkan sesuai visi
yang dicanangkan. Sedang jika opsi
ke dua yang diambil, maka berarti
kita mengambil jalan lebih mudah,
sebab tidak perlu mencanangkan
visi yang terlalu tinggi. Cukup yang
dekat-dekat saja dengan realitas
kondisi yang ada saat ini (existing
condition).

Bagaimana dengan Unitomo?
Dalam rapat kerja pimpinan (raker-
pim) yang berlangsung di Batu
awal Maret 2023 lalu, telah dihasil-
kan rumusan tentang visi Unitomo
ke depan. Yaitu, menjadi universi-

tas yang unggul dalam pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan
teknologi berlandaskan nilai-nilai
perjuangan Dr. Soetomo yang
mandiri, modern dan beretika.

Untuk mencapai visi ini, sejum-
lah misi pun telah dirumuskan un-
tuk dilakukan. Yaitu  bahwa Unito-
mo akan menyelenggarakan pendid-
ikan berbasis teknologi pembelaja-
ran yang unggul berpusat pada pe-

serta didik agar memiliki karakter
modern yang mengedepankan eti-
ka; mengembangkan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat ber-
skala nasional dan internasional
yang bermanfaat bagi pengemban-
gan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi untuk kemandirian masyarakat;
menyiapkan dan mengembangkan
sumberdaya manusia yang memiliki
kompetensi profesional; menyiap-

kan sarana dan prasarana pembela-
jaran berbasis teknologi informasi
dan komunikasi untuk meningkat-
kan kualitas tata kelola kelembagaan;
serta menjalin kerjasama dengan
stakeholder nasional dan interna-
sional dalam penyelenggaraan trid-
harma perguruan tinggi.

Dari rumusan visi yang demiki-
an ini, tampak bahwa Unitomo te-
lah memilih opsi pertama dalam
mengelola tegangan kreatifnya,
yaitu dengan cara menarik atau
merubah kondisi saat ini (existing
condition) sedekat mungkin sesuai
arah visi yang sudah ditetapkan.
Dan sudah tentu, untuk bisa
mewujudkan visi ini, diperlukan
usaha yang ekstra keras sebagaim-
ana tergambar dalam rumusan misi
yang telah ditetapkan dalam raker-
pim tersebut.

Tidak mudah, memang. Namun
dengan bahu membahu diantara
semua pihak, termasuk unsur Ya-
yasan Pendidikan Cendekia Utama
(YPCU) sebagai badan penyeleng-
gara Unitomo, kita yakin akan ber-
munculan beragam solusi kreatif
untuk mengelola tegangan tersebut

dan mewujudkan visi yang telah
kita canangkan. Apalagi dengan
formasi YPCU yang baru saja dis-
ahkan Dirjen AHU Kemenkumham
-- baik di organ pembina, penga-
was maupun pengurus -- maka kita
optimis Unitomo akan bisa makin
berbenah di segala aspek dalam
waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Kuncinya adalah "kerja sama".
Bukan sekedar "sama-sama kerja".
Ada perbedaan mendasar diantara
keduanya. "Sama-sama kerja" han-
ya memerlukan kesediaan masing-
masing pihak untuk bekerja sek-
eras-kerasnya. Sedang "kerja
sama" mensyaratkan adanya koor-
dinasi diantara masing-masing pi-
hak. Sesuatu yang selama ini lebih
mudah diomong tapi seringkali
susah untuk dijalankan.

Kunci yang lain, yaitu satunya
niat dalam menapaki semua lang-
kah yang akan diambil. Niat untuk
bekerja demi kemajuan Unitomo
dan kemaslahatan bersama. Bukan
niat yang lain. Insya Allah, dengan
begitu harapan untuk menjadikan
Unitomo sebagai kampus yang
unggul akan bisa kita wujudkan. (*)

Tegangan Kreatif  Visi Kampus Unggul
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BAHKAN Presiden Joko
Widodo telah menyatakan
keadaan “darurat narkoba” kare-
na setiap tahun angka prevalan-
si penggunaan narkoba semakin
meningkat.

Berdasarkan press release
akhir tahun dari Badan Nasional
Narkotika Republik Indonesia
tanggal 20 Desember 2019 men-
gatakan bahwa : “...United Na-
tions Office on Drugs and Crime
(UNODC) sebagai
Badan dunia
yang mengurusi
masalah narkoti-
ka mencatat
setidaknya ada
271 juta jiwa di

seluruh dunia atau 5,5 % dari jum-
lah populasi global penduduk
dunia dengan rentang usia ant-
ara 15 sampai 64 tahun telah men-
gonsumsi narkoba, setidaknya
orang tersebut pernah mengkon-
sumsi narkotika di tahun 2017...”
(https://bnn.go.id/konten/ung-
gahan/2019/12/Draft-Lampiran-
Press-Release-Akhir-Tahun-
2019-1-.pdf).

Untuk menghindari keter-
gantungan dari mengkonsumsi

narkoba, salah satu upayan-
ya adalah dengan program
rehabilitasi. Program ini
menjadi solusi yang tepat

untuk menyelamatkan ke-
hidupan mereka dari keter-
gantungan penggunaan

narkoba. Rehabilitasi
merupakan upaya

untuk mengembalikan kembali
kondisi fisik, kondisi kejiwaan
dan mental seseorang menjadi
kondisi yang sehat, produktif
sehingga mereka mampu men-
jalankan peran sosial dan tang-
gung jawab sosialnya di
lingkungan masyarakat mau-
pun lingkungan keluarganya.

Renata dalam bukunya yang
berjudul Health Communication
From Theory to Practice menga-
takan bahwa kompetensi klinis
inti dalam merawat dan men-
dampingi pasien adalah komu-
nikasi.

Oleh karena itu dokter/pera-
wat/konselor harus memiliki ke-
mampuan komunikasi yang
baik dalam menyampaikan pe-
san kepada pasien. Selanjutnya
Beukeboom yang dikutip oleh
Deddy Mulyana  mengatakan
bahwa “komunikasi yang efek-
tif antara dokter dan pasien
umumnya diakui sebagai ele-
men penting praktik kedokter-
an yang sukses”.

Komunikasi yang efektif ant-
ara dokter/perawat/konselor/
psikolog dengan pasien men-
jadikan mereka lebih menerima
dan memahami saran yang dis-
ampaikan.

Komunikasi terapeutik meru-
pakan bagian dari komunikasi
kesehatan yang dapat memban-

tu mempercepat kesembuhan
pasien.

Komunikasi terapeutik
merupakan salah satu upaya

yang direncanakan untuk
mendampingi dan merawat
pasien menuju kepada sebuah
kesembuhan. Proses pendamp-
ingan dan perawatan memerlu-
kan komunikasi dua arah yang
saling terbuka dan mendukung
antara perawat/konselor dengan
pasien/klien.

Hal ini diperkuat dengn
pendapatnya Jurgen Ruesch
bahwa “Pentingnya komunika-
si terapeutik dalam penanganan
pasien dalam perawatan keji-
waan akibat dari penyalah-
gunaan narkoba dan mental ill-
ness lainnya.

Dalam proses rehabilitasi bagi
para pecandu narkoba di lemba-
ga Pondok Pemulihan Doulos

ada beberapa aktivitas komuni-
kasi yang harus dijalankan oleh
klien setiap harinya:

1. Aktivitas komunikasi in-
trapersonal dalam bentuk mende-
katkan diri kepada Tuhan mela-
lui berdoa dan membaca fiman
Tuhan.  Hal ini terlihat dalam
kegiatan biston atau saat teduh
yang dilakukan klien setiap pagi
dan malam hari. Kegiatan ini di
awali dengan berdoa, dilanjut-
kan dengan bernyanyi satu
pujian. Setelah itu, klien mem-
baca firman Tuhan sekaligus me-
renungkannya dan ditutup den-
gan berdoa kembali. Klien / res-
iden merenungkan firman Tuhan
dan pada akhirnya dapat mema-
hami kehendak Tuhan atas ke-
hidupannya. Firman Tuhan da-
pat menuntun klien / residen
menuju ke arah perubahan per-
ilaku yang dikehendaki Tuhan.
Kegiatan biston atau saat teduh
sangat bermanfaat bagi
perkembangan kesehatan men-
tal spiritual klien.

2. Aktivitas komunikasi inter-
personal dilakukan pada saat
kegiatan pastoral counseling in-
dividual. Pada kegiatan ini, klien
secara pribadi mendapatkan pe-
layanan konseling/penyuluhan
dari seorang konselor/pembimb-
ing yang merawat, memelihara,
melindungi dan menolong den-
gan memberikan nasehat, peng-
hiburan dan penguatan kepada
individu klien.

Dengan tujuan agar klien da-
pat mengatasi setiap masalah
yang dihadapi dalam kehidupan
sosial sehari-hari. Apapun per-
masalahan yang dihadapi oleh
klien dapat disampaikan kepada
konselor seara pribadi.

Jalalludin Rakhmat dalam
bukunya yang berjudul Psikolo-
gi Komunikasi mengatakan bah-
wa komunikasi interpersonal
berjalan dengan baik apabila ada
: 1. Percaya (trust), adalah men-
gandalakan perilaku orang un-
tuk mencapai tujuan yang dike-
hendaki, yang pencapainnya
tidak pasti dan dalam situasi
penuh resiko 2. Sikap supportif,
adalah sikap yang mengurangi
sikap defensif dalam proses ko-
munikasi. 3. Sikap terbuka, ad-

alah kemampuan seseorang un-
tuk mengungkapkan informasi
yang bersifat pribadi mengenai
dirinya sendiri dan memberikan
perhatian kepada orang lain se-
bagai suatu bentuk penghar-
gaan yang memperluas kesem-
patan untu terjadinya proses
sharing.

3. Aktivitas komunikasi kel-
ompok, ada beberapa aktivitas
kelompok yang dilakukan sela-
ma proses rehabilitasi yaitu :
ibadah gabungan yang dipimp-
in oleh seorang pendeta dan di-
ikuti oleh semua klien/residen,
semua staf lembaga;  morning
meeting yang memberikan
kesempatan kepada klien untuk
mengungkapkan perasaan atau
emosi yang dirasakan pada saat
itu dan semuanya mendengar-
kan bahkan mereka saling men-
dukung, melengkapi, men-
guatkan satu sama lain; happy
saturday yang dilakukan setiap
hari Sabtu yang dapat memben-
tuk kebersamaan, keakraban di
antara sesama klien/residen;
pembinaan edukasi yang diisi
dengan pemberian materi dari
seorang konselor, psikolog, dok-
ter, serta dilanjutkan dengan dis-
kusi; night meeting yang dilaku-
kan setiap malam untuk men-
gevaluasi semua kegiatan sela-
ma satu hari sekaligus juga
menyelesaikan berbagai masalah
yang terjadi antar klien.

Dengan demikian komunikasi
terapeutik yang dilakukan mela-
lui aktivitas komunikasi intraper-
sonal, aktivitas komunikasi inter-
personal, komunikasi kelompok
dapat menumbuhkan kesehatan
mental spiritual, kesehatan fisik,
kesehatan psikologi, dan psiko-
sosial pecandu narkoba untuk
kembali menjadi individu yang
sehat dan produktif.

Oleh karena itu, seharusnya
para pecandu narkoba menjalani
program rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial dan itu sudah
diamanatkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 pasal 54 tentang
Narkoba. Dan itu juga harus
mendapatkan dukungan dari
semua pihak, terutama dukun-
gan dari keluarga. (*)

Komunikasi Terapeuik Bagi Pecandu Narkoba
di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu

Masalah narkoba sudah sangat meresahkan dan
mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat di

seluruh dunia bahkan di negara Indonesia.
Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba

menunjukkan angka yang semakin tinggi setiap
tahunnya.

PENULIS: Dr. Iwan mas

Dosen Fikom

KISAH INSPIRATIF

�Asihta Aulia Azzahra
Mengejar Impian Melintasi Batas

Warta Cendekia
Tak ada impian yang terlalu besar untuk dikejar, dan tidak ada

alasan untuk  tidak berkontribusi bagi masyarakat sekitar, itulah
kalimat yang sesuai untuk kisah sosok berikut ini.

Asihta Aulia Azzahra lahir pada 26 September 2000 di Sidoar-
jo, Jawa Timur. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat dalam
olahraga. Pada awal karirnya, ia memulai sebagai atlet renang,
namun, ketertarikannya terhadap olahraga triathlon membuat-
nya beralih profesi dan mulai menekuni olahraga tersebut.

Sebagai seorang atlet triathlon, Asihta telah meraih berbagai
prestasi. Ia meraih podium pertamanya pada tahun 2017. Asihta
adalah atlet triathlon termuda pada ajang olahraga Asian Games
2018 cabang olahraga triathlon. Pada usia yang begitu muda,
Asihta menjadi atlet perempuan pertama Indonesia yang menja-
di peserta di ajang Piala Dunia Triathlon 2019. Selain penghar-
gaan triathlon, ia juga mendapat penganugerahan sebagai Duta
Lari Jawa Timur pada 2021.

Prestasi yang diraih oleh Asihta dalam dunia olahraga menun-
jukkan dedikasinya yang kuat dalam bidang tersebut. Ia meng-
habiskan waktu yang banyak untuk berlatih dan mempersiap-
kan diri untuk kompetisi, namun tidak meninggalkan pendidikan
tingginya. Saat ini Asihta sedang berusaha mengejar pendidi-
kan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana  dalam bidang Sastra
Inggris di Universitas Dr. Soetomo Surabaya.  Ia menunjukkan
kemampuan manajemen waktu yang luar biasa dengan membagi
waktu antara karir olahraga dan pendidikan.

Selain fokus pada karir olahraga dan pendidikan, Asihta juga
aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Ia sering
terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas dan juga berpartisi-
pasi dalam kampanye lingkungan. Dalam hal ini, Asihta menun-
jukkan bahwa ia adalah seorang atlet yang peduli  dengan
lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Melalui prestasi-presta-
sinya dan kegiatan sosialnya, Asihta terpilih sebagai Duta Pedu-
li Sosia l Indonesia 2023.

Asihta Aulia Azzahra adalah contoh inspiratif bagi banyak
orang bahwa seseorang dapat sukses dalam berbagai bidang
asalkan memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Dalam hidupn-
ya, Asihta menunjukkan kemampuan manajemen waktu dan ke-
gigihan yang luar biasa dalam mengejar prestasi di dunia olahr-
aga, pendidikan, dan kegiatan sosial.

Ia membuktikan bahwa seorang atlet tidak hanya bisa menja-
di panutan dalam bidang olahraga, tetapi juga dapat menjadi
teladan dalam menggapai kesuksesan di bidang lainnya.

Kisah Asihta Aulia Azzahra mengajarkan kita bahwa hidup
tidaklah instan dan mudah. Setiap orang pasti akan dihadapkan
dengan perjuangan dan tantangan yang berat dalam meraih ke-
suksesan. Namun, jika memiliki tekad dan komitmen yang kuat,
serta semangat yang positif, maka setiap orang dapat mengejar
impian dan meraih sukses di berbagai bidang. Ia adalah simbol
harapan dan inspirasi bagi banyak orang yang ingin meraih ke-
suksesan hidup. (twc)
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Kolaborasi 3 Perguruan Tinggi
Gelar Kuliah Tamu

� Mengurus Kemajemukan
dalam Bernegara

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bekerjasama dengan

Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Admin-
istrasi Negara (STIA LAN) Bandung, serta Universiti Utara
Malaysia (UUM) menggelar Kuliah Tamu bertajuk "Mengu-
rus Kemajemukan dalam Bernegara". Kegiatan yang berlan-
mgsung secara daring melalui zoom meeting sebagai media
pertemuan ini diikuti sekitar 200 peserta dari masing-masing
perguruan tinggi.

Hadir sebagai narasumber, Assoc. Prof. Amirul Mustofa, Wakil
Rektor I Unitomo dan Prof. Endang Wiryatmi Trilestari, Guru
Besar STIA LAN Bandung, serta dikawal langsung oleh So-
lahuddin Ismail, School of Goverment UUM sebagai moderator.

Dalam paparannya, Prof. Endang menanamkan kepada pe-
serta kuliah untuk bangga melayani bangsa. "Di era disrupsi
saat ini, tentu menjada ideologi bangsa perlu ditanamkan ke
generasi milenial. Jangan sampai ideologi luntur, terlebih nan-
ti saat bekerja sebagai aparatur
sipil negara, pun sebagai warga
negara yang baik," jelasnya.

Prof. Endang menambahkan,
nilai BerAKHLAK yang artinya
Berorientasi Pelayanan, Akunt-
abel, Kompeten, Harmoni, Loy-
al, Adaptif, dan Kolaboratif
harus menjadi prinsip.

"Semuanya harus bersinergi
agar negara yang majemuk ini
bisa tetap terjaga utuh, dalam
Kebhinekaan," imbuhnya.

Sementara Assoc. Prof. Amirul Mustofa menjelaskan In-
donesia merupakan salah satu negara besar dari dunia yang
memiliki tingkat kemajemukan tertinggi di dunia, baik dari sisi
etnis, agama, bahasa, maupun budaya secara umum.

“Memelihara dan merawat kemajemukan menjadi kenis-
cayaan dan isu utama dalam kehidupan bernegara bangsa
Indonesia sejak awal kemerdekaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Amirul mengungkapkan Indonesia sangat
kaya dengan keragaman agama dan spiritualitas.

“Sepanjang sejarah kita hidup dalam harmoni, akan tetapi
perlu kita ketahui bersama dalam beberapa dasawarsa terakhir
ada gejala disharmoni karena globalisasi dan disrupsi. Oleh
karena itu perlu rejuvenasi dan revitalisasi harmoni dan ked-
amaian," pungkasnya. (twc)

�Kuliah Tamu
Gandeng University Sultan

Zainal Abidin-UniSZA Malaysia
Warta Cendekia
Fakultas Hukum (FH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)

menggelar Kuliah Tamu yang digelar secara Hybrid. Bertem-
pat di Laboratorium Mahkamah Konstitusi Gedung F Lantai 4
kampus Unitomo, kegiatan yang mengangkat tema "Challeng-
es Of Modern Law Types Of Millennial Live In The Digital
Era" ini dibuka langsung oleh Dekan FH, Subekti.

Dalam sambutannya, Subekti menyampaikan, kegiatan ini
penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi maha-
siswa, khususnya dalam hukum modern yang berkaitan den-
gan era digital.

"Terlebih kami mendatangkan narasumber dari Universiti
Sultan Zainal Abidin-UniSZA Malaysia, jadi tidak hanya ma-
hasiswa, dosen pun bisa ada transfer knowladge," ujarnya.

Kegiatan yang diikuti hampir 200 peserta, baik secara dar-
ing maupun luring ini mendatangkan Suyatno, Dosen Faculty
Of Law and International Relations Universiti Sultan Zainal
Abidin -UniSZA Malaysia sebagai dosen tamu.

Dalam paparannya, Suyanto mengatakan kajian modern law
saat ini, berhubungan dengan negara-negara modern (Mod-
ern state).

"Artinya, law society harus berhubungan hukum yang
modern jika ingin hukum di suatu negara tersebut ingin men-
jadi negara yang maju. Hukum sebagai instrument yang ber-
hubungan dengan hal politik, hukum juga harus ada peruba-
han dalam implementasi social engennering," jelasnya.

Sementara Ekaristi, salah satu peserta mengatakan, kegia-
tan kuliah tamu sangat memberikan refrensi soal keilmuan
hukum. "Apalagi ini adalah dosen dari Malaysia, jadi refrensi
hukum tidak hanya di Indonesia. Apalagi temanya sangat
kekinian sekali," pungkas mahasiswa semester 6 S1 Ilmu Hu-
kum ini. (twc)

FS Unitomo Gelar Seminar
Internasional ECKLL X

Warta Cendekia
Fakultas Sastra (FS) Univer-

sitas Dr. Soetomo (Unitomo) bek-
erja sama dengan Balai Bahasa
Provinsi Jawa Timur menyeleng-
garakan Seminar Internasional
Enrichment of Career by Knowl-
edge of Language and Literature
(ECKLL) X.

Kegiatan implementasi Mem-
orandum of Agreement (MoA)
merdeka belajar ini digelar mela-
lui media daring zoom dan You-
Tube dengan mengangkat tema
“Gender Issues On Language,
Literature, and Culture” atau Isu
Gender Dalam Bidang Bahasa,
Sastra, dan Budaya.

Rindrah Kartiningsih, Ketua
Panitia mengatakan akhir-akhir
ini isu gender menjadi perbin-
cangan hangat, sekaligus kepri-
hatinan bagi United Nations
Children's Fund (UNICEF) dan
yayasan Hak Manusia di berb-
agai dunia.

“Isu ini menjadi makin hangat
sejak covid-19 muncul dan mem-
bawa dampak besar bagi kehidu-
pan manusia. Seperti yang dis-
ampaikan oleh António Guterres,
Sekretaris Jenderal PBB, menya-
takan bahwa pandemi covid-19
semakin memperburuk diskrimi-
nasi terhadap wanita dan anak
perempuan, dan menjadi krisis
sosial bagi mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rindrah menga-
takan krisis ini berimbas pada
masalah ketidaksetaraan pada
gender tidak hanya pada perem-
puan tetapi juga laki-laki, peng-
hentian pernikahan anak, keber-
sihan menstruasi, perlindungan
sosial, akses pendidikan, pelece-
han verbal, dan pengembangan
ketrampilan untuk perempuan,

dan penyandang disabilitas.
“UNICEF Gender Action Plan

(GAP), 2022–2025, menerapkan
kebijakan gender, 2021-2130
yang berfokus pada kesetaraan
gender di semua programnya di
semua wilayah,” imbuhnya.

Rindrah menambahkan, sesi
pleno atau Plenary akan diisi oleh
lima pembicara kunci dari beber-
apa negara dengan latarbelakang
yang berbeda akan meramaikan
acara seminar internasional den-
gan paparan artikel dari berbagai
bidang dari berbagai bidang.

Mereka di antaranya adalah
Prof. Dyah Sawitri, Kepala Lem-
baga Layanan Pendidikan Ting-
gi atau LLDIKTI Wilayah 7 akan
mempresentasikan artikelnya
dari  ranah  hukum tentang keset-
araan  dan  perlindungan  kek-
erasan  seks  di tingkat universi-
tas dengan judul Gender Equal-
ity and Protection from Sexual
Violence at Universities, Prof.
Faisal Mahmoud Adam Ibrahim
dari Universitas Al-Qur'an Al-
Kareem pembicara kunci dari
Sudan akan berbicara dari sudut
pandang orang Arab dengan
topik Sastra- Cultural Heritage
and Literature in the Face of Glo-
bal Challenges.

Kemudian ada Du'aa Ahmad
Nahrawi, Praktisi penerjemah
Bahasa Arab dari Mesir akan
menyampaikan pandangannya
tentang Gender in Arab Litera-
ture: Between Feminism, West-
ern Prejudices and Repackaging.

“Sementara Andrea Carroll,
Pendiri dan Ketua Yayasan Bali
Dyslexia dari Negara Inggris
akan berbicara dari sisi pendidi-
kan anak-anak disleksia dapat
memperoleh kesetaraan dalam
belajar melalui pengajaran inklu-
si, lalu Susy Ong, dari Universi-
tas Indonesia akan memapapar-
kan bagaimana organisasi wani-
ta dan perang di abad ke-20 di
Jepang,” paparnya.

Sementara Umi Kulsum, Ke-
pala Balai Bahasa Provinsi Jawa
Timur mengapresiasi serangka-
ian kegiatan ECKLL X, mengin-
gat kegiatan ini menunjukkan
perhatian yang dalam terhadap
isu-isu gender tersebut.

“Salut untuk FS Unitomo,
yang menggelar Seminar Interna-
sional ECKLL X yang berusaha
dengan turut menyumbangkan
ide-ide bermanfaat dari sudut
pandang sastra, bahasa, pendid-
ikan, dan budaya terhadap
ketidaksetaraan gender. Terlebih
kegiatan ini juga menjadi wadah
bagi mahasiswa Fakultas Sastra
sendiri untuk memasuki dunia in-
ternasional dengan memprakti-
kan kemampuan berbahasa asing
mereka di bidang akademik den-
gan menjadi pembicara dalam
sesi parallel,” ujarnya.

Dalam kesempatannya, Prof.
Nur Sayidah, Wakil Rektor IV
mengatakan kegiatan ECKLL X
selangkah maju dalam melaku-
kan pengembangan dalam ben-
tuk kerja sama dengan tiga jur-
nal terakreditasi Sinta 3 dan 4.

“Jurnal yang dimaksud yaitu
Pioneer: Journal of Language
and Literature-UNARS, Jurnal
Sakura: Bahasa, Sastra, Kebu-
dayaan dan Pranata Jepang-
UNUD, dan Jurnal Pendidikan
Bahasa dan Sastra-UPI. Sehing-
ga artikel dari para presenter
yang berkualitas akan memper-
oleh kesempatan untuk publika-
si. Selain itu proceeding telah
beralih dari ISBN menjadi ISSN,”
ungkapnya.

Usai sesi pleno, ada sesi paralel
yang dibagi menjadi tiga break-
room yang terdiri dari topik ba-
hasa, sastra, dan budaya. Diikuti
20 penyaji dan kurang lebih 150
peserta dari para akademisi, penel-
iti, mahasiswa, dan masyarakat
umum dari berbagai bidang. Ada
dari Unitomo, Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta, Politeknik
Universitas Surabaya, Universitas
Katolik Darma Cendika, Universi-
tas PGRI Adi Buana, Universitas
17 Agustus 1945.

Semuanya berdiskusi dan
membahas masalah-masalah isu
gender yang berhubungan den-
gan sub topik yang meliputi
bidang-bidang bahasa, sastra,
pengajaran, teknologi informa-
si, bisnis dan komunikasi, bu-
daya dan seni, hokum, sumber
daya manusia, dan revolusi 4.0
dan 5.0. (twc)

“Memelihara dan
merawat kemajemu-

kan menjadi kenis-
cayaan dan isu

utama dalam ke-
hidupan bernegara

bangsa Indonesia
sejak awal kemer-

dekaan,"

 Prof. Amirul Mustofa

FS Unitomo Terima Hibah Grassrots
Kebudayaan yang Didanai Pemerintah Jepang
�Takeyama Kenichi: Selamat, FS Unitomo Salah Satu dari 5 di Dunia yang Projectnya Lolos

Warta Cendekia
Fakultas Sastra (FS) Univer-

sitas Dr. Soetomo (Unitomo)
tandatangani Kontrak Hibah
Laboratorium Prodi S1 Sastra
Jepang, Senin (13/03). Bertem-
pat di Konsulat Jendral (Kon-
jen) Jepang, Jl. Sumatera Sura-
baya, kegiatan penandatanga-
nan Grand Contract Japanese
Government’s Grassroots Hu-
man Security Projects ini se-
cara langsung ditandatangai
oleh Takeyama Kenichi, Kon-
jen Jepang di Surabaya dengan
Dekan FS, Cicilia Tantri Surya-
wati dan disaksikan Rektor, Siti
Marwiyah dan Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU), Bachrul Amiq.

Dalam sambutannya,
Takeyama Kenichi mengatakan
Pemerintah Jepang memberikan
Hibah Grassroots Kebudayaan
berupa sarana prasarana
penunjang bidang kebu-
dayaan yang diberikan untuk
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) termasuk
Universitas Swasta. "Tujuan-
nya untuk meningkatkan
hubungan persahabatan dan

pemahaman kebudayaan antar
kedua negara," ujarnya.

Takeyama Kenichi menam-
bahkan, pemerintah Jepang
hanya memilih 5 proposal dari
seluruh dunia, dan FS menjadi
salah satunya.

"Unitomo pernah menerima
bantuan serupa pada 12 tahun
silam, dan kali ini bisa menda-
patkan kembali. Selamat untuk
FS Unitomo, semoga bisa di-
manfaatkan dengan baik, dan
dapat menunjang pembelaja-
ran kebudayaan Jepang di In-
donesia. Kami senang bisa
membantu para dosen dan ma-
hasiswa menunjang sarana
prasana agar belajar bahasa
Jepang bisa nyaman dan se-
suai tuntutan era saat ini," im-
buhnya.

Sementara Iyat, sapaan
akrab Siti Marwiyah mengata-
kan apa yang telah diberikan
oleh Pemerintah Jepang mela-
lui Konjen Jepang di Surabaya
akan sangat dimanfaatkan den-
gan baik oleh FS Unitomo.
"Para mahasiswa dan dosen FS
ini khususnya Sastra Jepang
sangat konsen dengan kebu-

dayaan Jepang. Jadi sudah
menjadi kewajiban,  kualitas
pembelajaran harus lebih men-
ingkat," ungkap Iyat.

Ditemui di sela kegiatan,
Dekan FS yang kerap disama
Sensei Tantri ini menjelaskan,
Hibah Grassroots Kebudayaan

yang diterima saat ini berupa
pengadaan Instalasi Peralatan
Laboratorium dengan uang
pendanaan sejumlah Rp.
493.846.400,-.

"Untuk bisa mendapatkan
hibah ini membutuhkan kerjas-
ama tim luar biasa, terima kasih

para tim dosen dan karyawan
FS yang telah bekerja keras
serta dukungan dari Rektorat
hingga YPCU sehingga FS
Unitomo menjadi salah satu
dari lima proposal yang lolos
didanai oleh Pemerintah
Jepang," pungkasnya. (twc)

Foto bersama setelah penandatanganan Kontrak Hibah Laboratorium Prodi S1 Sastra Jepang

Sambungan dari hal 1
Ditemui di sela kegiatan, Ketua Puspakopi, Vieta Imelda Cor-

nelis mengatakan dalam kegiatan dialog kebangsaan di Grahadi,
beberapa tokoh nasional hadir sebagai pembicara.

"Seperti harapan bu Rektor, dialog kebangsaan ini bisa men-
jadi booster nasionalisme, dan ke depan bisa konsisten untuk
konsen dan peduli soal toleransi, peradaban, dan nasionalisme
bangsa ini, dan yang paling penting, tokoh-tokoh yang hadir
sangat kompeten dan memiliki peranan penting di Indonesia1,"
kata Vieta.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah menyampaikan teri-
makasih atas sinergi yang harmoni dari kalangan akademisi, bu-
dayawan, hingga tokoh agama, serta dipilihnya Grahadi untuk
membangun dialog kebangsaan yang sangat penting bagaima-
na kita melihat Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

“Dengan bersatu, saya rasa seluruh sektor akan tergerak den-
gan produktif dan lebih signifikan sekali,” tandas mantan Ment-
eri Sosial ini.

Dalam situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hu-
kum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegas-
kan, Indonesia harus kembali ke Pancasila sebagai pemersatu
bangsa. Jangan sampai warga bangsa saling mencari selamat
sendiri-sendiri berdasar ikatan primordial masing-masing dan
ingin saling mendominasi. "Itu berbahaya sekali. Maka dari itu-
lah perlunya kita bicara mengingatkan Pancasila sebagai ideolo-
gi pemersatu bangsa,” tegasnya.

Di sisi lain, hadir khusus sebagai narasumber pada diskusi
panel Dialog Kebangsaan, Gubernur D.I.Y Sri Sultan Ha-
mengkubuwono X menegaskan, dalam Pancasila terkandung
Bhineka Tunggal Ika yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu,
ketika ada masalah perlu diingat bahwa sesama anak bangsa,
harus saling menghargai karena kemajemukan itu sudah luluh
dalam Kebhinekaan.

Dirinya mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi
bangsa Indonesia di masa depan sangat luar biasa. Sehingga,
diperlukan pemimpin sekaligus generasi di masa depan bisa me-
natap tegas ke depan, tanpa menoleh ke belakang.

"Harapan saya jangan hanya mengatakan Bhineka Tunggal
Ika adalah lambang negara, tetapi harus kita aplikasikan menjadi
strategi integrasi bangsa. Itulah pilihan kita untuk berbangsa
dan bernegara," tegasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel Dialog Ke-
bangsaan ini selain Sri Sultan HB X, Dr. KH. Wahid Maktub dan
Tokoh agama Wilayah Madura, KH. Zawawi Imron. (twc)

Jadikan Dialog Kebangsaan sebagai ...
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Rektor Amanahkan Jaga
Semangat Pahlawan dan Aspek

Budaya di Tengah Era Digital
Warta Cendekia
Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Siti Marwiyah

yang juga Pimpinan Satuan Karya Widya Budaya Bakti menda-
patkan kesempatan untuk mengisi materi kegiatan Perkemah-
an Jum’at, Sabtu, dan Minggu (Perjusami) Pramuka SMAN 1
Surabaya dengan tema Firefly.

Dalam sambutannya, Siti Marwiyah mengatakan kecer-
dasan IQ harus seimbang dengan ESQ. “Mengingat jaman
sekarang di era teknologi tantangan sangatlah berat,” un-
gkapnya.

Iyat, sapaan akrab Siti Marwiyah mengajak hamper 300
peserta dari kelas XI untuk menjaga api semangat Hari Pahla-
wan. “Mari kita menjaga warisan semangat pejuang untuk
Indonesia lebih baik. Lebih dari itu aspek budaya harus di-
junjung pada era ini, karena adat ketimuran masih menjadi
pedoman Negara kita. Era digital harus bijak dalam meng-
gunakan gadget,” imbuhnya.

Sementara Khoiril Anwar, Kepala Sekolah SMAN 1 Sura-
baya merasa bangga dengan hadirnya Pimpinan Satuan Karya
Widya Budaya Bakti pada pembukaan Perjusami yang digelar
di sekolahnya.

“Dengan datangnya ibu Iyat menjadi penambah semangat
tersendiri bagi kami, terutama peserta, antusiasnya menjadi
bertambah,” pungkasnya. (twc)

�Puspakopi Unitomo
Jalin Kerjasama dengan K3 Jawa
Timur dalam Bidang Peradaban

Warta Cendekia
Pusat Studi Pancasila Konstitusi dan Peradaban Indonesia

(Puspakopi) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) jalin kerja sama
dengan Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) Jawa Timur dalam
bidang budaya (peradaban). Bertempat di Hotel Elmi Surabaya,
kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini langsung
ditandatangani oleh Rektor, Siti Marwiyah dengan Ketua K3
Jatim, Egnie Sugijono Rumambi.

Bertepatan dengan Perayaan Natal nuansa Adat Minahasa, warga
Kawanua, kegiatan ini diikuti sekitar 400 warga Kawanua dari 38
kabupaten. Egnie Sugijono Rumambi, Ketua K3 Jatim mengatakan
dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Pancasila, bertekad untuk
dapat mencapai seluruh potensi masyarakat Indonesia seutuhnya.
"Ini tidak terkecuali masyarakat Manado/Kawanua di Jawa Timur,
yang sejak berabad-abad lamanya telah dikenal kegotong-royon-
gannya yang lazim disebut Mapalus, serta dijiwai oleh falsafah Dr.
Sam Ratulangi yaitu Sitou Timou Tumou Tou," ujarnya.

Senada dengan Egnie, Siti Marwiyah atau yang kerab disapa
Iyat ini mengatakan jiwa dan semangat mapalus yang telah di-
hayati turun temurun sejalan dengan visi misi Puspakopi.

"Ke depan, harapannya bisa bersama sama mengimplemen-
tasikan kehidupan berbangsa yang Berpancasila, Konstitusi dan
tentunya menjaga Peradaban," ungkap Iyat.

Sementara itu, Vieta Imelda Cornelis, Kepala Puspakopi meng-
harapkan jalinan kerjasama sebagai langkah atau bagian untuk
menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. "So pasti, meru-
pakan tantangan tersendiri untuk bisa harmoni, budi bahasa dan
mengamalkan nilai nilai murni tersebut," pungkasnya. (twc)

Fikom Unitomo Gelar
'Beraga Budaya Jawa Timuran'
�Bersama Paguyuban Cak Ning Suroboyo

Warta Cendekia
Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Univer-

sitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, menggelar Beraga
Budaya Jawa Timuran, di Grand City Mall, Jl. Walikota Mus-
tajab No.1.

Acara ini, sebagai bentuk dukungan terhadap program
pemerintah, terkait edukasi kepada anak usia dini, beserta
orang tua, melalui literasi kebudayaan. Sekaligus, sebagai
bentuk implementasi mata kuliah MICE yang ditempuh Ma-
hasiswa Fikom Unitomo.

Rangkaian Beraga, dibuka dengan Tari Remo, persembah-
an Cak & Ning Surabaya. Kemudian dilanjut lomba mewarnai
yang diikuti oleh anak TK se-Jawa Timur. Acara, juga dimeri-
ahkan tampilan fashion show, menampilkan adik-adik pen-
yandang disabilitas. Serta adanya pertunjukan tari, musik
keroncong, pertunjukan jatilan hingga pertunjukan jula-juli.

“Kami ingin mengenalkan budaya Jawa Timur sedini mu-
ngkin kepada adik-adik supaya mereka mencintai budaya yang
ada di Jawa Timur dan harapan kami mereka akan dapat me-
lestarikannya," ucap Venna selaku Ketua Pelaksana acara
Beraga Budaya Jawa Timuran.

Venna menambahkan, terselenggaranya Beraga Budaya
Jawa Timuran, jadi wadah bagi pegiat seni untuk tetap meles-
tarikan, mengenalkan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa
Timur, kepada anak usia dini beserta orang tuanya.

"Kami juga mempersembahkan fashion show, yang dibawa-
kan oleh adik-adik penyandang diasbilitas untuk menunjuk-
kan, kekurangan yang dimiliki tidak menghalangi kita untuk
mencintai kebudayaan itu sendiri,” imbuhnya.

Dalam acara ini, Fikom Unitomo juga mengadakan talk show
bertemakan literasi budaya. Sebagai informasi: Beraga Bu-
daya Jawa Timuran digelar atas kerjasama FIKOM Unitomo
dengan Paguyuban Cak Ning Surabaya, Sanggar Gimbal, TW
Management, Putri Anak Indonesia, dan Duta Budaya Jawa
Timur. Selain orang tua pendamping, acara ini turut dihadiri
sivitas akademika Universitas Dr. Soetomo Surabaya. (twc)

�Feri Ramadhan dan Aisyah Rizky

Dinobatkan Sebagai Putkam
Unitomo 2022

Warta Cendekia
Universitas Dr Soetomo

(Unitomo) kembali menggelar
pemilihan Putra-Putri Kampus
(Putkam) tahun 2022. Ajang ini
sudah menjadi agenda tahunan
sejak dikenalkan pada tahun
2017 lalu. Bertempat di Audito-
rium Ki H. Moh. Saleh lantai 5
Gedung F Kampus Unitomo,
sejumlah finalis unjuk kebole-
han dalam memerebutkan gelar
Putra-Putri Kampus Unitomo
yang sebelumnya diraih Andi
Saputra S., mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) dan Salsabila
Naifah, mahasiswa Fakultas
Ilmu Komunikasi (Fikom).

Di tahun ke-6 Putkam Unit-
omo, dalam sambutannya Re-
ktor, Siti Marwiyah mengata-
kan, pemilihan Putkam kali ini
konsen pada mensinergikan
segala kegiatan dengan pro-
gram Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM).

“Pemilihan kali ini sangat
spektakuler. Karena tahun ini
selain kita melaksanakannya
full secara luring, tahun ini juga
kita kembali melaksanakannya
di kampus tercinta Unitomo,”
ungkapnya.

Sebelumnya, seleksi Putra
Putri Kampus 2020 telah dilaku-
kan sejak Jum’at, (21/10) lalu
yang diikuti sekitar 82 peserta
dengan komposisi berimbang
putra dan putri dari masing-

masing fakultas. Mereka di-
gembleng dengan berbagai
tahapan seleksi. Mulai dari
beauty and handsome class,
pelatihan public speaking, cat-
walk, hingga terpilih 10 finalis
putra dan 10 finalis putri.

Dalam acara grand final, Feri
Ramadhan mahasiswa Fakultas
Ilmu Administrasi (FIA) dan Ai-
syah Rizky A., mahasiswa
Fikom berhasil meraih juara 1
dan dinobatkan sebagai Putra-
Putri Kampus Unitomo 2022.

Atas raihan itu, Aisyah Riz-
ky A., mengaku bangga bisa
terpilih sebagai Putra Kampus
pada periode kali ini.

“Terpilihnya saya menjadi
Putri Kampus di Unitomo meru-
pakan sebuah amanah yang
harus saya jaga. Saya akan
memberikan yang terbaik un-
tuk kampus Kebangsaan dan
Kerakyatan ini,” ungkapnya.

Sedangkan yang dinobatkan
sebagai Runner Up 1 Putkam
Unitomo 2022 yakni, Rio Yordan
mahasiswa Fakultas Hukum (FH)
dan Anjangsari K. mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB), disusul Runner Up 2 Put-
kam Unitomo 2022 diraih Andik
Mannulusi mahasiswa FH dan
Amartya Citra mahasiswa Fikom.

Selain itu ada pemenang dari
4 kategori lainnya seperti Putkam
Intelegensia ada Rachel Safa'at
mahasiswa Fikom dan Firdausy

Alya mahasiswa Fakultas Sas-
tra (FS), kemudian Putkam Fa-
vorit diraih Soleh dan Nurul
Qomariyah yang keduanya ma-
hasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB), dan Kategori Put-
kam Persahabatan ada Navy
Yunior mahasiswa Fikom dan
Regina Arinta mahasiswa Fakul-
tas Ilmu Kesehatan (Fikes), ser-
ta Putkam Berbakat diraih Faisal
A. S., mahasiswa FH dengan
Sabila Anggrella mahasiswa
Fakultas Teknik (FT).

Sementara itu, ditemui di sela
kegiatan, Wakil Rektor Bidang
Kerjasama, Humas dan Promo-
si, Prof. Nur Sayidah mengata-
kan, kegiatan pemilihan Putkam
Unitomo telah menjadi ikon ka-
mpus. Dan diharapkan ke depan
dapat menambah warna presta-
si mahasiswa non-akademik ser-
ta dapat berkontribusi menjadi
duta promosi kampus.

“Para finalis Putra-Putri Ka-
mpus Unitomo 2022 selain akan
memberikan warna baru bagi
organisasi mahasiswa, tentu
nantinya mereka ini kami jadi-
kan garda depan dalam kegia-
tan promosi kampus serta ber-
sama-sama anggota pembina
lainnya akan kami persiapkan
mengikuti pemilihan Putra-Pu-
tri Kampus tingkat Jatim hing-
ga Nasional,” pungkasnya
yang juga sebagai Pembina
Putkam Unitomo ini. (twc)

PMM Unitomo Salurkan Kontribusi
Sosial Lewat Tanam Mangrove

Warta Cendekia
Sejumlah mahasiswa Pro-

gram Pertukaran Mahasiswa
Merdeka (PMM) Universitas
Dr. Soetomo (Unitomo)
menggelar kegiatan konstribu-
si sosial dengan tema “Peduli
Lingkungan terhadap Peruba-
han Iklim”.

Bertempat di Ekowisata
Mangrove Wonorejo, kegiatan
yang dikawal langsung oleh
Sayyidatul Khoiridah, Dosen
Pembimbing Modul Nusantara
ini memberikan konstribusi so-
sial dengan menanam man-
grove.

"Selain bisa berkonstribusi
untuk lingkungan, kegiatan ini
bisa menambah wawasan ma-
hasiswa PMM terkait pohon
mangrove serta bagaimana cara
menanam mangrove yang baik
dan benar," ujarnya yang juga

dosen Prodi S1 Teknik Geoma-
tika Fakultas Teknik (FT) ini.

Sementara itu, Ainul Kurnia,
salah satu mahasiswa PMM
mengaku senang bisa memberi-
kan kontribusi nyata ke
masyarakat dengan cara tanam
mangrove.

"Dari perjalanannya pun
menyenangkan, karena untuk
menuju lokasi tanam mangrove
kita bisa menyusuri sungai
dengan menaiki perahu. Sela-
ma di Surabaya, saya baru di
sini melihat ada tempat di Sura-
baya yang banyak pohonnya
dan lingkungannya masih asri.
Ini benar-benar harus kita
jaga,” kata mahasiswa asal
Universitas Musamus Mer-
auke ini.

Ainul menambahkan, kegia-
tan kali ini menanam jenis
Rhizophora Mucronata di Ring

1 pesisir pantai Ekowisata
Mangrove Wonorejo. Man-
grove jenis ini memiliki batang
dan akar tunjang yang berca-
bang serta dapat mencapai
tinggi 4–30 meter.

"Jenis tanaman ini sendiri
merupakan spesies bakau
yang sering ditemukan di pan-
tai dan tepi sungai kawasan
Indo-Pasifik, bahkan di Afrika
Timur. Ekosistem hutan man-
grove sendiri mempunyai ban-
yak manfaat, salah satunya
dapat melindungi pantai dari
erosi akibat ombak yang men-
erjang daratan secara lang-
sung.

Lebih lanjut Ainul menjelas-
kan, mangrove juga berfungsi
untuk mitigasi perubahan iklim
karena mempunyai kemam-
puan menyimpan karbon mela-
lui penyerapan biologis CO2

dan menyimpan karbon di
dalam tanah.

“Kami sangat antusias
mengikuti kegiatan konstribu-
si sosial ini. Semoga konserva-
si dan rehabilitasi dengan
menanam mangrove memberi-
kan dampak positif bagi eko-
sistem pantai Wonorejo Sura-
baya," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelum
penanaman mahasiswa diberi
pengarahan oleh pemandu
wisata yang ada di sana. Ma-
hasiswa diberi pengarahan ter-
kait cara menanam mangrove
dan manfaat mangrove untuk
pesisir pantai. Selesai penga-
rahan ada sesi tanya jawab
dengan pemandu wisata. (twc)

LaNyalla: Mahasiswa Jangan Hanya Jadi Agent of  Change, Namun Juga Agent of  Repair
Warta Cendekia
Ketua Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) Republik Indone-
sia (RI), AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti mengisi Kuliah Umum
di Universitas Dr. Soetomo den-
gan diikuti sekitar 500 peserta
dari unsur mahasiswa, dosen dan
pimpinan fakultas. Bertempat di
Auditorium Ki Moh. Saleh, kuli-
ah umum bertajuk “Wawasan
Kebangsaan dan Kewirausa-
haan” dibuka langsung oleh
Rektor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutannya, Iyat,
sapaan akrab Siti Marwiyah
mengatakan tantangan wa-

wasan kebangsaan bagi kaum
millennial atau para anak muda
saat ini, dimana 24 jam interaksin-
ya lebih banyak berhubungan
dengan handphone (HP) atau
gadget.

“Mulai bangun tidur sampai
mau tidur lagi pasti pegang HP.
Dimana HP adalah pintu masuk
berbagai informasi tanpa portal
dan tanpa seleksi, lalu apakah
Pancasila bisa menyeleksi?,”
ungkap Iyat.

Iyat menambahkan, anak
kecilpun saat ini sudah memiliki
ketergantungan pada HP, sement-
ara mental, fikiran anak sangat ter-

gantung pada asupan informasi.
“Lalu yang didapat para

kaum millenial ini asupan infor-
masinya selama bergantung
pada HP, apakah banyak positif
atau lebih banyak negatifnya?.
Dari sinilah kami, Unitomo kha-
watir atas warisan para found-
ing father kita. Bagaimana masa
depan negara kesatuan RI, masih
utuhkah atau akan terbelah- be-
lah. Untuk itu kami mengundang
bapak Ketua DPD RI, AA LaN-
yalla Mahmud Mattalitti untuk
memberikan wawasan kebang-
saan dan kewirausahaan ke se-
luruh civitas academica Unito-

mo,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pa-

parannya AA LaNyalla menga-
takan generasi muda khususn-
ya mahasiswa Unitomo harus
menjaga utuh kedaulatan RI ini.

“Jaga marwah tagline Unito-
mo, yakni Kampus Kebangsaan
dan Kerakyatan. Mahasiswa
jangan hanya menjadi agent of
change, namun juga agent of
repair. Sebab hakikat dari kewa-
jiban intelektual adalah melihat
persoalan untuk kemudian
menawarkan gagasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, LaNyalla meng-
ingatkan pentingnya mahasiswa

diajarkan materi kebangsaan dan
nasionalisme, agar mereka memi-
liki kesadaran, kewaspadaan, dan

jati diri sebagai generasi penerus
untuk mencapai cita-cita dan tu-
juan nasional bangsa.

“Jauh sebelum bangsa ini
merdeka, tepatnya pada tanggal
31 Agustus 1928, pejuang Pen-
didikan Ki Hajar Dewantoro
sudah mengingatkan, bahwa jika
anak didik tidak kita ajar dengan
kebangsaan dan nasionalisme,
mungkin mereka di masa depan
akan menjadi lawan kita. Karena
memang penghancuran ingatan
kolektif suatu bangsa dapat di-
lakukan dengan metode non
perang militer. Yakni dengan
memecah belah persatuan, mem-
pengaruhi, menguasai dan men-
gendalikan pikiran dan hati war-
ga bangsa,” pungkasnya. (twc)

Pamerkan Berbagai Produk Kreatif dan Inovatif

Sambungan dari hal 1
"Jadi tidak hanya sekedar ceremonial di kegiatan expo ini saja,

harus ada sustainability bagi produk unggulan, ke depan akan
kita buatkan Keirausahaan Corner untuk memamerkan produk
mahasiswa yang nantinya akan menjadi ikon Unitomo. Karena
kami bangga, mahasiswa bisa berkreasi seperti ini, dan kegiatan
expo kewirausahaan akan kami jadikan agenda tahunan, bila per-
lu tiap akhir semester," imbuhnya.

Sementara itu, Ayu Lilian Ningrum, Ketua Kelompok Produk
"Tropicho" merasa senang produknya bisa dirasakan banyak
mahasiswa dan dosen. "Jenis minuman yang kami buat adalah
sari buah sirsak, yang mana kami memberikan sentuhan-sentu-
han kekinian seperti jelly dan lainnya, dan tentunya melalui
produk ini kami ingin menggeser kebiasaan membeli junk food
seperti yang dilakukan milenial masa kini," ujar mahasiswa se-
mester 3 Fakultas Hukum ini.

Ditemui di sela kegiatan, Ketua Pusat Studi Kewirausahaan, Fe-
dianty Augustinah mengungkapkan antusias mahasiswa mengiku-
ti kegiatan ini sangat tinggi, setidaknya ada sekitar 70 produk yang
dihasilkan oleh 9 kelas yang ada. "Di kegiatan kali ini, ide-ide maha-
siswa sangat kreatif dan inovatif. Meski dalam kegiatan ini dilomba-
kan, namun yang mahasiswa kejar bukan juaranya tapi produk-
produk yang bisa dikenal banyak orang," pungkasnya. (twc)
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�FH Unitomo
Gelar Penyuluhan

Hukum di Kecamatan
Bareng Jombang

Warta Cendekia
Fakultas Hukum (FH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)

menggelar penyuluhan hukum. Bertempat di Desa Ngrimbi,
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, kegiatan ini men-
gangkat tiga tema sekaligus, di antaranya Problematika
Pendaftaran Tanah di Desa Ngrimbi, Pengaruh Penggunaan
Media Sosial Bagi Masyarakat, dan Aksi Gengster dan Tin-
dak Pidana Kekerasan.

Ditemui di sela kegiatan, Dekan FH, Subekti mengatakan,
kegiatan ini dihadiri setidaknya 30 warga desa mengikuti
penyuluhan tersebut. Lebih lanjut, Subekti menyampaikan
pelaksanaan penyuluhan hukum untuk mewujuudkan kesa-
daran dan kepatuhan hukum dan Peraturan perundang-un-
dangan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. "Jadi
agar masyarakat bisa cakap hukum," jelasnya.

Subekti menambahkan, selain penyuluhan tentang hukum,
FH Unitomo juga melaksanakan Perjanjian Kerja Sama den-
gan pemerintah Desa Ngrimbi. "Tujuan kerjasama adalah pen-
ingkatan dan pengembangan kapasitas lewat Pelaksanaan
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka peningkatan kompetensi sumber
daya manusia masyarakat sekitar," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngrimbi, Samsul Hadi merasa
senang terkait kerjasama yang terjalin dengan Unitomo.

"Dengan begini, ada unsur akademis yang bisa bersinergi
dengan pemerintah desa guna kemaslahatan masyarakat,"
pungkasnya. (twc)

FP Unitomo Gelar Kuliah Tamu
� Pentingnya Sertifikasi Halal pada

Produk Pangan dan Perikanan
Warta Cendekia
Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional serta men-

indaklanjuti Memorandum of Agreement (MoA) dengan Pu-
sat Halal Universitas Mulawarman, Fakultas Pertanian (FP)
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Kuliah Tamu.
Bertempat di Gedung F ruang F.205, kegiatan ini mengangkat
tema “Peran Mahasiswa dan Dosen pada Sertifikasi Halal pada
Produk Pangan dan Perikanan”.

Diikuti sekitar 80 mahasiswa pertanian, kegiatan ini men-
datangkan Sulistyo Prabowo, Ketua Halal Center Universitas
Mulawarman. Dalam paparannya, pria yang akrab dipanggil
Prabowo ini menjelaskan science behind halal dimana peserta
mendapatkan informasi tentang pentingnya jaminan produk
halal.

“Dalam hal ini, peran mahasiswa sangat penting untuk bisa
memahami titik kritis produk berbasis hewani, nabati dan mi-
ikrobial serta pendekatan pengetahuan dalam analisis bahan
haram,” jelasnya.

Prabowo menambahkan, dalam mengeluarkan sertifikasi
halal berlandaskan Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2021
tentang penyelanggaraan bidang jaminan produk halal.

“Dalam peraturan tersebut, dimana pada pasal 2 ayat 1
tertulis bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagang-
kan di wilayah Indonesia wajib berrsertifikasi halal,” imbuh-
nya.

Sementara itu, Dekan FP, Kejora Handarini mengatakan
kegiatan kuliah tamu bisa memberikan wawasan mengenai
sertifikasi halal pada produk pangan dan perikanan.

“Ke depan kuliah tamu akan lebih mendalam, yakni disertai
proses pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Semoga,
untuk pengayaan wawasan mahasiswa, kami akan mengusa-
hakan akan ada kelanjutan untuk produk selain pangan sep-
erti produk herbal dan komestik,” pungkas Doktor Bidang
Teknologi Pangan ini. (twc)

73 Pejabat Struktural
di Lingkungan Unitomo Dilantik

Warta Cendekia
Bertempat di Auditorium Ki

H. Moh. Saleh Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo), sebanyak
73 pejabat yang terdiri dari
Kepala Lembaga/Badan/De-
partemen/Unit/Pusat Studi/
Kepala Program Studi (Ka.
Prodi) dan Sekretaris Prodi
(Sekprodi) serta Kepala Labo-
ratorium dilantik Ketua Pengu-
rus Yayasan Pendidikan Cen-
dekia Utama (YPCU), Bachrul
Amiq.

“Sebelum saya lantik, para
pejabat diambil sumpah dan
disaksikan rohaniwan agar ke
depan saat mengamban
amanah bisa lebih inovatif dan
bagus untuk kemajuan Unito-
mo,” ujarnya di hadapan para
pejabat yang akan dilantik.

Sementara Rektor, Siti Mar-
wiyah dalam sambutannya
mengatakan pelantikan pejabat
struktural di lingkungan Unit-
omo cukup memberikan
penyegaran di beberapa sektor.

“Di antaranya Humas, yang
semula unit pelaksana teknis
saat ini menjadi Biro Kerjasa-

ma, Humas, dan Promosi. Ke-
mudian ada lembaga baru lain-
nya seperti Kelompok Kerja
MBKM serta Kepala Pusat Stu-
di Pancasila, Konstitusi, dan
Peradaban Indonesia atau Pus-
pakopi. Ke depan semoga bisa
bersinergi mewujudkan Unito-
mo menjadi kampus unggul,”
jelasnya.

Iyat, sapaan akrab Siti Mar-
wiyah menambahkan bahwa
penempatan sebagai pejabat
struktural di lingkungan Unit-
omo sudah melalui pertimban-
gan yang sangat matang, dan
merupakan figur yang memiliki
kualifikasi serta kredibilitas
yang baik, telah dipilih secara
selektif, objektif dan cermat
serta telah didasarkan pada
peraturan statuta yang berlaku.

“Pejabat yang dilantik telah
dipertimbangkan sebagaima-
na sumber daya dengan ko-
mpetensi dan semangat juang
tinggi untuk bersama-sama
menuju Unitomo Unggul den-
gan kreatifitas dan inovasin-
ya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Iyat mengata-

kan pelantikan pejabat kali ini,
kiranya dapat menjadi satu
pemicu peningkatan kinerja
dalam melaksanakan tugas-tu-
gas pelayanan sebagai upaya
untuk mencerdaskan kehidu-
pan anak bangsa.

“Inovasi sangat kita kede-
pankan dan harus berorientasi

pada peningkatan mutu Pen-
didikan dalam segala aspekn-
ya, dengan berasaskan pada
teori low cost high impact,
dengan biaya yang serendah
mungkin tetapi memberikan
dampak yang lebih luas. Inova-
si Pendidikan model apapun
akan sangat efektif bila dimu-

lai dengan strategi implemen-
tasi konsep Dare To Be Differ-
ent. Inovasi Pendidikan harus
jelas sasaran, goal, dan tujua-
nnya. Dare to be different dap-
at diartikan berani tampil beda,
atau suatu keberanian untuk
menjadi luar biasa,” pungkas-
nya. (twc)

Buka Jalur PBJJ Unitomo
Teken PKS dengan UEU

Warta Cendekia
Diinisiasikan oleh Bagian

Kerjasama masing-masing pi-
hak, dilaksanakan penandatan-
ganan Perjanjian Kerja Sama
(PKS) secara hybrid antara
Universitas Dr. Soetomo (Uni-
tomo) dan Universitas Esa
Unggul (UEU).

Bertempat di Ruang Prokla-
masi Gedung A lantai 2, kegia-
tan penandatanganan PKS
tersebut dihadiri Rektor Unit-
omo, Siti Marwiyah dan Bach-
rul Amiq, Ketua Pengurus Ya-
yasan Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU) beserta jajaran-
nya. Turut hadir  pula  Arief
Kusuma Among Praja, Rektor
UEU beserta Suryanti T. Arief,
Ketua Yayasan Pendidikan
Kemala Bangsa beserta jajaran
pejabat UEU lainya yang juga
hadir melalui media zoom.

Dalam sambutan pembu-

kanya, Siti Marwiyah rektor
perempuan pertama di Unito-
mo yang kerap dipanggil Iyat
ini mengatakan untuk masa
depan program pendidikan jar-
ak jauh merupakan peluang
masa depan yang terbentuk
dari kondisi pandemi Covid-19.

“Unitomo telah berpengala-
man selama Pandemi melalui
media e-learning telah melak-
sanakan Pusat Bantuan Bela-
jar Jarak Jauh (PBJJ). Dan kami
yakin bisa tetap diterapkan set-
elah pandemi berlalu,” ujar Iyat.

Menurut Iyat kolaborasi
Unitomo dan UEU ini  bertu-
juan memberikan hasil yang
terbaik dalam pencapaian poin-
poin penting Tridharma Pergu-
ruan Tinggi.

“Saya berharap dengan
adanya jalinan kerjasama ini
dapat membuka potensi-poten-
si kerjasama lainnya di kemu-

dian hari. Selain itu, hal ini juga
merupakan bagian dari bentuk
kedua institusi dalam menyuk-
seskan kebijakan Merdeka Be-
lajar, Kampus Merdeka,” im-
buh Iyat.

Sementara itu, Arief Kusuma
Among Praja menyatakan, Uni-
tomo bagi pihaknya sudah tidak
asing lagi, karena sudah ada
beberapa dosen senior UEU
yang terlibat kolaborasi peneli-
tian dan penerbitan jurnal ber-
sama dengan dosen Unitomo.

“Di era ini merupakan era
kolaborasi, sekarang kita tidak
bisa berdiam diri dan bekerja
sendiri. Semoga kita bisa sal-
ing mengisi kekurangan dan
saling belajar. Memberikan
pendidikan yang relevan bagi
para peserta didik kita, itu yang
paling utama. Dengan kolabo-
rasi ini, tentunya kita dapat
meningkatkan value di bidang
lain, serta memberi manfaat
bagi orang banyak,” jelasnya.

Diharapkan dengan adanya
kerjasama ini akan memberikan
manfaat yang besar bagi ked-
ua Perguruan Tinggi dan juga
dapat saling menginspirasi
satu sama lain dalam berbagai
bidang yang mewakili Tridhar-
ma Perguruan Tinggi. Tentu
dengan tujuan yang sama,
pada akhirnya adalah men-
ingkatkan kualitas pendidikan
perguruan tinggi swasta yang
baik di tanah air. (twc)

Pilot Project Pemasaran Digital untuk UMKM Kabupaten Blitar
Warta Cendekia
Salah satu tim Pengabdian

Kepada Masyarakat (PKM)
Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) berhasil menyele-
saikan program mereka
berupa pemasaran digital
untuk UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah)
pengolahan pangan yang ada
di Kecamatan Nglegok,
Kabupaten Blitar.

Sanhari Prawiradiredja,
dosen Fakultas Ilmu Komuni-
kasi (Fikom) Unitomo, ketua
tim pengabdian masyarakat
mengatakan bahwa tema
pemasaran digital ini dipilih
karena masalah yang muncul
di kalangan UMKM adalah
adanya keinginan memper-
luas pasar untuk meningkat-
kan kapasitas penjualan
produknya.

“Melalui analisis situasi
yang kami lakukan, masalah
yang ditemui di kalangan
UMKM adalah pengelolaan

branding dan moda pemasa-
ran yang bersifat tradisional.
Hal ini tentu saja dapat
dimaklumi mengingat usaha
yang dimiliki masih dikelola
dalam model industri rumah
tangga,” ujarnya.

Sanhari menambahkan,
dengan dasar tersebut, tim
kemudian memilih solusi
pemasaran digital untuk
pengembangan penjualan
produk. Tim pengabdian
kemudian merencanakan
pembuatan web-commerce
untuk organisasi yang
menaungi UMKM yaitu
Pertakina (Perkumpulan
Purna TKI dan Keluarga).

“Untuk UMKM sendiri,
kami melatih mereka untuk
menggunakan media sosial
yaitu Instagram dan Facebook
sebagai sarana pemasaran.
Moda pemasaran ini kemudian
di link kan dalam satu
kesatuan. Dengan cara ini,
pelanggan mendapatkan info

produk dari berbagai sarana
pemasaran. Melalui web-
commerce organisasi yaitu
www.produkbisnispertakina.web.id
para pelanggan dapat melihat
UMKM dengan produk-
produknya,” imbuhnya.

Sebaliknya, melalui
Instagram dan Facebook
pelanggan bisa melihat web-
commerce Pertakina yang
menawarkan produk-produk
UMKM binaannya. Masing-
masing UMKM juga diminta
untuk mengemas ulang brand
produknya.

Dengan moda pemasaran
yang di link kan ini disatukan
dengan pembuatan kartu
nama bisnis UMKM yang
memuat tiga link pemasaran
tersebut. “Dengan kartu
bisnis ini pengelola  UMKM
diharapkan lebih pede untuk
menawarkan produknya saat
ketemu calon pelanggan atau
dalam aktifitas expo yang
diikuti Pertakina, Disperindag

atau event yang lain,” kata
anggota Tim PKM, Budi
Santoso yang juga Dosen
Teknik Informatika Fakultas
Teknik Unitomo.

Sementara, Citra Rani,
dosen Fikom sebagai
anggota Tim PKM menjelas-
kan, yang dilakukan ini
adalah suatu bentuk pilot
project yang diupayakan
untuk berjalan secara
berkelanjutan dengan
partisipan yang lebih banyak.
Untuk tahap awal dilatih
empat UMKM yang menun-
jukkan  antusiasme dalam
proses pelatihan yaitu
UMKM Greendis, Cengkir,
Kopi Al-Jaidi dan Sarangae.

“Sebagai pilot project tentu
saja yang kami lakukan belum
tuntas dan masih memerlukan
kontinyuitas dalam pelaksan-
aannya,” jelas Citra.

Pada tahap awal dilakukan
diskusi dan tindakan untuk
pengemasan ulang brand

produk UMKM, yang belum
memiliki tentu saja membuat
dari tahap awal. Tahap
berikutnya adalah pelatihan
fotografi untuk stockshot
produk untuk mengisi konten
media sosial UMKM yang
digunakan yaitu FaceBook
dan Instagram.

Proses berikutnya adalah
optimasi media sosial UMKM
dalam tampilan performatif
produk ataupun keunggulan
proses pengolahannya
sehingga memberikan nilai

tambah bagi produk itu
sendiri. Dalam hal ini tim
PKM menyertakan tutorial
dalam pengelolaan website
dan fotografi sebagai modul
pembelajaran sehingga
UMKM dapat melakukan
pengembangan sarana
pemasaran secara mandiri.

Ditemui di sela padatnya
jadwal Wakil Rektor Bidang
Akademik, Amirul Mustofa
pendamping pengabdian
masyarakat menjelaskan
aktifitas PKM merupakan

proses hilirisasi riset dan
observasi tenaga pengajar
pada masyarakat.

“Masyarakat akan secara
langsung merasakan manfaat
dari aktifitas yang dilakukan
oleh dosen dan mahasiswa.
Ke depan, kegiatan PKM
akan terus ditingkatkan untuk
menunjukkan kinerja univer-
sitas dalam peningkatan
pembangunan masyarakat,”
kata Amirul.

Senada dengan itu, Sapto
Pramono, Ketua Lembaga
Pengabdian Pada Masyarakat
(LPPM) menambahkan bahwa
kolaborasi multi displin
diperlukan untuk memberikan
solusi bagi permasalahan
yang dihadapi masyarakat.

“Pengabdian masyarakat
menjadi wadah bagi dosen dan
mahasiswa dari berbagai bidang
ilmu untuk mendarmabaktikan
ilmu yang dikuasainya secara
langsung pada masyarakat,”
pungkasnya. (twc)

Sambungan dari hal 1
Menurut Suyanto Wakil Rektor 2 Unitomo Bidang Adminis-

trasi Umum, Keuangan dan SDM bahwa perkembangan yang
sangat mengembirakan ini merupakan hasil upaya Unitomo
dalam memotivasi dosen untuk lebih mengembangan potensi
akademiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Dengan penambahan 6 doktor yang baru lulus s-3 terse-
but maka total keseluruhan dosen fakultas di lingkungan
Unitomo yang bergelar doktor adalah 75 dosen,” ujar Suyan-
to wakil rektor 2 bidang Administrasi Umum, Keuangan dan
SDM.

Meskipun demikian menurut Suyanto pihak lembaga tidak
henti-hentinya mensosialisasi agar seluruh dosen memper-
hatikan peningkatan kapasitas dirinya.

“Agar tercapai kampus  unggul maka target pengemban-
gan SDM kami adalah 50 % dari 233 dosen harus bergelar
doktor . Tentu saja  tidak hanya itu, seorang dosen juga di-
harap tidak lupa mengurus jabatan fungsionalnya agar nantin-
ya dapat meraih jenjang kepangkatan yang optimal hingga
menjadi Guru Besar,” imbuh Suyanto.

Ditambahkan pula oleh Suyanto Wakil Rektor 2 Unitomo
bahwa untuk menjadi kampus unggul maka Unitomo ke depan
di samping berstandar internasional syaratnya juga harus
menjadi kampus berbasis riset. Karenananya, kecakapan SDM
di bidang riset akan makin teruji jika jenjang pendidikan yang
dilalui makin tinggi.

"Untuk menghasilkan banyak SDM yang memumpuni di-
bidang riset, maka kualifikasi pendidikan S3 menjadi sangat
ideal, guna mewujudkan perguruan tinggi yang berbasis pada
perkembangan riset," pungkasnya. (agbar)

Unitomo Tambah Enam Doktor
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FIA Gelar Pelatihan
Mendeley dan Penulisan

Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) menyelenggarakan Pelatihan Mendeley dan
Penulisan Artikel Ilmiah untuk Mahasiswa. Bertempat di Ru-
ang Soemantri, Kegiatan ini berlangsung, Selasa (10/01).

Ditemui di sela kegiatan, Sri Roekminiati, Wakil Dekan I
FIA mengatakan tujuan kegiatan ini agar mahasiswa mampu
menuangkan gagasan, ide, hasil penelitian ke dalam sebuah
tulisan yang dimuat dalam jurnal bereputasi serta menguasai
aplikasi referensi manager Mendeley Desktop. "Mahasiswa
harus sensitif terhadap hal-hal seperti ini, agar hasil peneli-
tiannya pun bisa lebih berkualitas," ujarnya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 mahasiswa dari jenjang
S1 maupun S2 ini mendatangkan Dian Ferriswara sebagai
narasumber. Dalam paparannya, Dian memberikan penge-
tahuan secara terperinci terkait mendeley dan penulisan ar-
tikel ilmiah.

"Antusias peserta sangat bagus, melihat yang ikut tidak
hanya dari FIA, namun dari Fakultas Hukum, Pertanian, Teknik,
hingga Sastra. Karena memang pelatihan semacam ini sangat
dibutuhkan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang sudah
pada semester akhir," jelasnya.

Sementara, Yusfita Rahmayanti, salah satu peserta pelati-
han mengungkapkan, kegiatan pelatihan banyak memberikan
banyak manfaat, khususnya menambah wawasan kemampuan
dalam menuangkan gagasan, ide, hingga hasil penelitian yang
dituangkan dalam jurnal bereputasi.

"Seneng banget, apa lagi mendeley desktop ini menjadi
salah satu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa dalam
menulis artikel ilmiah," pungkas mahasiswa Magister Ilmu
Hukum semester 1 ini. (twc)

KKN Tematik di Krian Fokus Ciptakan
Sekolah Madrasah Aman Bencana

Warta Cendekia
Lembaga Pengabdian

Masyarakat (LPM) bersama
Pusat Studi Bencana dan
Lingkungan (PSBL) Universitas
Dr Soetomo (Unitomo) Sura-
baya melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Pemberdayaan
Pembelajaran Masyarakat
(PPM) Tematik Mitigasi Benca-
na di Krian, Sidoarjo.

Bertajuk ‘Sekolah Madrasah
Aman Bencana (SMAB)’, keg-
iatan KKN PPM ini setidaknya
diikuti oleh 150 peserta. Mere-
ka dibagi menjadi 3 kelompok
besar untuk kemudian disebar
di 15 sekolah di kawasan Krian.

“Sekolahan yang menjadi
target sosialisasi mitigasi ben-
cana di antaranya SDN Jun-
wangi, Kemasan, Tempel, Sido-
mulyo 2, Ponokawan, Keboha-
ran, Krian 1 dan 2, Sidomojo,
Kraton, Sidorejo, Watugolong
1 dan 2, Barengkrajan 1, serta
Sedenganmijen,” ujar Ketua
LPM Unitomo Sapto Pramono,
Senin (19/12/2022).

Sapto menyampaikan, KKN
tematik Mitigasi Bencana ini

rencananya digelar selama 10
hari dan dimulai pada Senin
(19/12) hingga Rabu (28/12)
mendatang. “Mahasiswa akan
kami terjunkan di lapangan se-
cara serentak dengan didamp-
ingi masing-masing Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL)
di beberapa lokasi Sekolah
Dasar Negeri (SDN) di Keca-
matan Krian Kabupaten Si-
doarjo,” kata Sapto.

Sementara Kepala Pelaksa-
na BPBD Sidoarjo, Dwijo
Prawiro menyampaikan, maha-
siswa peserta KKN-PPM akan
memberikan seputar penge-
tahuan SMAB, dan simulasi
teknis turunan dari sosialisasi
yang dilakukan.

“Materi-materi sosialisasi
nantinya merupakan arahan
teknis terkait manajemen ke-
bencanaan juga penggunaan
aplikasi INARISK serta petun-
juk pelaksanaan sosialisasi
mitigasi kebencanaan bagi
siswa di beberapa SDN terpil-
ih,” terang Dwijo.

Ia menambahkan, dalam so-
sialisasi akan dibarengi dengan

pemberian pengetahuan ben-
cana melalui Mobil Edukasi
Penanggulangan Bencana
(Mosipena). “Jadi peserta
KKN bisa memberikan pema-
haman bencana sejak dini ke
siswa, pun tidak menutup ke
guru-guru juga. Sehingga bisa
mewujudkan masyarakat tang-
guh bencana,” terangnya.

Sementara Camat Krian Ach-
mad Fauzi mengaku bangga den-
gan adanya peserta KKN-PPM
dari Unitomo. Ia menilai jika keg-
iatan tersebut merupakan mo-
mentum bagi sekolah-sekolah
agar mengetahui wawasan ter-
kait mitigasi bencana.

“Ini akan memberikan wa-
wasan luar biasa terkait mitigasi

bencana, khususnya sekolah
madrasah aman bencana. Un-
tuk itu kami pihak kecamatan
telah berkoordinasi sebelumn-
ya dengan pihak Unitomo dan
pihak-pihak sekolah terkait,
dan saat ini kami hadirkan ke-
pala sekolah atau perwakilan
dalam pembukaan KKN-PPM
ini,” tutupnya. (twc)

Gunakan Mosipena, Peserta KKN
Beri Edukasi Bencana ke Siswa SD

Warta Cendekia
Dalam rangka melaksanakan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pem-
berdayaan Pembelajaran Ma—
syarakat (PPM) Tematik Mitiga-
si Bencana, peserta KKN-PPM
di SD Sidorejo Kecamatan Kri-
an Sidoarjo melakukan sosial-
isasi penanggulangan bencana
menggunakan Mobil Edukasi
Penanggulangan Bencana atau
Mosipena.

Kegiatan yang dikawal
Saibat, Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) ini bekerjasa-
ma dengan Pusat Studi Benca-
na dan Lingkungan (PSBL) ser-
ta Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Sidoarjo.

Dalam kesempatannya, Sap-
to Pramono, Ketua Lembaga
Pengabdian Masyarakat (LPM)
memberikan penjelasan lang-
sung kepada guru-guru men-

genai Sekolah Madrasah Aman
Bencana (SMAB), terutama im-
plementasinya dengan meng-
gunakan Mosipena.

“Mobil ini dirancang utk
mempermudah aktivitas eduka-
si dan literasi kebencanaan
yang bisa dilakukan secara
mobile atau 'jemput bola'
khususnya dalam memberikan
pendidikan kebencanaan bagi
warga yang ada di prone area
atau daerah rawan bencana.
Terutama pengetahuan sejak

dini bagi para siswa sekolah
dasar ini, nantinya generasi ini
bisa menjadi tangguh benca-
na,” paparnya.

Gagasan keberadaan mobil
Mosipena ini merupakan kerja
bareng antara PSBL, Pusat
Penelitian dan Pelatihan Indo-
nesia Tangguh (PUSPPITA)
dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Jawa Timur yang un-
tuk sementara saat ini baru
tersedia 1 unit mobil saja. (twc)

Dorong Percepatan
Kepangkatan Dosen Gelar

Pembinaan dan Bimtek
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Pembinaan dan

Bimbingan Teknis (Bimtek) guna Peningkatan Kapasitas Dosen
di Lingkungan Unitomo. Bertempat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor, Siti Marwiyah atau
yang biasa disapa Iyat.

 Dalam sambutannya, Iyat mengatakan kegiatan ini penting
disepenggarakan untuk dosen, mengingat masih ada beberapa
dosen yang mengabaikan soal kepangkatan dosen.

"Jadi melalui kegiatan ini, dosen-dosen akan terpacu untuk
memerhatikan kepangkatannya. Bila banyak yang kepangkatan-
nya bertambah, tentu saja akan berbanding lurus dengan kapa-
sitas dosen yang berkualitas," ujarnya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari unsur dosen dan
pimpinan setiap fakultas ini mendatangkan Prof. Waridin, Guru Be-
sar (GB) Universitas Diponegoro (Undip) dan Prof. Eko Priyo Purn-
omo, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam paparannya, Prof. Waridin menjelaskan pengurusan
jabatan fungsional ke Lektor Kepala (LK) atau GB.

"Bapak ibu jangan terjebak dengan jabatan Asisten Ahli, jan-
gan takut naik ke Lektor atau Lektor kepala Ahlinya jadi hilang.
Saya mengapresiasi betapa pedulinya bu Rektor dengan
kepangkatan dosen. Hal ini akan membawa banyak dampak positif
bagi lembaga," terangnya.

Sementara, Prof. Eko Priyo Purnomo menerangkan tips dan
trik menembus Jurnal Internasional/Scopus serta Science and
Technology Index atau Sinta. "Untuk memiliki jurnal-jurnal yang
terindex, tipsnya saat menulis berkelompok. Kita ajak kolaborasi
mahasiswa di dalam timnya, ini bisa memberi banyak manfaat
baik untuk mahasiswa maupun bisa untuk dosen hingga akred-
itasi fakultas," ungkap Prof. Eko. (twc)

Sambungan dari hal 1
Selain memiliki prestasi akademis cukup baik dengan IPK

3,79, pemenang ajang pemilihan Duta Peduli Sosial Indonesia
2023 sebagai wakil Jawa Timur ini juga adalah peraih sejumlah
medali dalam beberapa kejuaraan Triathlon (berenang, ber-
sepeda dan berlari) tingkat nasional maupun internasional,
antara lain juara 1 (elite women), Tri Factor Asian Champion-
ship Series Singapore (Asian) 2019, juara 2 (age group) Navy
Triathlon Phuket Thailand Women International 2019, serta
peraih peringkat 4 dunia dalam Triathlon World Cup yang
berlangsung di Wenzhou China 2019.

Acara yang digelar di Dyandra Convention Center Jl. Ba-
suki Rachmad Surabaya ini dipimpin langsung rektor Unito-
mo Dr. Siti Marwiyah, SH, MH. Dalam sambutannya, Siti Mar-
wiyah berpesan agar para lulusan tetap belajar dan mengasah
kemampuan untuk bisa survive di tengah masyarakat.

"Ilmu yang anda pelajari selama di kampus, hanyalah se-
bagian kecil dari apa yang dibutuhkan untuk eksis di tengah
lingkungan pekerjaan anda, baik sebagai karyawan, profe-
sional, wirausahawan atau di bidang apapun nantinya anda
akan bekerja nantinya. Karena itu, anda teruslah belajar dan
mengasah kemampuan, perasaan dan mental anda selama hajat
di kandung badan," ujar Iyat, panggilan akrab rektor wanita
pertama Unitomo ini.

Pesan ini mendapat dukungan kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr.
Dyah Sawitri SE, MM. Dalam sambutannya ia juga mengapre-
siasi langkah Unitomo yang telah mengadopsi program Mer-
deka Belajar Kampus Merdeka yang digagas Mendik-
budristek.

Salah satu tujuan program ini ialah untuk mendorong ma-
hasiswa agar bisa mempelajari sebanyak mungkin aspek yang
dibutuhkan di dunia kerja. Dan pilihan yang tersedia setelah
lulus adalah tidak hanya sekedar menjadi pencari kerja.

“Saya berharap akan banyak di antara para lulusan Unito-
mo ini yang nantinya akan bisa mencetak lapangan-lapangan
kerja baru. Apalagi situasi dan kondisinya saat ini sangat
memungkinkan untuk itu karena didukung oleh kemajuan
teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat," ujar
mantan rektor Universitas Gajayana Malang ini.

Penghargaan Kepada Bupati Kotabaru
Gelaran wisuda Unitomo kali ini terasa istimewa karena juga

dihadiri Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan, H. Sayed Jafar
Al-Idrus. SJA, begitu ia biasa disapa, mendapat penghargaan
dari Unitomo sebagai Inspirator Pengembangan Pariwisata
Berbasis Komunikasi karena semangat dan pemikiran vision-
ernya untuk memajukan daerahnya.

Seperti dikemukakan Iyat, selama dua periode kepemimpi-
nannya, SJA telah menjadikan Kotabaru sebagai daerah yang
inovatif, inspiratif dan sangat fokus terhadap pengemban-
gan pariwisata guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan
APBD-nya.

“Beliau telah berhasil mengolaborasikan pentahelix
kepemimpinan yang meliputi unsur birokrasi, warga, akade-
misi, kalangan swasta serta media. Dan dari hasil monitoring
yang dilakukan tim Unitomo beberapa waktu lalu, tampak
perkembangan pariwisata daerah ini demikian pesat, dan te-
lah menjadi tujuan utama pariwisata berskala nasional dan
internasional. Kotabaru juga telah siap menjadi wilayah pen-
yangga guna mengantisipasi  kehadiran Ibu Kota Nusantara
(IKN) yang akan mulai beraktivitas 2024 mendatang," ujarn-
ya. (twc)

Unitomo Wisuda 588 Lulusan

Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) menyelenggarakan Pelatihan Mendeley dan
Penulisan Artikel Ilmiah untuk Mahasiswa.

Sambungan dari hal 1
Selama kunjungan, Universitas Dr. Soetomo melakukan dis-

kusi potensi pariwisata Kotabaru dengan narasumber seperti
Bapak Sekda Kotabaru, Bapak (Plt) Kadisparpora, dan Ibu Rek-
tor Unitomo. Peserta diskusi adalah kepala desa, tim Universi-
tas, tim Disparpora, dan perwakilan masyarakat desa wisata. Hasil
dari diskusi tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi
dan pengembangan pariwisata di Kotabaru.

Selain itu, kegiatan kunjungan ini juga menghasilkan Temu
Alumni FIA oleh Dekan dan Kaprodi FIA sehingga membentuk
IKA untuk wilayah Kalimantan Selatan. Ada juga rekrutmen
mahasiswa baru dari Kotabaru yang akan mendaftar ke prodi
Mikom, MIH, dan S1 Manajemen.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo juga
mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Dinas Kominfo
yang sekaligus iaran On Air ke Radio Gema Saijaan (RGS) FM
untuk mempromosikan universitas. Fikom juga akan melakukan
pemberdayaan SDM untuk Disparpora dan Diskominfo dengan
kegiatan berupa literasi digital, pelatihan broadcasting, dan pel-
aksanaan UKW (Uji kompetensi wartawan).

Universitas Dr. Soetomo akan berkolaborasi dalam peningka-
tan kualifikasi dan kompetensi untuk ASN Pemkab Kotabaru se-
bagai bentuk dari implementasi kerjasama. Hasil dari diskusi den-
gan Ketua IKA, Dr. Syamsul Adha, M.Si yang juga sebagai Kabid
RR BPBD Kotabaru, Pusat Studi Bencana & Lingkungan (PSBL)
Unitomo akan melakukan kontak dengan BNPB untuk melakukan
pelatihan kebencanaan di Kotabaru. Selain itu, bersama PSBL akan
mengembangkan program MAKTAB (Masjid Kokoh & Tangguh
Bencana) dan Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH).

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan pengembangan
pariwisata di Kotabaru, Universitas Dr. Soetomo berkomitmen
untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ko-
tabaru serta berkontribusi dalam pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan di daerah tersebut. (twc)

Monitoring dan Uji Kelayakan ...

Unitomo Bersiap Menuju  Kampus Unggul

Sambungan dari hal 1
Rumusan visi misi terbaru

Unitomo ini disepakati dalam
forum pleno Rapat Kerja Pimpi-
nan yang berlangsung awal
Maret lalu. Selain dihadiri jaja-
ran rektorat, dekanat, para ketua
dan sekretaris program studi,
serta kepala lembaga, biro, pu-
sat, UPT, tata usaha fakultas,
maupun bagian dan sub-bagian
yang ada di lingkungan Unito-
mo, acara yang berlangsung se-
lama 2 hari di Hotel Samara Batu
ini juga dihadiri jajaran pembi-
na, pengawas dan pengurus
YPCU sebagai penyelenggara
Unitomo.

Mereka ikut memberi arahan
dan masukan dalam mempersiap-
kan langkah-langkah Unitomo
untuk bisa meraih predikat se-
bagai kampus unggul dalam be-
berapa tahun ke depan.

Sebelumnya para peserta te-
lah melakukan serangkaian rapat
komisi yang berlangsung secara
maraton selama hampir sebulan
penuh sejak akhir Januari 2023.
Beberapa komisi itu ialah komisi
Visi dan Misi, Tata Kelola dan
SDM, Kerjasama dan Luaran, Ke-
mahasiswaan, Keuangan dan
Sarana Prasarana, Pendidikan /
Akademik, serta Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat.

Pembentukan komisi-komisi
ini, sebagaimana dikemukakan
kepala Badan Penjaminan Mutu
Unitomo, Drs. Hadi Sugiyanto,
MSi, disesuaikan dengan kebu-
tuhan untuk memenuhi standar
nasional pendidikan tinggi yang
telah ditetapkan Kemendikbud.

"Tujuannya untuk mensikro-
nkan langkah-langkah yang akan
dilakukan Unitomo dalam beber-
apa tahun ke depan agar bisa me-
menuhi standar tersebut, sebagai
syarat untuk mencapai akredita-
si unggul," demikian ujar Hadi.

Karena itu, tambah Hadi,
yang dalam rakerpim ini bertin-
dak sebagai salah satu penga-
rah, masing-masing komisi telah
memetakan kebutuhan doku-
men dan sekaligus merumuskan
draf-draf standar, pedoman, in-
strumen dan kriteria apa saja

yang diperlukan sebagai pandu-
an langkah dalam bidang komis-
inya masing-masing.

"Hasilnya berupa berkas-
berkas dan dokumen-dokumen,
termasuk draf-draf Surat Kepu-
tusan (SK) rektor yang perlu dike-
luarkan untuk mengambil lang-
kah-langkah dalam bidang ko-
misinya tersebut," jelasnya.

Benahi Segala Aspek
Selain komisi visi misi yang

telah menghasilkan rumusan visi
misi, draf Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Induk
Pengembangan (RIP), Rencana
Operasional (Renop), dsb, komi-
si-komisi lain juga sudah meng-
hasilkan rumusannya.

Komisi tata kelola dan SDM
misalnya, telah menghasilkan
draf standar tata pamong dan tata
kelola berikut pedomannya, draf
SK rektor tentang pelaksanaan
pakta integritas, draf analisis ja-
batan dan pedoman peren-
canaan sistem seleksi, perekru-
tan, penempatan, pengemban-
gan, retensi, pemberhentian dos-
en dan tenaga kependidikan,
draf roadmap pengembangan
tenaga kependidikan, draf SK
rektor tentang struktur organisa-
si dan tupoksi, pedoman komisi
etik, dan sebagainya.

Sedang komisi kemaha-
siswaan, berhasil merumuskan
draf kebijakan dan pedoman ke-
mahasiswaan, pedoman ormawa
dan panduan kegiatan maha-
siswa, pedoman layanan kema-
hasiswaan serta panduan pem-
binaan soft skil dan minat bakat.

"Selain itu, komisi ini juga te-
lah merumuskan berbagai kebi-
jakan, pedoman dan sistem pen-
erimaan mahasiswa baru serta
laporan kepuasan mahasiswa
atas berbagai layanan adminis-
trasi, akademik, serta hal-hal lain
yang terkait dengan bidang ke-
mahasiswaan," ujar Hadi.

Wajah Kampus Bernuansa Biru
Tidak hanya rakerpim yang

membahas hampir semua aspek,
ikhtiar untuk menuju Unitomo
sebagai kampus unggul juga

tampak dari geliat yang berlang-
sung di kampus di Jalan Sem-
olowaru ini sejak beberapa wak-
tu terakhir, yaitu dari adanya
pengerjaan fisik pembenahan
sejumlah sarana prasarana kam-
pus.

"Secara bertahap kita akan
membenahi wajah kampus agar
tampak makin cantik. Karena itu,
sejak beberapa bulan ini, kita
sudah mulai dengan membena-
hi gedung F dan selasar yang
menghubungkannya dengan
gedung A. Begitu pun bebera-
pa fasilitas gedung dan ban-
gunan yang ada di sekitarnya.
Kita akan terus benahi secara
bertahap," ujar rektor Dr. Siti
Marwiyah, SH, MH.

Yang juga sudah teragenda-
kan, tambah Iyat, panggilan
akrab rektor wanita pertama Uni-
tomo ini, ialah renovasi masjid
Babush Sholihin. "Peletakan
batu pertamanya Insya Allah di-
lakukan bersama bupati Kota
Baru, Kalimantan Selatan, H.
Sayed Jafar Al-Idrus, SH, saat
melakukan kunjungan ke Unito-
mo dalam rangka penandatanga-
nan MoU terkait pengemban-
gan SDM ASN dan masyarakat
Kota Baru, Jum'at (09/03)," ujar
Iyat.

Bukan hanya ikut meletakkan
batu pertama, bupati yang sudah
menjabat untuk periode ke dua
ini juga memberi sumbangan
dari kantong pribadinya sebesar
100 juta rupiah untuk biaya mer-
enovasi.

"Bagi Unitomo, ini merupa-
kan kehormatan yang luar biasa.
Bukan saja karena nilainya, tapi
lebih karena sosok yang
menyumbang ini ialah sosok
yang di dalam dirinya mengalir
darah Nabi Muhammad SAW
ini, sebab beliau adalah ketu-
runan langsung dari junjungan
umat Islam Rasulullah Shallal-
lahu Alaihi Wasallam. Dan bagi
umat Islam, kesempatan untuk
bisa membangun masjid bersa-
ma-sama dengan zuriat Nabi
Muhammad SAW adalah se-
suatu yang sangat istimewa,"
pungkasnya. (twc)
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Kenapa perasaan ini serasa menunggu
Aku mencoba meraba diriku
Takut bila salah praduga
Keraguan pengharapan saling tindih

Sambil mencoba mempeebaiki posisi duduk
Rasa berkecamuk bagai selimut disaat dingin
Pandangan kabur tertutup halimun
Kuraba dadaku dengan kedua tangan

Untuk yakinkan harapan itu masih besar
Degup jantung ini seperti suara langkah lembut
Terdengar semakin mendekat
Sentuhan halus terasa bersandar dipundak

Tampak nampan berisikan beraneka bunga
Memberikan keharuman merasuki relung jiwa
Senandungkan symponi aroma cinta
Membuai bersemayam didalam dada

Mbing,1satu23-sda

Bambang Hermanto:

Ciphoc Gelar
Pameran Foto "AMBYAR"

Warta Cendekia
Pameran Dasar merupakan

kegiatan yang wajib diikuti set-
iap Anggota Muda Communi-
cation Photography Club an-
gkatan 28, dalam mengembang-
kan kualitas diri. Sehingga men-
ciptakan karya inovasi. Fo-
tografi yang digelar Unit Keg-
iatan Mahasiswa (UKM) Com-
munication Photography Club
(CIPHOC), kali ini mengusung
tema Ambisi Berkarya "Amb-
yar" dilaksanakan di selasar

Universitas Dr. Soetomo (Unit-
omo) Surabaya, (30/01/2023).

Ketua Pelaksana, M Rifaldy
Kotawasi menjelaskan, pameran
dasar fotografi yang bertemakan
“AMBYAR” menyajikan berb-
agai ide kreatif dari masing-mas-
ing pameris yang dituangkan
dalam fotografi dengan meng-
gunakan teknik dasar fotografi.

Pameran fotografi ini diikuti
tiga pameris dari angkatan
muda CIPHOC angkatan 29
yang memulai berkarya dalam

bidang fotografi. Tajuk kali ini
merupakan representasi se-
mangat yang membara dari
masing-masing individu.

Dengan menuangkan ide,
serta merespon realita yang
ada sehingga menjadi ma-
hakarya. Terdapat juga salah
satu karya yang disajikan, yak-
ni wajah tokoh Dr. Soetomo,
pendiri Budi Utomo organisa-
si pergerakan yang pertama di
Indonesia.

Dengan kreativitas me-

nampilkan visual gelembung air
yang menggambarkan kisah in-
spiratif.  terdapat juga sekump-
ulan karya yang merepresenta-
sikan dari tema sekaligus hasil
dari setiap gagasan pameris.

"Sangat menarik dari foto
ini, saya sebagai mahasiswa
Unitomo termotivasi dengan
kisah beliau yang sehingga
saya merepresentasikan ked-
alam karya pameran," pungkas
Joko Frastiyo.

 Foto yang akan ditampilkan
pada pameran kali ini tak lepas
dari komposisi dan teknik-
teknik dasar yang telah dipela-
jari selama pendidikan dan lati-
han dasar serta dibebaskan
dalam berkarya tanpa menghi-
langkan makna dalam foto. Pa-
meran Dasar kali ini menampil-
kan 25 karya foto angkatan
mudah ciphoc angkatan 29
tersebut terdiri dari M Rifaldy
Kotawasi, Joko Frastiyo,  dan
Satria Ammar Fayadh.

 Diharapkan dari pameran
dasar ini mampu menjadi sara-
na edukasi sekaligus wadah
dalam pengembangan setiap
individu dalam berkarya fo-
tografi serta melatih manaje-
men pameran. Kegiatan pame-
ran dasar ini digelar selama 6
hari dari tanggal 30 Januari
hingga 4 Februari 2023. (twc)
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FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Dekan:
Miftahul Khairoh, S.ST., MKes

D3-KEBIDANAN

NOERMAYA SARI UTAMI

ROUDATUL HIKMAH

UMI NUR AZIZAH

ADE SALSABILA RISKIA

DORCE INA MATO

IKA OKTAFIANI

D3-TEKNOLOGI BANK DARAH

FARA NANDA APRILIA

ADELIA ANGGREINI KOHUNUSSA

FATIMAH LITILOLY

FURQAN NURCHOLIS ADDURUNNAFIS

RYAN RAHMAT YUANDA

MUNAWAROH

FARIDATUS SOLEHAH

VINA YUNIARI

NURVIA DJIHA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Dekan:
Dr. Hendro Wardhono, MSi

S1-ILMU ADMINISTRASI NIAGA

SITI NUR AISIYAH

WIMAS IMANSYAH SURYA

ELFRIDUS SURYATMO OGUR

INTAN PUSPA PANDINI

DENA ALVIANI

NADIA RAHMABELLA

NANDA PURWOAJI

TITANIA WAHYU SAILA DIANI

SISILIA RENATA

MOHAMMAD DWI RAMADHAN

BELLA YUNIA KHUSNADI

AMARILLY DWI PUTRI

RATIH RACHMASARI DWI P

SISKA AYU FEBRIANTY

KHOIRUL TAMIMI

MADYA TARAKANITA TANDI LIMBONG

USWATUL ELMA HAFIATI

PUTRI YUNITA DEVI

FEBY MULYANITA

S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA

KURROTUL AINI

MASKHURIL AFNAN

OKTAVIANUS PAULUS RIADA

WILDAN MAHMUDI HARIANTO

FITRIA TRIWAHYUNINGTYAS

DAVID YOLANDI MANA RANGGA

JENI SONDEGAU

SHELLA DENISSA SARI

VINSENTIUS PHILIPUS BALU SAWU

ANGGI MAHDALENA

DITA RATNA DEWI

ARICO RAMJANI

GHOZY HAROKY

RIZKY WAHYU SETYAWAN

MARTINUS TUPEN

ANNISA NUR YUNITA

GILANG MAULANA

YULIANA YESTISARIA NURIA

RULI HERLINAWATI

EMA TRIANDIKA

NORA KARINI

S2-MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

RISDIANA KUSUMAWATI

ALI IMRON

DANANG SETIAJI

ERWAN HARTANTO

KURNIATI HARTINI

S LAWING NILAS

LILIK ISTIYAWAN

NONOT EKO FEBRIANTO

PRADIPTA HER RYANDHIKA

TONNY LAOS

YOSUA BERTUS KRISWANTO

CILVO DWI SETIAWAN

VADDLI NOVEMBRA

L.  ABDURRAHMAN

FAKULTAS PERTANIAN

Dekan:
Dr. Kejora Handarini, S.TP, MP

S1- TEKNOLOGI PANGAN

ZAKARIAS KURNIAWAN JEHAMAN

SIPRIANUS NGABUR

DEDIRION MALO REI PATI

FALARENCYA ROSITA SYAYEKTY

CHAIRINA HANY PUSPITA SARI

AVILIA PRADANISTYA MUNIR

FERDINAND KRISTANTO D. BANI

MARIANTIKA RISKY FADILA SUSANTO

MARIA EFRASIA WAWUK

RICKY INDRA NUR PRATAMA

DINI SAFITRI

TRIVENA

DEWI SUPARTILAH

SILVI NIPA MALASARI

AYYU NISA` RIZKY NUR FADLILLAH

NOFTA ADERIYAN IRMATASYA

ESTIE KHRISMA NEGARA

S1- BUDIDAYA PERAIRAN

KORNELIS BOY BOLANG

EDWIN KISWANTO

ARDIAN PRASETYA UTAMA

SAHLAN FARIS NABALAN

ADVENTIA SRI KUSUMASTUTI

LARASATI HARYUNINGTYAS

NURUL AYSAH

RUDI HARTANTA

HAIRUN WAHID

QONITA RAISA PUTRI

S1- PEMANFAATAN SUMBER DAYA

PERIKANAN

MASHARI WIDODO

CINDY VIRAMEY NITA

MUHAMAD DZAKI FEBRIANTO

SERUNI AJENG AMIATI

BRAM SATRIAWAN

FAJAR ALHABSI

ROSTINI

S1-AGROBISNIS PERIKANAN

EMANUEL MARAN

ROFILIUS KARLI

OKTAVIANUS NAKUT

DJUHROTUN SAKDIYAH

FAKULTAS KEGURUAN DAN

ILMU PENDIDIKAN

Dekan:
Dr. Muhajir, MPd

S1-PENDIDIKAN BAHASA DAN

SASTRA INDONESIA

KARINA NISYA ARDHIANI
PETRONELA SOLUKH
LILI PENINA GAITIAN

MA`RIFATUL KHOIROH
EDIT TRESIA NAUNG
NANANG MA`RUF

KIKI ANANDA DEWI
NABILA INDZAR KHOLILA

IRENA I. M. JENITA
JERNI ROMINDO SILABAN
NORMA KHOIRUNNIYAH

NASTIANA GOSA
NABILAH PUTRI MENTARI

ALMAS SHAFIRA
VINSENSIA MAMUR

REVINA RIZKI ALHUDANI
ALFIANA IMUN
DEWI KURNIA

GALIH WIBISONO
FIEVI INDAH NINGRUM

AGUSTHINUS ABRAHAM ENUS
GALUH PUSPITA NINGRUM

MARIANA IKIN
AULIA RIZKY RIDHOLIA

MAHMUDAH
WINDI AGUSTIA DWI RESWATI

ITA PAMUNGKAS SARI
FELISITAS ALSIANA ABON

MELIN NUR ZIYADATUTS TSALIS
ANGEL MAHARANI DEWI PUTRI

KINTAN AMELLIA AGUSTIN
YESI DAY DUKA LODA ATANDAU

INTAN SAFINA SUNSIA PUTERI
RYAN SYAHRUL ASCA

MUHAMMAD FAHRIZAL KHOIRONI

S1- PENDIDIKAN MATEMATIKA

HENDRIKA FILANI SUHERLINA
YUNELA MINANTYA PUTRI ANTORO

THERESIA SOUBIRAN
GANDYS AYU MELLYNIASARI

ALIN CHRISTYLINDA LABI

AFIFAH WARDAH
RATNA KUMALA DEWI

DEVI PUTRI ALMADI
YULIAN MAGHFIROH

FLORA SANTOSIA INA KOLI
OKSINTHA SURYA IVON

NABILLA CALISTA PUTRI SUSANTO
ARIMBI RAMADHINI YUSUF

SITI NUR ROHMAWATI
KIARA CINDY AULIA

S2- MAGISTER PENDIDIKAN

BAHASA INDONESIA

EKA PUTRA PRATAMA

S2- MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN

ANGGI AMALIA

DIANA LUKITASARI

KRIDANINGTIYAS

NUKY MAULANA

REGINA WIDI DEWANTI

MASHUDI

FAJAR RISMANTORO

LA KAMARUDIN

WA ODE ISTIANA

LA HINDA

MOH. HUSAINI

R. SUHERLINA KUSUMAWATI

NURUL FADILAH

NIA TAUFANY PUTRI

NURUL HOLIS

NANIK INDRIATI

MARHAMAH

AINUR RIZKI

MARDIYATUS SHOLIHAH

SUBAIDI

INDRA GUNAWAN

NURUL MARYAMAH

ZUHROTUL JENNAH

UMRIYAH

ROHMIYATIN FAUZIYAH

HALIMATUS SA`DIYAH

JATIMAH ANDRIANI SULASTRI

DIAH LUKITA WARDHANI`

SUKRON

DWI RATNA NINGSIH

ACH. MUZAKI

MARINA KURNIASARI

MATWANI

ERNY MOERNIANINGSIH

HALILAH

ABDUL HALIM RUSBIYANTO

KURNIAWAN HADI PRASETYO

M U R L I

HASNAWIAH

ROSTINI AIMI

BIUDIN

KAMARUDDIN

NINING WIDARWATI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dekan:
Prof. Dr - Sukesi, MM

S1- EKONOMI PEMBANGUNAN

MUHAMMAD DAYA RIZQI DARMAWAN

IRFAN WAHYUDI

DEVY MEI ARIYANTI

S1- MANAJEMEN

SERLY SELVIANA MARGULY
ACHMAD RIFQY AL FATIH

RATNA WULANDARI
RETNO ANDRIANINGSIH

NOVALIANI
MOH. AGUS SAIFULLOH

MOCH. TAUFAN KARTIKA PUTRA
AHMAD  NUR EKSAN

EKA DITA ROSITA
ERI SETIAWAN

MOCH. SYAFRIL SYARIFUDDIN
HIDAYATULLOH

MUHAMMAD EKA WAHYUDI
YENI RAHMA WATI

MOCH IRFANI
AJI SANTOSO

DWIKI MAHARDIKA
FLORENTINA RILANTI ANUT
AGUSTINA PERADA ADO

MISDE JUWENI JOLTUWU
ENGELUS CUNAI DAHUR

ALFIE ISLAMIA FURMARINI
RONY NURCAHYA SUPRIYADI

ANDIKO ABY SYAPUTRA
FIFIN QOYIFAH

ANJASMARA CHANDRA NEGARA
NABELA DWI PUTRI

AINUL ROFIK
ILHAM DWI CAHYONO
TIFANNY RIZKY ALYUS

RENALDY FIRMAN PRASUTIYO
RAQMA SUQMAWATI

AHMAD KARYA MUSLIMIN
BAYU BANTARA

TEUKU BRYNER HASYIBY MULLY
MUKHAMMAD IKHWAN MUKHLIS

MARIO GESANG ARI ERWANTO
FEBY AYU SAFIRA

MUHAMMAD ANDHIKA ARYA PUTRA
MILENIA RAISA

YUDA KUSUMA WARDANA
SUSANA SINDIANI MATUR

YUSTRI MU`AMAROH
RIKA MIFTAQUL JANNAH
ALIFIYAN APRILIA AKBAR
RIKE WAHYUNINGSIH

TASYA LUTHFIANA
HASNADIA WATI DEWI

ADEODATUS STEVANUS LEONALDY
SEFRENANDA TUKAN
MILLENIA CYDELLA

YOHANES TRIADI SUSETYO
JACINDA AGUS TRIANA

RAFLI SYAHFIKRI ROMADHON
A. WAHYU HIDAYAT

YOHNATAN MARTIN LIMANTORO
ARI SAPUTRA KUSUMA NUGROHO

DITA LUR SARIYANTI
ALDINA AZZAHRA VALINARTA

SYAMSUL ARIFIN
JAKFAT NATHAN ALWY

MOH. FARIS FEBRIANTO
MUHAMMAD IVAN SYAHREZA

IVAN DHANY FERDIANSYAH
MOCHAMAD SHOLAHUDIN AL

MUSTOFA
DITA MAULIDIA RAHMAH
NOVINI LASTRI SYAHRANI

LUCKY ADI WIYONO
MOHAMMAD AZIZ MARZUKI

NUR AZIZAH ROMADHANI
LIA KUSUMA WARDANI PUTRI
MASRURAHTUL AINIE ZAMAN

ROHANA TRI MEIDINA
SUSI WULANDARI
TIARA ADELIA SARI

ILHAM PUTRA ADI PRATAMA
JULIA MEGA ARIENDRA

DICKEN OKTA SANDRA SUSENA
REISITA MEIDINA PUTRI

NURUL AULIA DEWI MUHLIS
EKA YULITA SARI

DEVI NUR NILAWATI
RUMYATUL HASANAH

AGUS SURYO ATMOJO
RENDY YUDIANTO

META SARI
ACHMAD CHOIRUL HUDA

SA'ILATUN NI'MAH
ARRON STEVANUS SAPUTRA

OKCIVA MAR'ATUS SHOLIHAH
HAFIDHA AGUSTIN PRAMITA SURYA

RISA YULIANTO
YOHANA FEBRIELLA CHRISTIVANNY

DEVI PITA SARI
WILONA INTAN NAFISAH
CARAKA FITRAH RIZKILAH

AGUNG ADI PRATAMA

S1- AKUNTANSI

KAMAL FEBRI RIYADI OMPUSUNGGU
KRISNA MAKUKU
ACHMAD FACHRI

ALIFIA NUR KHOLIFAH
DEVI AYU SETIANINGSIH

SANDRA
SANDRI

AYU AGUSTINA PERTIWI
TEDI MAIZENI

SILVIA WULANDARI KOKONG
SERLI MALAJAI

SARTIKA DEWI ANGGRAENI
ELISABETH KURNIAWATI

HESTI AYU NURCAHYANTI
WINDI PUTRI KARTIKA SARI

WILLIAM RICHARD LIE
DEWI NUURJANNAH
MIRZA TRIANA PUTRI

MARIA GLORIA CAHYANI SIM
EFRI WAHYUNINGSIH

M. VIKAN MUSTHAFA BISRI
KATARINA YENITA KURNIAWAN

DWI NASTI ASNI RAMBU BOBA DAY
BENING INDIRA RIENA DRY LAKSMI

MEGA PUSPITASARI
AGNES YEPTA BIANCA REGIANANTI

FEBYANTO SANJAYA
AFIF SEPTIYANTORO

NOENIA FRANSISKA DOS SANTOS ASA
AMANDA RAHMANU DWI PUTRI
TANIA INGGRIT PRIRAMADHANI

IDA RENTIANA LISA
RISKA WULANDARI
NURMALA SASANTI

APRILIA AYU ASHARI
ELSANDHI DEWI SAPUTRI

AULIA FEBRIANTI DYAH PERMATA PUTRI
MARTHA DWI ARINA
ZANU ADHI PUTRA

CANTIKA ABEL PRASTYA
JONSEN

ENGRIT DEVI MANDASARI
RIZKY ALIFIA SAFIRA DEWI

NADYA ROSALITA DJULIJANA
AWATIF

MILA FITHRIYAH SARI
ASHLIHAH WIDDA PRIYATININGSIH

KRISNAWATI
YUNITASYA ENDRAYANA

INDI SANTIKA KUMALA PUTRI
DEWI SELMURI

ENDAH PUJI PANGESTUTI
PRATISTIA KRISDA MENTARI

LARASARI SAVITRI
QHARY AL MAMNAH SIMANJUNTAK

AYU MUTIARA FAHMI
VITA RESELI MARIA NONO

MOCHAMAD SYAIFUL ROZIKIN
FERDAUSYI WARDANI

S2- MAGISTER MANAJEMEN
DINA DAMAYANTI

ANNA SUSANTI
FARIS SANDY SEFRYANDANA
ANNISA RAUDYA WIBOWO

NURUL MUSTOFA
DEBY GITY CARREZA

SYAIFUL ANSHOR
DODDY EKA PUTRA

DINDA PUTRI IMANIAR
DWI ARI PUSPITA
DIO ADITYA AJI

RADITYA MOCHAMMAD RANA
WILLYS FAJAR YULITA

GUGUN GUNARA

TRIATMOKO RAHMAWAN

FAKULTAS TEKNIK

Dekan:
Dwi Cahyono, S.Kom, MT

S1- TEKNIK SIPIL

NOVA CHEPTYAN POETRA
HENDRIK SANTOSO

YUDY KUS PRAMONO
JAMALUDDIN

YUNIANA TRIDA
SHAVIA SAWASEMARIAY

WAHIDA SYEKH YUSRANI RIZQA
JAENAL DWI PRASETIYO

DONATUS ALFONSUS MBETE
ANTELMUS YOSEP SERIN
NIKOLAUS DONI PAGO

MARTHEN DUWIT
EKO SUPRIADI

KHANIF ISWAHYUDI
FACKUR FIRMANSYAH
ELISABET TRISNAWATI
DINDA PUTRI DINIATI

MELDYA AYU HARIJANTO
M. SALMAN ALFARIZI

DANDY BAYU KRISANANTO
BAGUS NUR CAHYONO

MARIA GRACIALENA DOA
DENNY FITRIANTO SAIDI

GILANG NOVA ARDIANSYAH
DHEK`WAN FIKRIE RAMDANI

DIMAS DANNY SATRIA PANCA P UTAMA
FAISOL ABIDIN

HARDANI GARDA UTAMA
ACHMAD ERLAND SAIFULLAH

FAJAR PRIYAMBODO
MARIANTO GRADIANUS BERE

DEVI CALISTA THUFAILAH
PRAMA RYZZA MUSTAQIM

SYAHRUL ROMADHON
VIORENZA ZAMAR, EL

FEBI ARDIANSYAH

AGUNG WIJAYA

S1- TEKNIK INFORMATIKA

GURUH RAMADHAN IMAN PUTRA
ALI MUSTOFA

ZURROTUL MAKIYAH
CAHYO WICAKSONO

MUHAMAD FAJAR AKBAR SUSANTO
FITRIATUS SA'ADAH

SHANNEN AJENG WIJAYANTI
MARIUS JEFRI SANI

RACHMAT SETIA BUDI
WISNUNING DIAH PANUNTUN

FARROS FADHLURRAHMAN
BASUKI ROHMAT

OCTAVIO EDUARDO GONZAGA
MUHAMMAD DAFIQ PRATAMA

DAVID TANUJAYA
NUZULLIA FITRIANI

ZULFIKAR
MOCH ARIF YULIANTO

MUKHAMAD SYAHRUL AFFANDI
FADLOL

MUHAMMAD ULINNUHA
FADILLAH TRI ANGGONO

FEDLIVA YENOVARDI
SAFERIANA RAHMANIA
ANGGI FIRMANSYAH

WAHYU PURNOMO AJI
AGSA AINNUR QOLBI

CHOIRUL ULLUM
MOHAMAD ROZAKI

OKTAVIA RIZKAKUSUMA TRIANDITA
DIAN LOLA PRATIWI

SUKMA ANDRIANSYAH
RAHIKI MAKHTUM

ADI NOVIANTO
RAVINO RAHMAN

RENALDI DWI KASIADI
MUHAMMAD HAFIZH AZZASAFAH

RIFZA FATULLAH RAMADHAN
AGUNG WAHYUDI

ARIF NUR HASAN
BAYU TRI SETYO BUDI

PUTU GEDE ARI KRISMANTORO
ALIF RIZKY NIANTO

BRIAN ALDY BRAMASTA
YUDHA SHANDY KUSUMA

MUHAMAD FERNANDA YUSWANTORO

AHMAD FATIH

FAKUTAS SASTRA

Dekan:
Dra. Cicilia Tantri Suryawati, MPd

S1-SASTRA INGGRIS

ADELIA KURNIASIH

NUR OKTAVIA MUSYAROFAH

JUBAEDAH

ADI SETYAWAN

SUWAIBATUL ASLAMIYAH

SYLVIA PUTRI MAYANGSARI

GIDEON YUDHA PRAWIRA

TRI SUKMANINGSIH

DIANA SARI

RANTIKA ROMBE

SEPTINA ARDIANTI

JESSICA ARDELA PUTRI

VIVI SUKMA DEWI

RAHARDIAN PRIATAMA

SYNTANIA YULISTIYA

ELOK IRMA AHMALIA

SAYOGA EGHAPRANA

MAWAR IVANNA SIHOMBING

HESTI MUQAROMAH AINI

MUCHAMMAD RAFLI ZAINURI

MACHITA NISFI MAULIDYAH

NILAM AYU WULANDARI

DINDA DHEA SHEFTYA

MUHAMMAD RIZAL FIRMANSYAH

S1- SASTRA JEPANG

VICKY ADITYA

IDHA SHOLICHATUN NISYA`

EDINA TAMARA NIKMAHWATI

DWIKI ARI PRASETYO

DEBORA ISRAELIA

ROSANIA AGUSTIN HARIYANTO

PUTRI SAFITRI AGUSTINA

NISRINA NURUL JANNATI

NAHDA SALSABILA FIONNA

KEVIN BASYARAH

DINI LUTFIANA AMBARWATI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dekan:
Dr. Harliantara, MSi

S1- ILMU KOMUNIKASI

MOCH. RIZKY AZHA ROFI

AHMAD KHOIRUL ANAM

PUDEWI

FERNANDA RAJUDE

IGA GITA PRABOSWARI

ROBBI LEE

DYAH WIJAYANTI SUWANDI

FITHORIQ AMIRUL KHAFIDZ

ARDYAN ANNAS NGGONY

SUPRAYOGI PRAKARYO

NANDINI APSARI EKAPERTIWI

ALI WARDANI

CINDY VIOLINA

ALFAN SETYA PRATAMA

ACHMAD FIKRI ZARKASYI

ADELIA AYU RAHMADHANNI

RIRIS DEWI PURWATI

YESI AGUSTIN ERLANGGA

I NYOMAN PRIMA KUSUMA JAYA

MUHAMMAD BAGUS SAPUTRA

ABDILLAH AHMAD NAFIS

SITI YULIA AGUSTIN

FANNY NUR APRILIA

IVENDRIANA APRILIA

IRSYAHLINA PUTRI

BERLIANA ELVIRA FARZHA

KATARINA ANJELA

MOCHAMMAD KHALIFAH ALAM

SUBIANTORO

EREND FIRSYAHDA PRATAMA

ADITIYA PRAMANA PUTRA

WIWIN EKO SAPUTRO

SINTIYA PANGESTU

M. RIFKI SHOLAHUDDIN

DERGAN FENSI SEPTYAS

ALIFIA SEKAR PRAMESTI

MOCH. ARFANI ROBY

DEAN APTA SEGAL

ANKA SAGATHA

RAYHAN AGUNG KURNIANSYAH

ACHMAD FAUZI

S2- MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

SLAMET TEGUH MUJIONO

RAGIL AJENG PRATIWI

RARAS CAHYANING HAPSARI

ADITYA LUHUR PAMBUDI

NADYA ROIHATUL JANNAH

MILDA NUR FAIZATUR RAHMA

CHRISTANTO WAHYU WIDODO

DHIAN HARNIA PATRAWATI

ESTI EKA HARIYANI

SRI RAMA ARDHI PUTRA

SUPRIADI

PRIANDONO HERNANTO

FATHUR FAHREZI GERRY ARMANDIKA

ENDANG KUSUMA JATI

CHOIRUM HENING DZIKRILLAH

DIANA KHOLIDA HASAN

ADJI WIDYANINGRUM

SAZKIA NOVITA ANGELINA

ANDI SURYA

MOHAMMAD ERWIN SETIA NEGARA

MOCH ENGGY SABASTIAN

HASMARANTI

FAKULTAS HUKUM

Dekan:
Dr. Subekti, S.H., MHum

S1-ILMU HUKUM

HELMI ARFILINDAH

ALBERT DENNIS CHRISTIAN HUSADA

RONY PIWULANG JAGAD

MADANIYAH FIL A' ROOF

PANKARIUS JAMBUR

ROZIANA ULFA

MULYA DARMAWANGSA

PRANAYUDHA MUKTI WAHYU

W I B O W O

ACHMAD DODY YUSUF

MOH. IMAM PAISAL YUSUP

RIO CAHYA YOGA PRATAMA

PRADITA CICILIA FAJAR RAHAYU

ANTONIUS AMBROS JANGGA

M. FAHRUS SOLIKIN

GALIH CAHYA HARI PURNAMA

FRANCISCO LUNDU HESEKHEL PASARIBU

GITA ASMARA LIDYA PUTRI PANJAITAN

FARIS JAMAL MILKY

WAHYU HIDAYATULLAH

MUHAMMAD FIRDAUS DHIPA AL

ACHSIN

HENI NUR' ANA

FAJAR ANUGRAH

DEVI KARTIKA SARI

JACKSTRIL PIETER

MOHAMMAD ANGGA CINDY

ACHMAD REZA GHIVANI

EKA FAJAR YANTI

MOHAMMAD FARHAN DAROINI

ABDUL JAILANI

ACH.RENALDY

AGUNG PERMANA PUTRA

GLORIA VIONA PATTIKAWA

JEVI DAMARA

FATHONI RIZQI KURNIAWAN

ANSELMUS SESERMUDI

MARIO CAHYA PUTRA SUTOPO

MINTARSO

RIVALDO KOESHERALDY

ACHMAD RIFQI AUZAN

NOVIA MUKARROMAH

KEVIN ALEXANDER

REYVALDI ZAIN

AMIRO

WAHYU SOLLANI

RIKANAR RAMBU ADJI

FRISTA AMALIA

HARYOKO NJOTO

NOPA ANGGRAINI

FEBY MULYANITA

DWI BAGUS  ROESTIAWAN

R MUHAMAD REZA RADITYA P

CHOIRUL ARIFIN

JOHAN HARI SUKWANTO

RYAN VITO PRADIPTA SOEMARNO

KHOIRUR ROZIQIN

S2- MAGISTER ILMU HUKUM

IQBAL MAULANA

MOH. SAID

LUKMAN HAKIM

LINDA PURWASIH

JANUAR WAHYU ROMADHON

HERI NUGROHO

ACHMAD SETYAHADI

YANUAR GILANG QINANDANA

NASIR ABDULLAH DAHDAH

HENDRA GUNAWAN

AGUNG DARMONO

RIFKI ISTANTO

RAHMAT NUR

SISWANTORO

REGINA PRICILLIA HAMELIA LEMIDO

MUHARYADI

MOCHAMAD MACHMUD YUNUS

ARYO SANGKELAT

FAHMI FADLI

LALU HADY GUNAWAN

ROYKE VICKRY TEWAL

TINTON YUDHA RIAMBODO

JEFRI NOVENTA RANDI

INDRA WAHYUDI

NOBEL FIRDAUS GIVARI ZAKAWALI

ANANTO

BAGUS BAYU ABRIYANTO

IMAM GHOZALI

AGUNG KURNIAWAN

BANI BAIHAKI PERMANA

YOGA HENDRA HANDANA

SUGIHARTONO

DIDIEN YUNIARTI

FADELY MARSEL TUUK

PORKIUS KARAMBUT

Arkanul S
S1 Agrobisnis Perikanan

FP IPK 3,54

Kurniawan Septiyanto
S1 PSDP

FP IPK 3,78

Yulis Setiawati
S1 Akuntansi
FEB IPK 3,74

Yulianus Firmus Sonde
S1 Teknik Sipil

FT IPK 3,59

Risma Faradiesna
S1 Manajemen

FEB IPK 3,74

Maria Irma Berek
S1 Pendidikan Matematika

MIPA FKIP IPK 3,38

Petrus Kora
S1 Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia

FKIP IPK 3,57

Singgih Agung Pratama
S1 Sastra Jepang

FS IPK 3,89

Diesta Fitria Ayuningrum
S1 Sastra Inggris

FS IPK 3,91

Renno Adhy Putra Pratama
S1 Teknik Informatika

FT  IPK 3,83

Ikhwanus Sofa
S2 Magister Manajemen

FEB IPK 3,93

Suci Ayu Latifah
S2 Magister Pendidikan

Bahasa Indonesia
FKIP IPK 3,97

Abubakar Kastella
S2 Magister Ilmu Administrasi

FIA IPK 3,93

Sumanto
S1 Ilmu Hukum

FH IPK 3,65

Sigit Ariyanto
S1 Ilmu Komunikasi

Fikom IPK 3,85

Dwi Rossulliat
S2 Magister Ilmu Hukum

FH IPK 3,70

Anggara Putra Harastinanda
S2 Magister Ilmu Komunikasi

Fikom IPK 3,98

Anisah Anggraini
S2 Magister Teknologi

Pendidikan
FKIP IPK 3,93
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