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Ning Yuni: Yang dimaksud kampus merdeka itu apa Cak?

Cak Tomo: Kampus yang bisa membuat mahasiswa
merdeka dari pengkotak-kotakan ilmu, sehingga merdeka
untuk belajar dan menguasai berbagai hal yang
dibutuhkan untuk masuk dunia kerja.

Warta Cendekia
Dalam sambutannya, Iyat,

sapaan akrab Siti Marwiyah
menyampaikan mahasiswa
akan dibimbing oleh dosen –
dosen berkompeten yang dim-
otori Dian Ferriswara, sebagai
Person in Charge (PIC) modul
nusantara Unitomo.

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Terima Peserta Program Pertukaran
Mahasiswa Merdeka Dari 22 PT se Indonesia
Sebanyak 45 mahasiswa dari 22 Perguruan
Tinggi (PT) se Indonesia diterima Universi-

tas Dr. Soetomo (Unitomo) sebagai
peserta Program Pertukaran Mahasiswa

Merdeka, Senin (05/09). Bertempat di
Ruang 408 Gedung H Kampus Unitomo,
peserta program yang  menempuh studi

selama satu semester ini diterima langsung
oleh Rektor, Siti Marwiyah.

Maba Belajar Cara
Padamkan Kebakaran
Warta Cendekia
Ratusan mahasiswa baru (Maba) yang mengikuti Penge-

nalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dihebohkan dengan sim-
ulasi pemadaman kebakaran dari Kepala Dinas Pemadam Ke-
bakaran dan Penyelamatan, Dedik Irianto bersama tim, Rabu
(24/08).

Unitomo Bentuk Satgas
Anti Kekerasan Seksual

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) resmi membentuk Satu-

an Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Seksual, Selasa (23/08).
Bertempat di Auditorium Ki Moh. Saleh, Rektor, Siti Marwiyah
di hadapan mahasiswa baru yang mengikuti Pengenalan Ke-
hidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan disak-
sikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti)
Wilayah VII, Prof. Dyah Sawitri mengajak seluruh civitas ac-
ademika untuk menolak dan memberantas kekerasan seksual.

"Saya mengangkat Nuril Huda, dosen Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan menjadi ketua Satgas Anti Kekerasan
Seksual, yang anggotanya sebanyak 50% merupakan maha-
siswa. Karena terkait hal ini kita harus saling mengawasi, dan
berani speak up bila menemukan kasus ini," ujarnya.

Sambut Maba Baru, Rektor Unitomo
Resmikan PKKMB 2022

Slamet Riyadi Gubes ke-19
�Dorong Industri Batik Tulis Go Internasional
Warta Cendekia
Jumlah guru besar di Universitas Dr. So-

etomo (Unitomo) bertambah satu lagi. Prof.
Dr. Drs. Ec. Slamet Riyadi, MP, MM, Kamis
(23/06) dikukuhkan sebagai guru besar
dalam bidang ilmu Manajemen. Acara pen-
gukuhan guru besar ke 19 Kampus Kebang-
saan dan Kerakyatan ini dipimpin rektor Dr.
Siti Marwiyah, SH., MH., bertempat di Au-

ditorium Ki H. Mohammad Saleh lantai 5
gedung F kampus Jl. Semolowaru Surabaya.

Ketua Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (L2Dikti) Wilayah VII Jawa Timur
Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA turut hadir dan
menyerahkan langsung Surat Keputusan
pengangkatan dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB) ini sebagai guru besar.

Warta Cendekia
Dalam rangka menyambut

tahun akademik baru 2022/
2023, Selasa (23/08) bertempat
di Auditorium Ki Moh. Saleh
Kampus Universitas Dr. Soet-
omo Surabaya (Unitomo) dige-
lar kegiatan Pengenalan Ke-
hidupan Kampus Mahasiswa
Baru (PKKMB).

Kegiatan bagi mahasiswa

baru (maba) ini digelar dengan
sistem hybrid (Offline dan On-
line) dan diusung  dengan tema
“Generasi Emas Soetomo Muda
untuk Peradaban Nusantara”.

Kordinator Lapangan PKK-
MB 2022 Rahmawati Erma
Standsyah bahwa PKKMB
kali ini berbeda dengan tahun
lalu karena dilaksanakan secara
hybrid (offline dan online).

Iroel Mpal Meriahkan
Malam Inagurasi

Warta Cendekia
Malam Inagurasi, menjadi

saat yang ditunggu Maha-
siswa Baru (Maba). Bagaima-
na tidak, setelah 3 hari men-
jalani Pengenalan Kehidupan
Kampus Bagi Mahasiswa Baru
(PKKMB), saat malam Inagur-
asi para Maba dikukuhkan se-
bagai mahasiswa.

Jum'at (09/09), bertempat di
lapangan kampus Unitomo,

malam Inagurasi Universitas
Dr. Soetomo (Unitomo) berbe-
da dari 2 tahun sebelumnya
yang sempat tidak dilaksana-
kan akibat pandemi, kini malam
penuh euphoria ini mendapat-
kan suguhan penampilan spe-
cial dari Muhammad Maulana
Amrullah alias Iroel Mpal, pen-
yanyi rock n roll jebolan The
Voice Indonesia tahun 2016.

Sontak, penampilan rocker

satu ini mendapat perhatian penuh
di tengah ribuan Maba Unitomo
2022. Penampilan Iroel Mpal pun
menarik perhatian jajaran Rektor-
at Unitomo yang turut menghadi-
ri acara tersebut. “Kami bangga,
ada alumni sukses di belantika
musik Indonesia, dan kini memer-
iahkan Inagurasi," ungkap Rek-
tor, Siti Marwiyah saat ditemui di
sela kegiatan.

“Tahun lalu PKKMB kita se-
lenggarakan seluruh secara full
online karena masih merebakn-
ya Pandemi Covid namun
sekarang kami selenggarakan
secara offline untuk Maba S-1
dan online untuk sebagian
Maba S-1, S-2 dan S-3 karena
berhalangan hadir karena ala-
san pekerjaan.

SRI WAHYUNI
Universitas Musamus Merauke
Unitomo Prodi Manajemen
Kesan saat pertama kali mengikuti
perkuliahan di Unitomo, saya masih
merasa asing dengan lingkungan sekitar
yang berbeda dari PT asal saya, saya harus
beradaptasi lagi dengan lingkungan
sekitar yang berbeda. Terkadang juga
tidak memahami apa yang teman-teman
sekelas omongkan dengan menggunakan
bahasa daerah. Awalnya saat saya
masuk di lingkungan kampus ini, teman-
teman kelas saya akan cuek-cuek, tapi
ternyata mereka sangat welcome kepada
saya dan teman-teman peserta program

PMM yang lain. Mereka baik-baik semua
dan friendly dengan kami. Dosennya juga
ramah-ramah, serta menerima kami
dengan baik. Ini sangat berarti bagi kami
yang baru pertama kali memasuki
lingkungan yang berbeda.

NURUL SAGINA AHMAD
Universitas Khairun
Unitomo Prodi Sastra Inggris
Semoga selama mengikuti program
pertukaran mahasiswa ini kita dapat
saling mengenal adat dan budaya yang
ada di Surabaya, dan pastinya bisa
meningkatkan sikap toleransi. Diberikan
sambutan yang hangat oleh pihak Uni-

versitas Dr Soetomo dan diberikan
kenyamanan di lingkungan kampus.

PENI PURNAMA SARI
Universitas Syiah Kuala
Unitomo Prodi Ilmu Administrasi Negara
Sangat banyak perbedaan yg saya
rasakan di sini, baik dari segi bahasa
maupun makanannya, dan pelayanan
dari pihak Unitomo yang sangat melayani
kami dengan baik, dan juga saya kagum
melihat mahasiswa di untomo yang
sangat menjaga kesopanan terhadap
dosennya, dan saya juga berterimakasih
kepada dosen pmm di Unitomo yang
sangat perhatian dengan kami.
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SETELAH 2 tahun lebih kita
melalui masa-masa sulit, syukur al-
hamdulillah kini angka penyebaran
Covid-19, sesuai asesmen Kemen-
terian Kesehatan beberapa bulan
terakhir makin melandai dan terk-
endali. Pelaksanaan program vak-
sinasi nasional pun telah berjalan
cukup masif, dan bahkan sebagian
masyarakat sudah menerima vaksin
dosis ke-3 (booster), termasuk civ-
itas akademika Unitomo. Atas ker-
jasama dengan Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Surabaya, Fakul-
tas Ilmu Kesehatan Unitomo beber-
apa waktu lalu menggelar kegiatan
vaksinasi dosis ke-3 ini, yang di-
ikuti bukan saja civitas akademika,
tapi juga warga sekitar kampus.

Namun begitu, meski situasi
kini sudah makin membaik, dan
pandemi telah berangsur berubah
menjadi endemi, tidak serta merta
tantangan yang akan kita hadapi
dalam hari-hari ke depan akan jadi
lebih ringan. Betapa pun pandemi
global Covid-19 selama lebih dari
2 tahun ini telah membawa damp-
ak pada hampir semua sektor ke-
hidupan masyarakat, dan hampir

bisa dipastikan eksesnya masih
akan kita rasakan hingga bebera-
pa waktu ke depan.

Artinya, Unitomo di bawah nah-
koda rektor wanita pertamanya, Dr.
Siti Marwiyah, SH, MH, harus siap
bekerja dalam situasi perekonomi-
an masyarakat yang belum akan
pulih 100 persen seperti kondisi
sebelum pandemi. Masih relatif
lemahnya daya beli masyarakat,
serta tergerusnya banyak mata ang-
garan di berbagai lembaga / peru-
sahaan yang sudah atau akan men-
jadi mitra Unitomo akibat dialihkan
ke pos penanganan pandemi (refo-
cusing budget), adalah beberapa
kondisi yang akan dihadapi dalam
beberapa waktu ke depan.

Belum lagi situasi ekonomi glo-
bal yang tak kunjung membaik,
salah satunya karena  sebagai dam-
pak perang Rusia - Ukraina, sedikit
banyak tentu memengaruhi situasi
ekonomi domestik Indonesia.
Langkah pemerintah menaikkan
harga BBM sebagai salah satu ikh-
tiar untuk menahan beban subsidi
yang makin berat, yang sudah
barang tentu diikuti kenaikan har-

ga banyak komoditi lain, merupa-
kan sebagian contoh dampak yang
mau tidak mau akan kita rasakan.

Tidak mudah, tapi bukan berarti
tidak bisa diatasi. Dengan bahu
membahu diantara semua pihak,
termasuk unsur Yayasan Pendidi-
kan Cendekia Utama (YPCU) se-
bagai badan penyelenggara Unit-
omo, kita yakin semua kesulitan ini
akan bisa diselesaikan. Apalagi
dengan formasi YPCU yang baru
saja disahkan Dirjen AHU Kemen-
kumham -- baik di organ pembina,
pengawas maupun pengurus --
maka tumbuh pula optimisme bah-
wa Unitomo akan bisa makin ber-

benah di segala aspek dalam wak-
tu yangtidak 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
makin unggul akan bisa segera ter-
wujud, dan kita optimis untuk itu.

Tanda-tanda bahwa Unitomo
akan bisa melewati masa-masa sulit
ini pun mulai tampak. Meningkat-
nya perolehan jumlah mahasiswa
baru tahun akademik 2022/2023
dibanding perolehan mahasiswa
baru di tahun akademik 2021/2022,
setidaknya bisa menjadi indikator
bahwa kepercayaan masyarakat ter-
hadap Unitomo tetap besar.

Kepercayaan yang besar juga
diberikan pemerintah dengan
menunjuk Unitomo untuk sekali
lagi menjadi tuan rumah bagi pel-
aksanaan kegiatan Pertukaran Ma-
hasiswa Merdeka (PMM). Kali ini
pesertanya sebanyak 45 maha-
siswa dari berbagai PTN dan PTS
se Indonesia. Bukan cuma meneri-
ma mahasiswa dari kampus lain
untuk berkuliah di Unitomo, pada
saat yang sama Unitomo juga men-
girim setidaknya 10 mahasiswa un-

tuk menempuh kuliah di sejumlah
PTN maupun PTS di luar pulau.

Kegiatan yang digagas Mendik-
budristek Nadiem Anwar Makarim
sebagai bagian dari program Mer-
deka Belajar, Kampus Merdeka ini
punya misi mulia untuk mendorong
tumbuhnya semangat kebhinekaan
diantara para mahasiswa yang be-
rasal dari berbagai wilayah. Den-
gan kegiatan ini diharap akan bisa
menumbuhkan rasa cinta maha-
siswa terhadap keragaman budaya
tanah air, serta mendorong pengua-
tan dan perluasan kompetensi aka-
demik mereka melalui pengalaman
belajar di perguruan tinggi di luar
wilayah tempat tinggalnya.

Jadi, bukan hanya mengantar
mahasiswa bebas merdeka mem-
pelajari apa yang dibutuhkan un-
tuk masuk dunia kerja, mahasiswa
juga diharap bisa memiliki jiwa tol-
eransi yang besar, dengan membi-
asakan mereka untuk hidup bersa-
ma, bergaul dan mempelajari berag-
am budaya yang berbeda, sehing-
ga makin memiliki perspektif yang
luas dalam menjalani hidupnya di
masa yang akan datang. (*)

Menjadi Merdeka dan Toleran
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PROGRAM ini dimaknai
sebagai program unggulan dari
kampus merdeka, karenanya
memberikan kesempatan kepa-
da mahasiswa untuk berpetu-
alang mengeksplor dirinya
dengan menggunakan hak be-
lajarnya di luar program studi
dan perguruan tinggi asal.

Mahasiswa diberi kesempa-
tan untuk merasakan pengala-
man berkuliah dalam nuansa
Kebhinekaan selama satu se-
mester di kampus yang berbe-
da. Proses belajar mengajar
yang selama ini terlalu kaku,
dan mengikuti standar aturan
dari perguruan tinggi saja, kini
mahasiswa berperan sebagai
subjek, sehingga ada kebe-
basan untuk memilih akan be-
lajar kepada siapapun dan di
perguruan tinggi manapun
seperti yang diinginkan.

Mahasiswa dapat mempel-
ajari nilai-nilai keragaman bu-
daya, suku, agama, keper-
cayaan, serta bahasa yang be-
lum pernah mereka dapatkan di
daerah asalnya.

Proses tersebut tentu men-
jadi relate dengan kata “Ber-
tukar sementara…” yang bu-
kan hanya kata semata, melain-
kan menginterpretasikan se-
buah bentuk adaptif learning.
Metode pembelajaran yang
mengedepankan efektivitas
dan efisiensi, dibuat sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa
melalui sumber belajar yang
tepat dan feedback serta arah-
an yang cepat.

Mahasiswa akan memiliki
kesempatan berharga untuk
mengasah diri dalam mengh-
adapi tantangan berbeda yag
dihadapi di kampus dan

lingkungan baru selama satu
semester, sehingga tidak han-
ya kemampuan berkolaborasi
yang dibutuhkan, tapi juga
kreativitas dalam berpikir juga
sangat diharapkan.

Mahasiswa berpartisipasi
terhadap banyak hal, menjalin
pertemanan lintas budaya,
mengembangkan keterampilan,
kepemimpinan, kepercayaan
diri, dan kepekaan sosial.
Struktur alam dan budaya baru
pada setiap perguruan tinggi,
mengembangkan mahasiswa
untuk dapat beradaptasi den-
gan baik serta melakukan tin-
dakan inovatif dalam mengh-
adapi masa depan.

Yang menarik dari pembela-
jaran program pertukaran ma-
hasiswa merdeka mengusung
konsep baru yaitu kegiatan
modul nusantara, di hari sab-
tu-minggu mereka akan men-
gunjungi museum, rumah
ibadah, tur wisata, dan lain-
lain. Kegiatan berikutnya yaitu
mereka akan mengikuti talk-
show dari figur inspiratif daer-
ah dan sharing antar kelompok.

Selain itu, program PMM
dapat menjadi wadah bagi ma-
hasiswa untuk memberi kontri-
busi sosial di daerah Perguru-
an Tinggi (PT) penerimanya.
Oleh karena itu kegiatan per-
tukaran mahasiwa menjadi
wadah baru untuk dapat pema-
haman kultural yang berkaitan
dengan bahasa daerah, tarian,
seperti petik laut di Madura,
selamatan, ruwat desa di Sub-
ang dan Purwakarta, batik di
Pamekasan dan Pekalongan
serta masih banyak lagi aneka
ragam budaya.

Kedua, pemahaman eduka-

tif yang erat kaitannya dengan
nilai- nilai kearifan lokal seper-
ti tata krama, gotong royong,
tegur sapa, solidaritas, adab
sopan santun, etos kerja dan
budaya cium tangan dan lain
sebagainya. Ketiga, pemaha-
man pada multietnis untuk sal-
ing bersikap welas asih, meng-
hargai dan saling menghormati
sesama, hidup rukun saling
berdampingan yang diekspresi-
kan dalam pengamalan.

Keempat, pemahaman ten-
tang hidup sehat dapat dihasil-
kan dari lingkungan sehat fisik
dan jiwa yang terus dirawat
dan dijaga keindahanya. Mod-
el belajar adaptif inilah yang
akan memicu mereka untuk leb-
ih tahu alam Indonesia dari segi
geografis hingga kultural yang
terbentang dari Sabang hing-
ga Merauke.

Proses adaptif learning,
melahirkan mahasiswa yang
bertindak sebagai pribadi mer-
deka yang membuka skala ru-
ang tanpa sekat, sebuah aktiv-
itas kontinyu yang mengafir-
masi ruang hidup tersendiri.
Tentunya, bertujuan untuk
menikmati proses interaksi
“belajar” yang menyenangkan
dan memberikan banyak pen-
galaman.

 Tanpa disadari, kegiatan
Pertukaran Mahasiswa Merde-
ka (PMM) pasti menghasilkan
banyak perubahan, baik pola
pikir, dan penalaran. Begitupun
dalam pengembangan sikap
optimis, yang mendorong ma-
hasiswa untuk melakukan
apapun yang mereka inginkan.

 Seolah kita sepakat dengan
pemikiran yang digadang para
ahli didik seperti Hilgard dan
Bower (Purwanto, 1993:84),
bahwa belajar berhubungan
dengan perubahan tingkah
laku seseorang terhadap situ-
asi tertentu yang disebabkan
pengalaman yang berulang-ul-
ang.

Maka, point dari “bermak-
na selamanya”, justru terletak
pada sebuah pengalaman yang
dihasilkan dari proses belajar

mengajar yang didapatkan oleh
mahasiswa. Ini akan menjadi
bekal dan akan dikenang di
masa mendatang.

Pada pelaksanaanya, pro-
gram pertukaran mahasiswa
merdeka tentu juga masih men-
inggalkan banyak catatan un-
tuk diperbaiki, diantaranya:
perbedaan akreditas serta sta-
tus perguruan tinggi yang
akan berdampak
pada perbedaan
kemampuan
dalam mengak-
ses kemitraan,
kualitas dan
adaptabilitas
kurikulum.

 Pada
proses layanan
berupa
minimnya
informasi,
dan
pencair-
an
insentif
yang

tidak tepat waktu.
Bahkan PR ke depan dari

pertukaran mahasiwa ini, masih
belum terlihat produk hasil dari
lulusan yang ikut PMM di masa
depan. Namun hemat saya,
program ini sangat layak dan
bagus untuk diikuti oleh para
mahasiswa semester 5. Serta
harus aplikatif dan kompetitif.
Selamat bertukar, para mahasi-

wa! Selamanya akan tetap
bermakna. *

“Hakikat Belajar” pada Pertukaran
Mahasiswa Merdeka

Bertukar Sementara, Bermakna Selamanya”
tagline pada program Pertukaran Mahasiswa

Merdeka menjadi bagian dari refleksi saya, baga-
iaman dunia pendidikan selama dua tahun ini

sudah melakukan gebrakan yang luar biasa.

OLEH :

Dr. Nur'annafi Farni Syam Maella, S.I.Kom., M.I.Kom,

Dosen Fikom

PROFIL

�Kiprah Wahyu Prawesthi
Terus Pacu Prestasi dan

Berkarya Dalam
Tri Dharma Perguruan Tinggi

Warta Cendekia
Redaksi Warta Cendikia Kampus Kebangsaan dan Kerakya-

tan Universitas Dr.Soetomo Surabaya, menampilkan seorang
sosok Dosen yang sejak tahun 1995 sampai 2022 sekarang ini
masih menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum. Kurang leb-
ih 27 tahun beliau mengabdi dari menjadi dosen biasa hingga
bebeberapa jabatan struktural dirainya, mulai dari Sekretaris
LKBH, Kaprodi S1 FH, Kaprodi S2 FH hingga sekarang menja-
bat sebagai Sekretaris Pusdiklat Unitomo.

Yang sungguh menggembirakan dari Ibu Dr.Wahyu
Prawesthi, SH, M.Hum, CLI (Sertfied Liquidator Indonesia),
wanita yang dilaihirkan di kota Jember ini sebagai alumni
Universitas Jember (S1), S2 diraihnya di Universitas Brawi-
jaya Malang dan beliau adalah lulusan terbaik dan peraih IPK
tertinggi (4,00) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya dengan masa studi 6 semester (3
th) berpredikat cumlaude.

Merupakan suatu kebanggaan bagi Fakultas Hukum yang
bertambah 1 (satu) lagi seorang Doktor dibidang ilmu Hukum
dan Civitas Akademika Universitas Dr.Soetomo dengan mem-
bawa nama baik pada saat dilangsungkannya pagelaran Wisu-
da yang ke-125 pada tanggal 3 September 2022 beberapa waktu
lalu diantara 1.658 wisudawan dengan mendapatkan “The In-
spiring Figure of Untag Surabaya” merupakan penghargaan
yang diberikan oleh Untag Surabaya yang diberikan secara
langsung oleh Rektor  Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA,
CPA, kepada sosok yang menginspirasi dan berprestasi den-
gan hasil karya disertasi yang berjudul “ Hakikat Pemberian
Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Keadilan”.

Tidak hanya apa yang sudah diraih Dr.Wahyu Prawesthi,
SH., M.Hum, CLI, dibidang akademis, masih ada yang sudah
dicapai dan diraihnya selain ada beberapa yg sudah ditulis
untuk jurnal internasional dan penelitian hibah sebagai wu-
jud tri darma perguruan tinggi, juga menjadi konsultan kajian
dibeberapa instansi yaitu pada pengembangan wilayah Sura-
madu, Konsultan kajian Analisis Kebijakan Pemberian Cash
For Work dan Jaminan Hidup dan Pengembalian Dasar Pen-
gungsi di BNPB Pusat, sebagai Tenaga Ahli DPRD Gresik
dalam Penyusunan LPKJ Kabupaten Gresik, Konsultan dan
Tenaga Ahli di Direktorat PWNI/BHI Kementerian Luar Negeri
di Jakarta. Dan yang sekarang sebagai Tenaga Ahli dalam
kajian Indeks Efektivitas (IE) Kinerja PPATK dalam Pencega-
han dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Harapannya adalah apa yang sudah dihasilkan, dicapai
dan diraih oleh Dr.Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, CLI untuk
semakin memberikan motivasi dan untuk terus berkarya serta
meningkatkan prestasi baik dibidang akademik maupun di-
bidang yang lainnya yang bersinergi dengan bidang akade-
misnya. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua. (wil)
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Unitomo Jalin MoU dengan
Creative Mind LCC Japan
Warta Cendekia
Melalui aplikasi Zoom Universitas Dr. Soetomo Surabaya

(Unitomo) menggelar penandatanganan MoU dengan Cre-
ative Mind LCC Japan, Jumat (12/08). Kegiatan yang berlang-
sung secara daring tersebut dihadiri Ibu Ikoku Kogiso Pimp-
inan dan Pemilik lembaga Creative Mind LCC Japan dan Siti
Marwiyah Rektor Unitomo beserta para Wakil Rektor , Dekan
Fakultas sastra dan juga Hendro Wardhono Ketua Pusat Stu-
di Bencana dan Lingkungan Unitomo (PSBL).

Dalam sambutan pembukanya Siti Marwiyah  Rektor Unit-
omo sangat mengapresiasi langkah kerjasama ini yang sudah
diinisiasi oleh PSBL Unitomo.

“Kerjasama ini sangat penting terutama dalam mendukung
kegiatan operasional PSBL. Terutama meningkatkan penge-
tahuan dan keterampilan mahasiswa terkait pencegahan dan
mengurangan resiko bencana,” ujar Siti Marwiyah.

MoU dengan  Lembaga Creative Mind LCC Japan ini menu-
rutnya bisa di implementasikan dengan berbagai program
unggulan Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo serta
Pusat Studi Wisata dan Ekonomi Kreatif.

“Saya berharap nantinya program dari Creative Mind LCC
Japan ini nanti dapat bersinergi dengan program unggulan
Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo serta Pusat
Studi Wisata dan Ekonomi Kreatif dan kedepan dapat mem-
bawa manfaat di kedua belah pihak,” imbuh Siti.

Dalam kesempatan lain Hendro Wardhono, Ketua PSBL
Unitomo menjelaskan ketertarikan pihak Creative Mind untuk
bekerjasama dengan pihak Unitomo karena lembaga ini (cre-
ative mind) sangat peduli dengan upaya-upaya pencegahan
dan penanggulangan bencana dan menilai Unitomo sangat te-
pat dijadikan mitra karena telah berpengalaman melakukan KKN
tematik pencegahan dan penanggulangan bencana.

“Pihak Creative Mind tertarik bekerja sama dengan PSBL
Unitomo karena mereka ingin memberi edukasi kebencanaan
pada anak-anak SD. Dan Unitomo sudah berpengalaman se-
jak 2015 memberikan sosialisasi kebencanaan di beberapa
sekolah dasar dan menengah di Jawa Timur melalui mobil
Mobil Edukasi Bencana,“ kata Hendro.

Di samping itu menurut Hendro mereka tertarik juga kare-
na adanya kesamaan jenis bencana antara Jepang dan Indo-
nesia.  “Karakteristik bencana di Jepang dan Indonesia ham-
pir sama seperti banjir, letusan gunung api, angina puyuh,
dan perubahan cuaca ekstrem. Disini nanti mereka akan fokus
pada materi edukasi penanggulangan bencana. Selanjutnya
pihak Creative mind nantinya dalam kerjasamanya berharap
agar mahaiswa Unitomo juga dapat menyumbangkan bebera-
pa konten edukasi penanggulangan bencana dalam bentuk
video yang nantinya akan disiarkan di TV Yamagata Jepang,”
pungkas Hendro menutup percakapan. (wil)

Buka Kesempatan
Magang ke Jepang

� Unitomo Teken MoU dengan

PT Tomodachi Indonesia Gemilang
Warta Cendekia
Dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa di tingkat

internasional, Universitas Dr. Soetomo melakukan kerja sama
dengan PT. Tomodachi Indonesia Gemilang, Senin (28/03).
Bertempat di Ruang Proklamasi, penandatanganan Memoran-
dum of Understanding kedua lembaga dilaksanakan dalam
bidang pendidikan dan pengiriman peserta magang ke Jepang.

Kegiatan menghadirkan jajaran pimpinan masing-masing
lembaga, di antaranya Rektor, Siti Marwiyah beserta para
Wakil Rektor dan Tjahjono Kuntadi, Direktur Utama PT. To-
modachi Indonesia Gemilang beserta jajarannya.

Usai penandatanganan, Iyat, sapaan akrab rektor wanita
pertama Unitomo mengatakan kegiatan ini sebagai perluasan
jejaring kerja sama dengan pihak praktisi.

“Program ini akan diselaraskan dengan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka atau MBKM, jadi bagi mahasiswa program
studi selain S1 Sastra Jepang peluangnya sangat terbuka,
jadi saya minta pak Amirul Mustofa selaku Wakil Rektor I
Bidang Akadmik bisa menginfokan ke masing-masing prodi
yang kita miliki, gunakan kesempatan baik ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Tjahjono Kuntadi mengungkapkan jalinan
kerja sama dengan Unitomo menjadi penting mengingat prak-
tisi harus berjalan harmonis dengan dunia akademisi.

“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedua belah
pihak, dari sisi praktisi kami mendapat sumber daya yang kual-
itasnya sudah tentu bagus, dari sisi Unitomo sendiri juga
akan memberikan pengalaman mahasiswa untuk bisa magang
ke Jepang,” ujarnya.

Ditemui di sela kegiatan, Wakil Rektor IV bidang Promosi
dan Kerja Sama, Prof. Nur Sayidah mengatakan kerja sama
dengan PT. Tomodachi Indonesia Gemilang merupakan satu
dari sekian perusahaan yang Unitomo jalin kerja sama guna
menuju kampus unggul.

“Dengan pengalaman magang seperti ini tentu membuat
mahasiswa akan siap di dunia kerja nantinya. Tentu ini menja-
di ikhtiar Unitomo menuju kampus Unggul sebagaimana visi
kita,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi ini. (wil)

Vakum 2 Tahun,
Sasjep Gelar Bunkasai JFF

Warta Cendekia
Program Studi Sastra Jepang

(Prodi Sasjep) Fakultas Sastra
(FS) Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) kembali mengadakan
Bunkasai Japan Fun Festival
(JFF) dengan tema “Taikai Mat-
suri; Jibun migaki ni chosen shiy-
ou, seiseidodo to kisoiaou yang
berarti “Festival Perlombaan;
Mari asah diri kita dengan ber-
lomba untuk menjadi yang ter-
baik dengan cara sportif”, Ming-
gu (28/05). Agenda tahunan
Prodi Sasjep yang sempat vakum
selama dua tahun akibat pan-
demi ini, kini kembali terseleng-
gara melalui kerjasama dengan
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya (PENS).

Eki Danah Armita, Humas
Panitia Kegiatan mengatakan
kegiatan Bunkasai JFF  ke 26
tahun ini sebagai wujud dari
program Merdeka Belajar Ka-
mpus Merdeka (MBKM).

“Memang yang biasanya di
Unitomo, kali ini agak sedikit
berbeda yakni kami berkolabo-
rasi dengan PENS, dengan men-
gundang siswa SMA/SMK/
MA se-Jawa Timur, mahasiswa,
dan masyarakat Umum pecinta
budaya Jepang di seluruh Jawa
Timur untuk ikut memeriahkan
lomba-lomba dan kegiatan yang
diadakan,” ungkapnya.

Kegiatan yang dibuka lang-
sung oleh Konsulat Jenderal
(Konjen) Jepang Surabaya,
Takeyama Kenichi ini disaksi-
kan Rektor Unitomo, Siti Mar-

wiyah dan Direktur PENS, Alir-
idho Barakbah. Dalam sambu-
tannya, Takeyama Kenichi
mengatakan terkesan dengan
kegiatan yang diselenggara-
kan meski masih dalam suasa-
na endemi.

“Kami sangat mengapresia-
si kegiatan ini, terselenggara
dengan tetap memerhatikan
protokol kesehatan. Selain itu,

perpaduan budaya jepang
dengan keramahan dan keulet-
an mahasiswa Indonesia men-
jadi kolaborasi yang menarik,”
ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unit-
omo, Siti Marwiyah saat dite-
mui di sela kegiatan mengata-
kan kegiatan Bunkasai JFF ke
26 menjadi salah satu kegiatan
yang mampu menghidupkan

gairah mahasiswa dalam
menyelenggarakan kegiatan
setelah terpaan pandemi.

“Ini bisa menjadi contoh
bagi mahasiswa lain dalam
menggelar kegiatan, dan tetap
mengangkat nilai-nilai  yang
sifatnya lintas budaya interna-
sional, jalinan kerja sama, dan
mengasah kreativitas serta
sportivitas,” kata Doktor

Bidang Hukum Tata Negara ini.
 Sebagai informasi, selain

lomba, pada acara JFF ini me-
nampilkan langsung kegiatan
Chanoyu (upacara minum teh),
dan penampilan Kendo (seni
bela diri Jepang). Dan akan ada
penampilan dari guest stars
Seaberry, HT-ONE dan Kiseki
Band yang turut memeriahkan
acara JFF tahun ini. (wil)

Studium Generale Implementasi Kerjasama
�Perkaya Khasanah Cross Culture

Warta Cendekia
Melalui  aplikasi Zoom, Rabu

(25/05) Program studi (prodi)
Inggris fakultas sastra Univer-
sitas Dr. Soetomo (Unitomo)
kerjasama dengan Politeknik
Ubaya gelar Studium Generale
dengan tema "Business across
Cultures: Art of Bargaining
from  Different cultures”.

Studium Generale ini di nara-
sumberi langsung oleh Yenni
Hartanto pakar Intercultural
Business Communication yang
juga dosen Bahasa Inggris dan
Mandarin Politeknik UBAYA.

Gelaran ilmiah yang dihadiri
oleh 100 partisipan dari mahasiswa
Prodi Sastra Inggris, dosen, dan
alumni ini merupakan salah satu
realisasi kegiatan dalam MoA
yang telah disepakati antara Prodi
Sastra Inggris Unitomo dengan
Politeknik UBAYA beberapa wak-
tu yang lalu.

Dalam sambutan pembu-
kanya Dekan fakultas Sastra
Unitomo, Cicilia Tantri Surya-
wati mengucapkan rasa syuku-
rnya atas terlaksananya kegia-
tan ilmiah ini yang merupakan
implementasi dari MuO fakul-
tas sastra Inggris dengan Po-
liteknik Ubaya.

“Studium Generale ini meru-
pakan bentuk implementasi
dari kerjasama dengan Po-
liteknik Ubaya beberapa wak-
tu yang lalu, dan sebelumnya
juga telah melaksanakan pene-
litian bersama dengan dosen
fakultas sastra Inggris Ubaya,”
ujar Tanri

“Ke depan perlu dijajaki
kegiatan menulis Jurnal pene-
litian bersama dan juga kegia-
tan ormawa yang melibatkan
himpunan mahasiswa kedua
belah pihak agar mahasiswa
bisa saling bekerjasama den-
gan mahasiswa prodi sastra
Inggris Ubaya,” imbuh Tantri.

Dalam kesempatan pema-
paran materi Yenni Hartanto
yang juga praktisi Intercultur-
al Business Communication
banyak menjelaskan tentang
karakteristik komunikasi warga
tiap negara terutama dalam be-
raktifitas tawar menawar bisnis
serta beberapa tips berkomu-
nikasi yang kerap dilakukan
dalam bargaining (tawar-
menawar) di beberapa negara.

“Kebiasaan di Indonesia ke-
tika ingin membeli barang teru-
tama di pasar tradisional, warung
pinggir jalan dan kawasan wisa-
ta biasanya terlebih dahulu
melakukan tawar-menawar har-

ga. Tantangannya adalah
bagaimana mendapatkan harga
yang murah. Tetapi biasanya
harus hati-hati bila tidak bermi-
nat membeli maka janganlah
menawar. Karena penjual pasti
akan marah,” kata Yenni.

Berdasarkan hasil peneli-
tiannya tersebut Yenni men-
jelaskan beberapa karakteristik
dan  keunikan kebiasaan ber-
belanja dibeberapa negara sep-
erti di Asia, USA dan Eropa.

“Di beberapa negara Asia
seperti Kamboja, Laos, Vietnam
dan India , serta Korea Selatan
para penjual lebih senang bila
dagangannya di tawar oleh
pembeli dan ini menurut meru-
pakan bentuk kedekatan secara
sosial antara penjual dan pem-
beli. Tetapi  berbeda dengan
Jepang dan beberapa negara
Eropa serta Amerika Serikat
yang penjualnya tidak mengh-
endaki adanya tawar menawar
karena harganya sudah fixed
(tetap). Kecuali  tawar menawar
bisa terjadi bila produk  yang
dijual bersifat  second hand
(bekas),” tutur dosen Politeknik
Ubaya ini.

Sementara itu menurut Ani-

cleta Yuliastuti Kaprodi Sastra
Inggris Unitomo bahwa dalam
rangka merdeka belajar maka
mahasiswa khususnya sastra
inggris perlu paham tentang
cross culture dan kebiasaan
bargaining di bidang bisnis.

“Meskipun mahasiswa
sekarang lebih banyak berasal
dari kaum  milenial yang lebih
suka bertransaksi lewat online
shop yang notabene harganya
fixed, mereka  perlu juga menge-
tahui kebiasaan jual beli di set-

iap negara yang mempunyai ciri
khas tersendiri terutama dalam
melakukan negosiasi  bisnis
yang paling simpel adalah dalam
hal berkomunikasi dalam jual
beli,” ujar Anicleta.

Dalam kesempatan penutup
Anicleta berharapan dari terse-
lenggaranya Studium Generale
ini akan  semakin membuka
wawasan para mahasiswa dan
masyarakat bahwa kemampuan
bahasa Inggris merupakan nilai
tambah dalam berkomunikasi

dengan masyarakat global ter-
utama dalam bidang bisnis.

”Saya harapkan paparan
Ibu Yenni Hartanto tadi dapat
menginspirasi mahasiswa Sas-
tra Inggris Unitomo serta para
peserta lainya untuk saling
berbagi keilmuan dalam era
Merdeka Belajar mengingat
bahwa kompetensi bahasa
Inggris dan bidang bisnis
merupakan dua keterampilan
yang saling terkait,” pungkas-
nya. (wil)



KIPRAHEdisi September 2022
4

Fikes Unitomo Simulasi
Tanggap Darurat Bencana

Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD)
Pamalang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa
Timur menggelar simulasi Tanggap Darurat Bencana, Rabu
(31/08). Bertempat di Lapangan Bola Basket Kampus Unito-
mo, kegiatan ini diikuti sekitar 80 mahasiswa Fikes.

Ditemui di sela kegiatan, Miftahul Khoiroh, Dekan Fikes
menerangkan kegiatan simulasi bertujuan untuk mahasiswa
agar siap menghadapi dan menjadi bagian relawan saat terja-
di bencana.  “Simulasi ini kami mulai tanggal 29 Agustus lalu,
dan saat ini simulasi untuk tanggap darurat dengan tingkat
bencana yang cukup dahsyat hingga menimbulkan banyak
korban,” jelasnya.

Miftah menambahkan, peserta simulasi sebagian besar dari
prodi D3 Teknologi Bank Darah (TBD), baik dari semester 6
hingga mahasiswa baru. Mengingat dalam kurim kulum yang
ada telah dimasukkan mata kuliah Tanggap Bencana.

“Hal ini agar mahasiswa TBD bisa in charge dengan situa-
si-situasi seperti ini, mengingat ke depan tenaga mereka san-
gat dibutuhkan. Kami bersama PMI Kota Surabaya memberi-
kan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan
diri serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap
mahasiwa. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan simula-
si ini dapat memudahkan dalam menjalankan tugas yang te-
lah diberikan dan bisa saling kerja sama tim,” imbuhnya.

Sementara itu Agung, Koordinator Simulasi Tanggap Daru-
rat Bencana menjelaskan, secara teknis peserta akan diberi-
kan gambaran mengenai antisipasi apabila terjadi bencana,
melatih tanggap bencana, hingga membedakan kategori
pasien.  “Jadi kategorinya ada darurat dengan warna kuning,
gawat darurat dengan warna merah, meninggal dengan war-
na hitam, atau luka ringan yang bisa dibilang tidak gawat
darurat dengan warna hijau. Dengan demikian kami bisa Tang-
guh dalam menghadapi bencana,” jelasnya. (wil)

�Fakultas Sastra
Gelar Cross Cultural Understanding

bersama Siswa KIBI TNI AL
Warta Cendekia
Bertempat di auditorium R. Soemantri Kampus Universitas

Dr. Soetomo (Unitomo), Rabu (27/07) Fakultas Sastra (FS)
Unitomo gelar Cross Cultural Understanding (CCU) dengan
tema Learning Cultural Profesional Background.

Berbeda dengan kegiatan CCU sebelumnya, kali ini FS
Unitomo bekerja sama dengan TNI AL dalam rangka Lattek
Cultural Orientation and Field Trip untuk meningkatkan ko-
mpetensi berbahasa Inggris perwira siswa KIBI (Kursus In-
tensif Bahasa Inggris).

Kegiatan ini dihadiri Heri Prasetya Komandan Sekolah
Bahasa (Dansebasa) Pendidikan dan Latihan TNI AL
(Kodiklatal) bersama Wakil Rektor II dan Dekan Fakultas sas-
tra serta 60 perwira siswa KIBI dan 25 mahasiswa sebagai
peserta Cross Cultural Understanding.

Dalam sambutan pembuka Rektor Unitomo yang diwakili
Suyanto Wakil Rektor II mengatakan sangat mengapresiasi
kegiatan bersama TNI AL ini dalam rangka peningkatan ko-
mpetensi siswa KIBI dalam berbahasa Inggris. “Terima kasih
telah menjadikan Unitomo sebagai mitra di kegiatan ini. Hara-
pan kami semoga setelah terselenggaranya kegiatan ini dapat
menambah wawasan secara umum dalam berbahasa Inggris
khususnya bagi mahasiswa dan siswa KIBI,” ujar Suyanto.

Sementara itu Heri Prasetya Komandan Kodiklatal menga-
takan pentingnya Cross Cultural Understanding ini sebagai
upaya lain dalam meningkatkan pembinaan personil TNI AL
dalam membantu memahami dan memotivasi siswa KIBI un-
tuk aktif berbahasa Inggris.

“Seiring dengan tema “Learning Cultural Professional Back-
ground” maka diharap antar mahasiswa dan siswa KIBI bisa
terjalin tukar-menukar informasi dan wawasan terutama kebiasaan
dan budaya profesional dikalangan TNI AL serta lingkungan
akademis kampus,” kata perwira berpangkat Letkol ini.

Setelah kegiatan seremonial kegiatan Cross Cultural Un-
derstanding dilanjutkan dengan diskusi kelompok berbahasa
Inggris (Sharing and Caring Session) bertukar informasi men-
genai kehidupan profesi mereka. Kemudian dilanjutkan den-
gan permainan mengolah huruf (Human Scrabble Games). (wil)

KSAD Beri Kuliah Umum Bela Negara
Warta Cendekia
Kepala Staf Angkatan Dar-

at (KSAD) Jenderal TNI Du-
dung Abdurachman, SE, MM
Sabtu (21/05) memberi kuliah
umum bela negara bertema
"Membangun Kebersamaan
Dalam Keberagaman" (Build-
ing Togetherness in Diversity)
di kampus Kebangsaan dan
Kerakyatan Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Kegiatan berlangsung di
auditorium Ki Mohammad
Saleh lantai 5 Gedung F kam-
pus Unitono Jl. Semolowaru
Surabaya, diikuti sekitar 200
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Tematik dan dosen ber-
bagai fakultas.

Dalam paparannya, Dudung
mengemukakan 4 peran yang
bisa dimainkan mahasiswa
dalam memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa di tengah
perkembangan pesat teknolo-
gi dan informasi yang telah
menjadikan dunia seolah tan-
pa batas dewasa ini. Ke 4 per-
an itu yaitu sebagai agen pe-
rubahan, penjaga nilai, pe-
nerus bangsa, dan pengontrol
sosial. "Pengimplementasian
peran-peran ini bisa diwujud-
kan dengan cara aktif mendor-
ong kelompok-kelompok

masyarakat lain dalam menja-
ga nilai-nilai Pancasila melalui
pengetahuan, ide, dan ket-
rampilan yang dimiliki, berada
di garda terdepan dalam men-
jaga nilai-nilai yang terkand-
ung dalam Pancasila sebagai
pemersatu bangsa, menjaga
dan mewariskan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pan-
casila, serta ikut melakukan
kontrol sosial terhadap kehidu-
pan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara," jelas Dudung.

Meluasnya pemanfaatan in-
ternet dengan segala dampak
baik dan buruknya, tambah
Dudung, harus diimbangi den-
gan tumbuhnya budaya litera-
si yang memadai.

"Jika tidak memiliki budaya
literasi yang memadai, maka
penyebaran hoaks atau berita
bohong bisa makin merajalela.
Di sinilah mahasiswa harus
bisa memainkan peran dalam
ikut menjaga nilai-nilai bangsa
Indonesia, untuk selalu meng-
hormati perbedaan, mendahu-
lukan kepentingan umum, rela
berkorban, pantang menyerah,
gotong royong, optimisme dan
nasionalisme," papar lulusan
Akmil tahun 1988 ini.

Di bagian akhir, dudung
juga memberi 3 kunci sukses

bagi para mahasiswa Unitomo
yang hadir di acara ini.

"Yang pertama, lupakan
masa lalu, karena masa lalu tidak
akan pernah kembali lagi. Yang
ke dua, lakukan yang terbaik
hari ini secara optimal, sebab
apa yang kita lakukan hari ini
akan menjadi momen sejarah d
hari esok. Dan yang ke tiga,
cita-cita hanyalah harapan dan
angan-angan, ia tidak akan ter-
wujud jika tidak diperjuangkan,
karena itu perjuangkan cita-cit-

amu," pungkasnya.

Sumbang 10 Laptop, Tanda-
tangani Prasasti KKN Tema-
tik dan Podcast di Studio Fikom

Tidak hanya memberi kuli-
ah umum, sebagai apresiasi
terhadap mahasiswa Unitomo,
Dudung juga menghibahkan 10
laptop yang secara simbolis
diterima rektor Dr. Siti Mar-
wiyah, SH, MH., sekaligus
menandatangani prasasti KKN
Tematik yang nantinya akan

diletakkan di 5 Kabupaten/
Kota, yakni Kota Surabaya,
Kab. Sidoarjo, Kota Batu, Kab.
Blitar., dan Kab. Jombang.

Sebelum meninggalkan ka-
mpus Unitomo, jenderal kela-
hiran Bandung 56 tahun lalu ini
juga menyempatkan diri untuk
ber-podcast di studio Fakultas
Ilmu Komunikasi (Fikom). Ac-
ara podcast bersama KSAD ini
digawangi langsung oleh de-
kan Fikom Dr. Harliantara se-
bagai host. (wil)

Mahasiswa Unitomo Sabet Dua
Medali Perak SEA Games 2021

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) menyambut da-
tangnya Ignatius Joshua
Kandau, mahasiswa Prodi
Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB) yang berha-
sil meraih dua medali perak
Cabang Olahraga (Cabor) Ka-
rate kelas Kumite Perorangan
dan Beregu - 75kg Putra ajang
SEA Games Hanoi – Vietnam
2021 di ruang pendaftaran Ge-
dung A (Rektorat) lantai I,
Rabu (25/05).

Jajaran Rektorat bersama
struktural FEB tidak hanya
menyambut hangat Joshua,
panggilan peraih dua medali
perak SEA Games 2021 ini den-
gan memberi beasiswa SPP
100%, namun juga sejumlah
kemudahan dalam proses aka-
demik agar perkuliahan bisa
tetap diikuti dengan baik se-
suai kaidah akademik, serta
beasiswa penuh untuk melan-
jutkan ke S2.

Menurut Rektor, Siti Mar-
wiyah, Unitomo memberikan
dukungan penuh kepada ma-
hasiswa agar bisa berprestasi
baik akademik maupun non
akademik.

“Saya pastikan dosen wali
dan para dosen pengampu
mata kuliah yang Joshua am-
bil, untuk mendukung agar
Joshua bisa memenuhi semua
agenda akademiknya, agar
prestasi bisa tetap jalan, na-
mun kewajiban akademik juga
tidak terganggu,” ungkap
Doktor Bidang Hukum Tata
Negara ini.

Siti Marwiyah menambah-
kan, dengan bidang akademik
akan membuat kebijakan agar

mawasiswa berprestasi seper-
ti Joshua tidak perlu menyusun
skripsi, namun jurnal ilmiah
yang berisikan laporan selama
meraih prestasi.

“Joshua akan kita jadikan
role model bagi atlit berpresta-
si lainnya, di tengah kesibukan
selama pertandingan masih
tekun akan akademiknya. Jadi,
saat menjelang lulus nanti jur-
nal ilmiahnya bisa jadi motiva-
si bagi mahasiswa lainnya,”
imbuhnya.

Menurut Iyat, panggilan
akrab rektor wanita pertama
Unitomo ini, Unitomo akan
mendorong agar Joshua bisa
menorehkan prestasi bukan
hanya di SEA Games, melain-
kan di ajang kompetisi lainnya.

“Jangan cepat puas dengan
capaian ini, torehkan prestasi-
prestasi lain hingga tingkat in-
ternasional lainnya. Kami men-
dukungmu, karena selain
nantinya akan mengharumkan
nama bangsa dan negara, nama
almamater pun juga akan ter-
angkat,” paparnya.

Sementara itu, Bambang
Raditya Purnomo Wakil Dekan

Bidang Akademik FEB Unito-
mo mengatakan Joshua salah
satu mahasiswa yang rajin
mengikuti perkuliahan meski
jadwal latihannya dalam mem-
ersiapkan berbagai ajang ko-
mpetisi begitu padat.

“Meski demikian kami tetap
memastikan untuk memberi ke-
mudahan proses akademik
seperti yang sudah bu Rektor
sampaikan, terlebih dalam wak-
tu dekat Joshua akan mengh-
adapi Ujian Tengah Semester,”
ujarnya.

Joshua sendiri mengung-
kapkan rasa syukurnya atas
prestasi yang ditorehkan. Se-
gala apresiasi yang dia dapat-
kan membuat dirinya berse-
mangat untuk mengukir presta-
si sekaligus kuliah.

“Terima kasih atas segala
apresiasi ini. Semoga ke depan
saya bisa lebih fokus dalam
mempersiapkan diri menghada-
pi ajang-ajang berikutnya. Ke
depan, mudahan-mudahan
bisa mengikuti ajang ASIAN
Games dan kembali meraih jua-
ra, mohon doa restunya,” kat-
anya. (wil)

�KONI Jawa Timur
Titipkan 3 Atlet Peraih Medali
Sea Games Kuliah di Unitomo
KETUA Umum KONI Jatim M. Nabil, Senin (06/06), menga-

ntar 3 atlet peraih emas Sea Games Vietnam Mei lalu mendaftar
untuk melanjutkan kuliah di Universitas Dr. Soetomo (Unito-
mo). Ketiga atlet tersebut berasal dari cabang olahraga Se-
lam. Ketiganya sama-sama memilih program studi Ilmu Ko-
munikasi di Fakultas Imu Komunikasi (Fikom).

Masing-masing atlet itu, Vania Elvira Elent Rahmadani per-
aih emas di nomor 4 x 200 meter Surface Relay, dan perak di
nomor 4 x 100 meter Surface Relay, Bima Dea Sakti Antono
peraih perak di nomor estafet 4 x 200 meter Surface, dan pe-
runggu di nomor estafet 4 x 100 meter Surface, serta Andhini
Muthia Maulida peraih emas di nomor estafet 4 x 200 meter
Surface, dan 2 perak di nomor 800 meter Surface dan estafet 4
x 100 meter Surface. Ikut mendampingi, Mirza Mutaqin, Ketua
Umum Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)
Jatim, dan Miko Akbar dari Bid. Kerjasama KONI Jatim.

Dalam sambutannya, M. Nabil mengemukakan, sebagai
induk organisasi olahraga, KONI Jatim tidak hanya memper-
hatikan prestasi atlet di dalam arena, tapi juga di luar arena.
"Terutama pendidikan. Ini sesuai arahan Gubernur yang meng-
hendaki agar tidak ada atlet di Jatim yang terbengkalai pen-
didikannya karena terlalu sibuk mengejar prestasi. Atlet min-
imal harus mengantongi ijasah S1", ujar Nabil.

Karena itu, tambahnya, KONI Jatim telah menyediakan
beasiswa bagi para atlet yang berprestasi agar bisa menyele-
saikan kuliah S1-nya. "Unitomo merupakan salah satu kam-
pus yang telah menjalin kerjasama, dan selama ini terbukti
mampu membina para atlet, sehingga bisa terus berprestasi
tanpa harus mengorbankan perkuliahannya", papar Nabil.

Kampus Atlet
Sementara itu, Rektor Unitomo Dr. Siti Marwiyah, SH, MH,

dalam sambutan penerimaannya menyampaikan kesiapan
Unitomo untuk membina para atlet ini. "Karena kesibukan-
nya menjalani latihan yang telah diprogramkan pelatih se-
bagai persiapan mengikuti berbagai kejuaraan, yang kadang
berlangsung di luar daerah atau bahkan luar negeri dalam
waktu yang cukup lama, maka tentu para mahasiswa dari ka-
langan atlet ini tidak bisa diperlakukan sama seperti mahasi-
wa reguler dari kalangan yang bukan atlet", ujar Iyat, panggi-
lan akrab rektor wanita pertama Unitomo ini.

Dengan tanpa mengurangi kualitas perkuliahan, tambah
Iyat, para atlet ini harus diberi sejumlah kemudahan. "Misal
dalam hal pengaturan jadwal perkuliahan atau ujian, mereka
bisa menempuh secara online dengan jadwal yang fleksibel
menyesuaikan agenda latihan atau kejuaraan yang mereka
hadapi", papar Iyat.

Selama ini Unitomo memang dikenal sebagai kampus atlet
karena punya banyak mahasiswa dari kalangan atlet. Mulai
dari generasi Widodo C. Putro, hingga Andik Virmansyah,
Evan Dimas dan Satria Tama di cabang sepak bola. Affan
Priyo Wicaksono, Ayip Rizal, dan Jhony Sugianto di cabang
Bola Voli. Sisilia Agustina Ora dan Joshua Kandou dari ca-
bang Karate, serta masih banyak lagi atlet berprestasi lain
yang pernah kuliah di Unitomo. Joshua yang tercatat sebagai
mahasiswa aktif program studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB) semester 4 juga tampak hadir dalam acara
ini. (humas)

30 Mahasiswa Kaji Risiko Bencana
Warta Cendekia
Pusat Studi Bencana dan

Lingkungan (PSBL) Universi-
tas Dr. Soetomo (Unitomo)
resmi melepas sebanyak 30
mahasiswa dari berbagai juru-
san yang telah menempuh
mata kuliah Manajemen Ben-
cana dan Lingkungan untuk
melakukan survei lapangan
terkait kajian risiko bencana
Kota Surabaya, Jum’at (19/08).

Bertempat di Tenda Barak
Badan Penanggulangan Benca-
na Daerah (BPBD) yang didiri-
kan di Lapangan Basket kam-
pus Unitomo, kegiatan ini diha-
diri Kepala Pelaksana (Kalaksa)
BPBD Kota Surabaya, Ridwan
Mubarun beserta Jajarannya.

Hendro Wardhono, Ketua
PSBL melaporkan, bahwa sur-
vei yang dilakukan sebanyak
30 mahasiswa ini nantinya
akan melakukan pendataan
lapangan di seluruh kecamatan
yang ada di Kota Surabaya.

“Teman-teman mahasiswa
akan bersinergi dengan pihak-
pihak terkait yang ada di keca-
matan hingga kelurahan den-
gan mengumpulkan data po-
tensi hazard atau ancaman ben-
cana, kerentanan, dan kapasi-
tasnya,” ujarnya.

Menanggapi laporan Ketua
PSBL, Rektor, Siti Marwiyah
mengatakan dalam menjalankan
tugasnya, mahasiswa harus
bisa membawa nama baik insti-
tusi kampus, terlebih program
yang dijalankan merupakan
praktek langsung dari Merdeka
Belajar Kampus Merdeka.

“Ke depan, untuk mata kuli-
ah manajemen bencana dan
lingkungan akan diberi bobot
praktek lapangan yg lebih be-
sar agar dapat melakukan ap-
likasi teori serta mengembang-
kan keterampilan sosial di
masyarakat,” kata rektor perem-
puan pertama di Unitomo ini.

Siti Marwiyah, atau yang

biasa disapa Iyat ini menam-
bahkan, kampus kebangsaan
dan kerakyatan merupakan
salah satu atau mungkin satu-
satunya Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Jawa Timur
yang mewajibkan seluruh ma-
hasiswanya menempuh mata
kuliah Manajemen Bencana
dan Lingkungan.

“Harapannya, mahasiswa

dan suluruh civitas academica
dapat memberi kontribusi
sekaligus bersinergi dengan
unsur-unsur penanggulangan
bencana lainnya, baik pemer-
intah, dunia usaha, masyarakat
dan media untuk mewujudkan
visi kebencanaan negeri ini,
yakni Ketangguhan Bangsa
Dalam Menghadapi Bencana,”
imbuhnya.

Sementara, Ridwan Muba-
run, Kalaksa BPBD Kota Sura-
baya lebih menekankan akan
pentingnya koordinasi dan
komunikasi khususnya dengan
pihak kecamatan agar pengum-
pulan datanya dapat tercapai
secara optimal dan sesuai ke-
butuhan dalam kajian risiko
bencana. “Ini sangat penting,
agar teman-teman mahasiswa
bisa optimal dalam melaksana-
kan tugas di lapangan. Dan
tentu program ini menjadi per-
hatian penuh bagi kami, dan
kami sangat mengapresiasi
program ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut ha-
dir dalam kegiatan Ketua Pu-
sat Studi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Pusparekraf),
Priyanto dan Dosen Pembimb-
ing PSBL, Basuki Nugroho
serta Presiden Badan Ekseku-
tif Mahasiswa (BEM) dan Ket-
ua Dewan Legeslatif Maha-
siswa (DLM) Unitomo. (wil)
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Sambut Harkitnas Ala Civitas
Academica Unitomo

Warta Cendekia
Jelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas),

jajaran Rektorat dan beberapa perwakilan mahasiswa Univer-
sitas Dr. Soetomo (Unitomo) meski masih dalam suasana pan-
demi, tetap melaksanakan kegiatan rutin tahunan berziarah ke
makam pahlawan dr. Soetomo, Kamis (19/05).

Bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jl. Bubu-
tan, Surabaya, berbeda daengan tahun sebelumnya yang sem-
pat vakum akibat merajalelanya kasus pandemi, tahun ini Kam-
pus Kebangsaan dan Kerakyatan kembali melakukan renun-
gan kebangkitan nasional dan tabur bunga saat berziarah.

Rektor, Siti Marwiyah saat memberikan sambutan menga-
takan, tahun ini civitas academica Unitomo kembali peringati
Hari Kebangkitan dengan serangkaian kegiatan. “Dengan
tetap menjaga protokol kesehatan, mari kita gairahkan seman-
gat kebangkitan ini dengan rangkaian kegiatan positif,” un-
gkap wanita yang kerap disapa Iyat ini.

Masih di dalam pendopo GNI dekat pusara pendiri organ-
isasi Budi Utomo, Iyat, mengingatkan agar generasi penerus
tetap menjaga semangat kebangkitan bangsa. “Dengan mem-
bawa nama dr. Soetomo, kita sebagai civitas academica patut
menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan kerakyatan se-
suai semangat beliau untuk menjadikan bangsa ini maju. Se-
bagai dr. Soetomo muda kita harus memegang teguh seman-
gat kebangsaan beliau,” imbuhnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam renungan kebang-
kitan nasional, Zawawi Imron, Sastrawan. Dalam paparannya,
penyair asal Batang-Batang Sumenep Madura ini berpesan
kepada mahasiswa yang hadir semua elemen bangsa mewari-
si pendidikan dan nasionalisme yang diajarkan dr. Soetomo.

“Ada tiga nilai yang bisa diwarisi generasi muda atau mile-
nial saat ini yakni berdaulat politik, mandiri bidang ekonomi,
berkepribadian dan berkebudayaan,” katanya.

Zawawi Imron menambahkan agar Soetomo Muda senan-
tiasa membangun dirinya menjadi lebih produktif. Terlebih
dengan dukungan teknologi dan dunia digital yang semakin
canggih.

“Digital itu sebenarnya tak hanya haknya milenial, tapi
semua orang. Tapi khusus milenial dia harus menaikkan, mem-
bangun dirinya menjadi bagian anak-anak muda yang produk-
tif di dalam kondisi digital dan tekanan pandemi saat ini,”
pungkasnya. (wil)

Vakum 2 Tahun, BEM FIA
Gelar Mafia Festival
“Piala Rektor” 2022

Warta Cendekia
Merupakan hari terakhir atau babak final kegiatan Maha-

siswa Fakultas Ilmu Administrasi (Mafia) Festival mengusung
nama kejuaraan Futsal “PIALA REKTOR” 2022, Rabu (20/07).
Dengan jargon “Show Your Skill And Reach Your Achieve-
ment”, kegiatan ini merupakan ajang pertandingan futsal
tingkat umum yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo).

Ditemui di sela kegiatan, Ketua BEM FIA, Naufalariiq Va-
dio Samsuddin mengatakan kegiatan yang digelar mulai Se-
nin (18/07), diikuti setidaknya 24 tim, baik dari Surabaya mau-
pun luar kota.

“Setelah berhenti berkegiatan secara luring selama 2 tahun,
akhirnya Piala Rektor bisa terselenggara melalui pertandin-
gan futsal, harapannya ini bisa menjadi awal yang baik bagi
gairah kegiatan mahasiswa di kampus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Aisyah Fadhilah
mengungkapkan tidak mudah menggelar kegiatan pasca pan-
demi. Segenap panitia musti berusaha keras mulai dari persia-
pan, menjaga protocol Kesehatan, hingga mencari peserta.

“Meski menguras banyak energi, namun melalui kegiatan
ini kami bisa bersinergi antar anggota panitia hingga antar
Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM lainnya seperti UKM
Himpunan Mahasiswa Sosial atau Himasos, Resimen Maha-
siswa atau Menwa, serta Communication Photography Club
atau Ciphoc. Inilah pentingnya belajar berorganisasi di kam-
pus, dan alhamdulillah pihak kampus sangat memberikan duku-
ngan,” terangnya.

Ditemui di sela kegiatan, Sucipto, Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan mengharakan penyelenggaraan event ini
menjadikan ombak baru untuk semangat olahraga dan meng-
hasilkan atlet-atlet penuh sportivitas.

“Salut untuk mahasiswa FIA yang telah sukses menggelar
kegiatan Mafia Festival, ini juga menjadikan rangkaian Dies
Natalis Unitomo ke 41 semakin semarak,” pungkasnya.

Dalam pertandingan Final, Narotama FC berhasil meraih
juara 1 setelah mengalahkan Pingdoes, tim futsal dari siswa
SMA/SMK di Surabaya. Sementara Bidadawry FC yang no-
tabennya mahasiswa FIA Unitomo berhasil meraih juara 3
setelah babak perebutan melawan Blackpink FC. (wil)

�Peringati HUT RI Ke-77

Upacara Bersama Sivitas Taman
Pendidikan Dr. Soetomo

Warta Cendekia
Bertempat di pelataran Ka-

mpus Universitas Dr. Soetomo
Surabaya (Unitomo), (Rabu
(17/08) menggelar upacara
dalam rangka memperingati
hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-77.

Upacara dipimpin langsung
oleh Siti Marwiyah Rektor Uni-
tomo dan dihadiri oleh 1.000
peserta terdiri dari Dosen dan
Karyawan Unitomo, Maha-
siswa Baru (Maba), Aktivis
BEM, dan Unit Ormawa, para
Guru dan  Siswa SMA Dr. Soe-
tomo, SMK Unitomo serta
SMP Dr. Soetomo.

Dalam pidatonya Siti Mar-
wiyah Rektor Unitomo menga-
jak para insan pendidikan un-
tuk terus membangun inovasi
pembelajaran dan etos kerja
yang lebih keras lagi dalam
rangka meningkatkankan mutu
pendididikan.

“Sebagai insan pendidikan
kita harus memberikan contoh
tentang bagaimana proses
pembelajaran yang baik. Saat
ini  pendidikan semakin  berpi-

hak  kepada  peserta didik dan
memerdekakan guru dan dos-
en untuk berkreasi dalam men-
gajar melalui Kurikulum Mer-
deka dan platform  Merdeka
Mengajar,” papar Siti.

Sesuai tema HUT RI ke- 77
Kemerdekaan  Republik Indo-
nesia Tahun 2022 ini  yaitu
"Pulih  Lebih Cepat, Bangkit

Lebih Kuat", Siti Marwiyah
pun menghimbau agar antara
guru dan siswanya serta dos-
en dan mahasiswanya agar sal-
ing bergandeng tangan mem-
bangun kembali semangat roh
pendidikan di Indonesia.

“Pemerintah telah berupaya
keras memberikan berbagai fa-
silitas dan akses kerjasama dan

pendanaan dalam Merdeka
Belajar maka ini harus bisa kita
manfaatkan sehingga benar-
benar bisa terwujud Kemerde-
kaan yang sebenarnya yaitu
belajar dengan bahagia,
berkarya tanpa hambatan. Ber-
lari menuju masa depan den-
gan penuh keberanian sehagai
Pelajar dan Mahasiswa  Pan-

casila,” tutur Doktor Ilmu Hu-
kum Tata Negara ini.

Usai pelaksanaan upacara
HUT RI ke 77 tersebut di lang-
sungkan pula beberapa atraksi
keahlian baris berbaris dari Tim
Paskib SMA Dr. Soetomo Sura-
baya, sajian Tarian dari siswa
SMK Unitomo serta musik dari
UKM Musik Unitomo.  (wil)

�Jalin Keakraban dengan Mahasiswa Aktif

IKA Unitomo Bagi Takjil di Bulan Ramadan
Warta Cendekia
Bertepatan dengan bulan

suci Ramadan Tahun 1443 Hirj-
riah, Selasa (26/04) bertempat di
depan gerbang Kampus Uni-
versitas Dr. Soetomo Surabaya
(Unitomo), Ikatan Alumni Unit-
omo (IKA-Unitomo) gelar pem-
bagian Takjil untuk masyarakat
para pengguna jalan yang melin-
tas di Jalan Semolowaru depan
kampus. Kegiatan sosial yang
diinisiasi oleh  para anggota
IKA-Unitomo ini merupakan
agenda rutin tahunan yang se-
lalu dihelat oleh para alumni
Unitomo.

Menurut Yulianto, salah
satu pengurus IKA-Unitomo
mengatakan, kegiatan ini bukan
semata-mata bertujuan sosial
kemasyarakatan tetapi juga
mempererat persaudaraan dian-
tara anggota IKA dan adik-adik
mahasiswa.

“Alhamdulillah tahun ini
kami berhasil mengumpulkan
200 paket takjil yang pengada-
annya berasal dari donasi pri-
badi Ketua Umum IKA Unito-
mo Bapak R. Mas Hadi Purno-
mo serta distribusinya kami
dibantu oleh mahasiswa ang-
gota BEM-Unitomo,” ujar
Yulianto yang juga Alumni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB) Unitomo.

Selain itu harapannya dari
kegiatan ini agar masyarakat di
sekitar kampus yang mempun-
yai tagline kebangsaan dan
kerakyatan ini paham secara
sosial bahwa Unitomo lewat
Alumninya masih terus
berkiprah dan peduli dengan
lingkungannya.

“Tahun lalu meskipun masih
dalam masa pandemi melalui be-
berapa alumni per fakultas kami
juga telah mengadakan kegiatan
serupa meskipun di laksanakan
secara menyebar di berbagai
tempat,” tutur Yulianto.

Dalam kesempatan terpisah
Sucipto, wakil rektor III bidang
kemahasiswaan dan alumni
pun menanggapi positif selu-
ruh rangkaian ini.

“Meskipun belum lama di-
lantik namun kiprah IKA-Unit-
omo ini sangat baik karena mel-
ibatkan juga mahasiswa lain-
nya. Kedepan saya harapkan
kegiatan alumni di bulan ra-
madhan bisa ditingkatkan den-
gan kegiatan-kegiatan pelati-
han, serta beberapa aksi sosial
bagi masyarakat,” terangnya.

Sucipto menambahkan, pi-
hak pimpinan Unitomo sangat
terkesan dengan adanya peli-
batan para mahasiswa Anggo-
ta BEM di kegiatan pembagian
takjil ini. “Semoga ke depan
harus terus dibina kekompakan
ini, dan saya ucapkan terima
kasih atas kerjasama gotong
royong dari para alumni dan
mahasiswa hingga acara ini
sukses,” pungkas Sucipto
menutup percakapan. (wil)

Wali Kota Surabaya Ngobrol Gayeng
di Studio Podcast Fikom Unitomo

Warta Cendekia
Laboratorium Televisi dan

Podcast Fakultas Ilmu Komu-
nikasi (Fikom) Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) dikunjun-
gi Wali Kota Surabaya, Eri
Cahyadi, Kamis (28/04). Ber-
tempat di Gedung Tata Usaha
Fikom, kedatangan Eri Cahya-
di disambut langsung oleh Re-
ktor, Siti Marwiyah bersama
Dekan Fikom, Harliantara.

Dalam kesempatannya, Eri
Cahyadi mengatakan laborato-
rium podcast yang dimiliki
Fikom Unitomo harus bisa
dikolaborasikan dengan in-
stansi Pemerintahan Kota
(Pemkot) Surabaya. “Ini me-

narik, di tengah era digitalisasi
Fikom Unitomo terus berinova-
si menyediakan sarana pem-
belajaran bagi mahasiswan-
ya,” ungkap Arek Asli
Suroboyo ini.

Eri menambahkan, sejauh
ini Pemkot Surabaya telah men-
jalin kerjasama luar biasa den-
gan Unitomo. Salah satunya
yang sedang berjalan yakni
Merdeka Belajar Kampus Mer-
deka Administrasi Kependudu-
kan (MBKMA).

“Sinergitas ini mari kita kuat-
kan untuk memberikan manfaat
bagi masyarakat, ke depan ber-
sama Unitomo, Pemkot Sura-
baya siap menerima masukan

inovasi dari sector akademisi,”
imbuhnya.

Ditemui di sela kegiatan, Re-
ktor, Siti Marwiyah mengatakan
pihak kampus sangat berterima
kasih Wali Kota Surabaya telah
menyempatkan di sela kesibu-
kan untuk diskusi santai di Stu-
dio Podcast Fikom.

“Hubungan antara Unitomo
dengan Pemkot Surabaya akan
semakin dikuatkan melalui
obrolan gayeng di podcast
Fikom, di podcast inilah bisa
saling bertukar infromasi untuk
bisa dinikmati pemirsanya di
dunia digital nantinya,” ujar
rektor perempuan pertama Uni-
tomo ini.

Sementara itu, Dekan
Fikom, Harliantara mengatakan
hadirnya Wali Kota jelang Hari
Raya Idul Fitri menjadi keber-
kahan tersendiri.

“Pak Wali Kota ini akan
menjadi role model bagi peja-
bat-pejabat yang mampir di
podcast kita ke depan. Syukur
alhamdulillah, pak Wali Kota
Surabaya tidak hanya berkun-
jung di Studio Podcast saja,
namun di Studio Radio Digital
Fikom Unitomo juga,” pung-
kasnya. (wil)

Sambungana dari halaman 1
“Selamat datang di Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan

bagi peserta program pertukaran mahasiswa merdeka yang
asal perguruan tingginya dari Sabang sampai Merauke. Dalam
perkuliahan nanti selain belajar teori, akan diajarkan praktik-
praktik dengan memaksimalkan laboratorium yang ada, selain
itu pengenalan budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya
di Surabaya ini,” jelas Iyat.

Sementara itu, Dian Ferriswara menerangkan bahwa maha-
siswa akan menerima pembelajaran Modul Nusantara (MN)
yang outputnya mengarah ke digitalisasi.

“Jadi, kami sudah siapkan website khusus untuk menam-
pung hasil karya mahasiswa berupa foto, video, dan karya
tulis yang bisa disertakan caption seperti media sosial pada
umumnya,” terangnya.

Dian menambahkan, peserta juga akan dikenalkan berbagai
wisata yang ada di sekitar Surabaya, seperti wisata religi Su-
nan Ampel, klentengan sanggar agung Hon San Tan Kenjeran,
Lember Kerja Roda Priviledge, Kampung Toleransi Babatan
Wiyung, Museum 10 November, Tugu Pahlawan, dan lainnya.
“Dari kegiatan-kegiatan tersebut, peserta juga diajak untuk
bedah film toleransi antar umat beragama dan lainnya. Sehing-
ga transfer knowledge terjadi dari segala aspek,” imbuhnya.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Wahyu Abdillah, mahasiswa
Universitas Negeri Padang mengaku bangga bisa menjadi
salah satu peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
di Unitomo. “Senang sekali, sambutan dari jajaran pimpinan,
dosen dan teman-teman mahasiswa sangat hangat dan ra-
mah. Selama satu semester ke depan akan benar-benar betah
ini menempuh kuliah di Unitomo, seperti slogannya program
ini, bertukar sementara, bermakna selamanya,” kata mahasiswa
Prodi Sastra Inggris ini. (wil)

Unitomo Terima Peserta Program ...

Sambungan dari halaman 1
Sebelum melakukan simulasi, ratusan Maba diberikan

pengetahuan tentan penanganan dan pencegahan risiko ben-
cana yang dibawakan langsung oleh Kepala Badan Penang-
gulangan Bencana Nasional (BNPB) Pertama tahun 2008–
2015, Prof. Syamsul Maarif.

Dalam paparannya, Guru Besar Bidang Kebencanaan ini
menjelaskan bahwa saat ini masyarakat Indonesia ada dalam
“ring of fire”.

“Artinya kita hidup berdampingan dengan bencana,
khususnya di Surabaya ini rawan sekali terjadi kebakaran.
Namun jangan takut, kita harus tangguh menghadapi dan men-
gatasi bencana dengan cara yang smart,” ungkap Mayor Jen-
dral (Purn.) TNI AD ini.

Sementara, paparan dari Prof. Syamsul Maarif disambut
dengan simulasi langsung dari Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Surabaya dengan simulasi yang mel-
ibatkan Maba, bahkan Rektor, Siti Marwiyah. Rektor perem-
puan pertama Unitomo ini berkesempatan melakukan simula-
si pemadaman kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api
(APAR) Serbuk Kimia / Dry Chemical Powder. “Ini benar-be-
nar mengedukasi kita semua, karena di manapun tempatnya
berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di lingkungan kam-
pus,” jelas Iyat, sapaan akrab Siti Marwiyah.

Iyat menambahkan, mahasiswa pun ke depan akan Tang-
guh menghadapi bencana dengan materi hingga simulasi
yang sudah dilakukan. “Bagaikan gayung bersambut, materi
berbobot yang disampaikan oleh Prof. Syamsul Maarif lang-
sung diimplementasikan juga dengan simulasi pemadaman
kebakaran,” pungkasnya. (wil)

Maba Belajar Cara Padamkan Kebakaran
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Fikes Lantik dan Ambil
Sumpah Bidan Kompeten
Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) gelar pelantikan dan pengambilan sumpah profesi
untuk lulusan 13 Ahli Madya Kebidanan. Bertempat di Ruang
Soemantri, kegiatan dihadiri Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ca-
bang Surabaya, Rahmawati Ika serta Ketua Pembina Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama (YPCU), Eddy Yunus bersama
Rektor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutan pembuka, Rektor mengatakan pelantikan
dan pengambilan sumpah profesi bidan angkatan ke-5 harus
menjadi bidan yang siap membantu masyarakat yang tidak
mengenal pamrih.

“Jadilah bidan yang profesional, siap siaga dalam 24 jam 7
hari, serta junjung tinggi jiwa kemanusiaan,“ ungkap rektor
perempuan pertama di Unitomo ini.

Sementara itu, Dekan Fikes, Miftahul Khoiroh menyata-
kan rasa bangganya bahwa telah berhasil melahirkan para
lulusan menjadi ahli madya Bidan.

“Selamat bergabung menjadi rekan bidan anak-anakku,
saya menjadi ingat tahun 2014 silam persis di ruang RM Soe-
mantri ini ketika kami belum menjadi Fikes Unitomo, namun
kali ini anak-anakku telah lahir dari rahim Fikes Unitomo. Buat-
lah bangga almamater kalian,” ujarnya.

Mifta menambahkan, 13 Bidan ini telah siap berkompetisi
secara profesional membantu mengabdikan diri untuk
masyarakat.

“Selain lulus secara akademik, anak-anakku yang saat ini
telah menjadi rekan sesama bidan telah melalui uji kompeten-
si dan lulus dengan baik,” pungkasnya. (wil)

Unitomo Sosialisasi JAFA
dan Matching Fund

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Sosialisasi

Perubahan Penetapan JAFA dan Bedah Proposal Matching
Fund, Selasa (19/04). Bertempat di Ruang RM Soemantri, keg-
iatan dibuka langsung oleh Rektor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutannya, Iyat sapaan akrab Siti Marwiyah men-
gatakan kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi dosen un-
tuk peningkatan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA). “Tim-
ba ilmu sebabyak mungkin dari kegiatan ini, agar peningka-
tan JAF bisa segera,” ungkap rektor wanita  pertama di Unit-
omo ini.

Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan dosen
pimpinan fakultas ini menghadirkan Prof. Indah Susilowati,
Reviewer Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti)
sebagai narasumber. Dalam paparannya, Prof. Indah menga-
takan, tenaga pengajar di Unitomo secara kualitas saat ini
sudah ada yang penjadi Tim Penilai Angka Kredit Leltor Ke-
pala dan Guru Besar, Prof. Sukesi.

“Ini menjadi poin penting, segala kisi-kisa bisa dijelaskan
oleh Prof. Kesi untuk peningkatan JAFAnya, agar bisa lebih
siap dalam pengurusannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Amirul Mustofa
mengatakan kegiatan diselenggarakan difokuskan untuk pen-
ingkatan kualitas tenaga pengajar dan juga menggairahkan
program Matching Fund. “Selain JAFA yang akan semakin
berkualitas, kegiatan Matching Fund semoga banyak yang
lolos mendapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek),” kata
Wakil Rektor I Bidang Akademik ini.

Sebagai informasi, Matching Fund merupakan program
pendanaan Kemendikbud Ristek yang merupakan program
penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia
usaha dan dunia industri (DUDI). (wil)

�LPPM Gelar Kuliah Umum KKN Tematik

Rektor: KKN Tematik Berlangsung
di 5 Kabupaten/Kota

Warta Cendekia
Lembaga Penelitian dan

Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM) Universitas Dr. Soeto-
mo (Unitomo) menggelar Kuli-
ah Umum bagi peserta Kuliah
Kerja Nyata (KKN) Tematik
Semester Genap Tahun Aka-
demik (T.A.) 2021/2022 secara
daring atau online melalui zoom
meeting sebagai media perte-
muan, Rabu (25/05). Kegiatan
yang diikuti sekitar 400 peser-
ta ini dibuka langsung oleh
Rektor, Siti Marwiyah.

Dalam sambutannya, Iyat,
sapaan akrab Siti Marwiyah
mengatakan kegiatan KKN
Tematik semester ini sangat is-
timewa, mengingat selain dilak-
sanakan di lima Kabupaten/
Kota yakni Kota Surabaya,
Kabupaten Sidoarjo, Kota
Batu, Kabupaten Jombang,
dan Kabupaten Blitar, kegiatan
KKN Tematik diresmikan mela-
lui prasasti yang ditandatanga-
ni langsung Kepala Staf An-
gkatan Darat (KSAD), Jender-
al TNI Dudung Abdurachman.

“Ini menjadi dukungan luar
biasa dari pak KSAD, mari kita
bersinergi dengan pemerintah
setempat, Dosen Pembimbing
Lapangan atau DPL, dan ten-
tunya mahasiswa dalam
mengimplementasikan program
yang bermanfaat untuk
masyarakat sesuai tema dan
wilayah,” ungkapnya.

Melengkapi yang disampai-
kan Rektor, Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Amirul
Mustofa mengatakan masing-
masing kota dan kabupaten
sebagai lokasi KKN Tematik
semester ini telah ditentukan
tema-tema yang spesifik.

“Jadi untuk tema di Kota
Surabaya yakni Pelayanan Ad-
ministrasi Kependudukan, di
Kota Batu tema yang diangkat
Pariwisata Berbasis Kearifan
Lokal, di Kabupaten Sidoarjo
bertema Pengurangan Risiko
Bencana Berbasis Sekolah
Aman Bencana, dan di Kabu-
paten Blitar tema yang diangkat
Pengembangan Skill Kewira-
usahaan Mahasiswa, serta di

Kabupaten Jombang bertema
Smart Village,” jelasnya.

Sementara, Vieta Imelda Cor-
nelis, Ketua Panitia Pelaksana
KKN Tematik Semester Genap
T.A. 2021/2022 mengatakan
dalam Kuliah Umum menghad-
irkan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (Kalaksa. BPBD) Si-

doarjo, Dwijo Prawito bersama
Mawindo Jatim Park, Fajar Ter-
angbawono dan Ketua Perkum-
pulan Tenaga Kerja Purna &
Keluarga (Pertakina), Sulistiya-
ningsih serta Ketua Prodi S1
Teknik Geomatika Fakultas

Teknik Unitomo, Yunus Susilo
sebagai narasumber.

“Ini menjadi kegiatan awal
dari KKN Tematik, mahasiswa
bisa mendapat gambaran dari
materi yang disampaikan oleh
narasumber,” ujarnya. (wil)

FIA bersama Politeknik STIA LAN
Bandung Gelar Bedah Buku

Warta Cendekia
Melaui pertemuan virtual

zoom meeting, Fakultas Ilmu
Administrasi (FIA) Universitas
Dr. Soetomo (Unitomo) adakan
bedah buku bersama Politeknik
Sekolah Tinggi Ilmu Adminis-
trasi Lembaga Administrasi
Negara (STIA LAN) Bandung,
Kamis (21/7).

Kegiatan yang membedah
buku berjudul “Administrasi
Pembanggunan Kontemporer
di Era Industri 4.0 Dan
Masyarakat 5.0” ini dibuka oleh
Rektor, Siti Marwiyah dan
Wakil Direktur Politeknik STIA
LAN Bandung, Ely Sufianti.

Kegiatan yang diikuti seki-
tar 200 partisipan ini menghad-
irkan secara virtual para penu-

lis, di antaranya Prof. Slamet
Riyadi, Guru Besar Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uni-
tomo; Prof. Sedarmayanti, De-
kan sekaligus Guru Besar FIA
Unitomo; Septiana Dwiputrian-
ti, Kepala Jurusan Administra-
si Politeknik STIA LAN; serta
Muhamad Nur Afandi, Wakil
Direktur Bidang Akademik Po-
liteknik STIA LAN.

Dalam sambutannya, Siti
Marwiyah menyampaikan ker-
jasama FIA Unitomo dengan
Politeknik STIA LAN yang
sudah lama, berharap bisa
dipertahankan dan dikembang-
kan untuk saling menambah
kualitas antar instansi.

"Ini terbukti jalinan ini telah
melahirkan sebuah buku. Den-

gan bersinergi seperti ini akan
saling memajukan kualitas
masing-masing instansi," ujar
Doktor Bidang Hukum Tata
Negara ini.

Siti menambahkan hubun-
gan Politeknik STIA LAN den-
gan Unitomo terus bekelanju-
tan. "Saya ingin hasil bedah
buku ini bisa menghasilkan tu-
lisan jurnal. Tidak hanya un-
tuk perbaikan tulisan bagi
penulis, hal ini dapat men-
ingkatkan Jabatan fungsional
akademik Dosen, indeks sco-
pus, google scolar, serta sita-
si-leogemetrik universitas mas-
ing-masing," imbuh Wanita
yang kerap disapa Iyat ini.

Sementara, Wakil Direktur
Bidang Administrasi Umum
Politeknik STIA LAN, Ely Su-
fianti, menyambut baik keingi-
nan rektor dalam sinergitas
mengembangkan lembaga.

 "Kegiatan ini menjadi Lang-
kah awal untuk menghasilkan
karya-karya ilmiah ke depan-
nya. Kami setuju apa yang te-
lah dikatakan oleh bu rektor,
hal bila disambut dengan baik
maka kekuatan sinergitas akan
terasa untuk maju bersama
menjadi perguruan tinggi yang
unggul," papar Ely. (wil)

Slamet Riyadi Gubes ke-19

Sambungan dari halaman 1
Meningkatkan Daya Saing

Dalam orasinya Slamet Riy-
adi menyampaikan pemikiran
tentang Model dan Strategi
Meningkatkan Keunggulan
Daya Saing Industri Batik Tulis
Menuju Go Internasional.
Menurutnya, kontribusi indus-
tri batik terhadap perekonomi-
an nasional sejauh ini belum
optimal. "Nilai ekspor industri
fashion Indonesia sebelum pan-
demi global melanda beberapa
tahun lalu sudah mencapai
hampir 20 milyar US Dollar per
tahun, atau senilai hampir 4%
PDB Indonesia. Dari jumlah itu,
nilai ekspor industri batik se-

bagai salah satu bahan baku
produk pakaian jadi masih di
bawah 100 juta US Dollar per
tahun, tidak sampai 1% dari to-
tal nilai ekspor industri fashion.
Padahal Indonesia memiliki ra-
tusan sentra industri batik, den-
gan hampir 40 ribu unit usaha
yang menyerap hingga 200.000
tenaga kerja," ujar Slamet.

Di antara sentra-sentra batik
yang ada di Indonesia, meski
didominasi industri kecil dan
menengah (IKM), menurut
Slamet, cukup banyak yang se-
benarnya punya prospek men-
embus pasar internasional.

"Di daerah Tanjung Bumi,
Bangkalan misalnya, yang per-

nah saya teliti. Dari hasil anal-
isa SWOT diketahui, position-
ing pelaku industri batik tulis
di wilayah ini berada di kuadran
1, yang artinya mereka sebe-
narnya punya kekuatan lebih
besar dibanding kelemahan-
nya, sedang peluangnya pun
lebih besar dibanding ancaman
yang dihadapi," papar mantan
wakil rektor 2 Unitomo periode
2013-2017 dan 2017-2021 ini.

Karena itu, saran Slamet, cuk-
up tepat jika pelaku industri ba-
tik tulis di wilayah ini melakukan
strategi yang lebih bersifat
agresif melalui berbagai inovasi
produk, inovasi pewarnaan, in-
ovasi standarisasi, inovasi pe-

masaran, inovasi teknologi dan
inovasi kerjasama.

"Pemerintah, termasuk ka-
langan perguruan tinggi dan
stakeholder lain, bisa mengam-
bil peran dalam upaya pen-
ingkatan daya saing ini melalui
berbagai program pelatihan,
bantuan permodalan, kerjasama
dan sebagainya. Namun, untuk
lebih menjamin kesesuaian ber-
bagai program itu dengan hara-
pan dan kebutuhan mereka,
maka pelaksanaannya harus
dengan menggunakan pende-
katan yang lebih partisipatif,
bukan top down dari atas ke
bawah, tapi bottom up dari
bawah ke atas," sarannya. (wil)

Sambut Maba Baru, Rektor Unitomo Resmikan PKKMB 2022

Sambungan dari hal 1
“Meskipun demikian untuk

yang offline kami kami tetap
mematuhi protokol kesehatan,”
ujar Dosen FKIP Unitomo ini.

Menurut Erma jumlah maba
yang hadir hybrid (Offline dan
Online)  tercatat hampir 1.000 or-
ang, sebagaian besar mereka san-
gat antusias mengikuti beberapa
kegiatan baik Pra PKKMB serta
kegiatan utama PKKMB 2022 ini.
“Sebelum kegiatan PKKMB ini,

dilaksanakan juga kegiatan Pra
PKKMB selama 3 hari yang dim-
ulai seluruh Maba seperti
mengikuti Upacara HUT Kemer-
dekaan RI ke 71 di kampus selan-
jutnya mereka mengerjakan tugas
Pra PKKMB secara terpisah
menurut kelompoknya. Sedang-
kan untuk kegiatan PKKMB di-
laksanakan selama 4 hari diant-
aranya diisi dengan kegiatan ma-
teri motivasi jati diri sebagai ma-
hasiswa Unitomo dan penge-

nalan seluruh pejabat Unitomo
serta beberapa safari kegiatan or-
mawa kampus,” imbuh Erma.

Kegiatan PKKMB diawali
dengan pembukaan simbolis
oleh rektor Siti Marwiyah den-
gan menyematkan tanda peser-
ta kepada 2 perwakilan maba
yang hadir. Kemudian sebelum
pemberian materi visi dan misi
Unitomo rektorpun berkesem-
patan memperkenalkan para
jajaran pimpinan Yayasan Pen-
didikan Cendekia Utama
(YPCU), Rektorat, Dekanat
kepada maba yang hadir di
online maupun offline.

“Syukur alhamdulilah berkat
ijin Allah kita dapat melaksan-
akan PKKMB meskipun masih
Hybrid. Saya besyukur karena
mahasiswa yang hadir luring
dan daring disini sudah mene-
tapkan pilihan studi lanjutnya
di Unitomo sebagai perguruan
tinggi terbaiknya, Apresiasi
yang terbaik buat para maba
dan mengucapkan selamat
bergabung di Unitomo,” tutur
Iyat sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan paparan
materi rektor menjelaskan pent-
ingnya membentuk karakter
dan perilaku mulia bagi maha-
siswa baru terutama di lingkun-
gan akademis.  “Kuliah di Unit-
omo berarti anda menyandang

beban niai-nilai luhur Dr. Soeto-
mo pahlawan nasional yang me-
mentingkan budi yang mulia. Or-
ang boleh hebat ilmunya atau ak-
ademiknya tapi yang lebih pent-
ing sebenarnya adalah akhlak
atau perilakunya yang baik. Ini
yang menjadi ciri khas di Unito-
mo. Unitomo tidak hanya melu-
luskan sarjana-sarjana yang pin-
tar dalam ilmunya tapi juga harus
tinggi etikanya,” papar Iyat.

Dalam sela waktu gelaran
PKKMB ini Wakil Rektor III
bidang kemahasiswaan Sucipto
menambahkan bahwa akan dis-
uguhkan pula beberapa pema-
paran materi mengenai bidang
akademik dan sistem pembelaja-
ran, administrasi dan keuangan,
kemahasiswaan, serta kerjasama
dan kemitraan yang akan dinara-
sumberi langsung oleh para
wakil rektor Unitomo.

Pemateri lain juga turut di-
hadirkan untuk memberi arah-
an dan motivasi kepada maha-
siswa baru, mulai pejabat dari
Kodam V Brawijaya, Sandiaga
Uno Menparekraf RI., Dyah
Sawitri Kepala L2DIKTI
Wilayah 7 serta KH. Zain Baik
Pengasuh Ponpes & Rehabili-
tasi Mental Az-Zainy Malang.
Hal itu bertujuan agar maha-
siswa baru dapat menjadi prib-
adi yang berkarakter, bermor-

al, tangguh dan kreatif di
bidang ilmunya.

“Disamping beberapa materi
menarik lainnya, nanti akan
kami suguhkan pula penge-
nalan beberapa unit kegiatan
mahasiswa (UKM) dalam
demo live beberapa UKM ung-
gulan yang ada di Unitomo agar
nantinya para maba tertarik dan
dapat menyalurkan potensi
dan bakatnya selama kuliah,”
kata Sucipto Wakil Rektor III
bidang kemasiswaan.

Seperti diketahui pelaksan-
aan PKKMB Unitomo 2022 ini
akan berlangsung selama em-
pat hari kedepan termasuk
didalamnya adalah pelaksan-
aan bimbingan dan orientasi
dari masing-masing fakultas.
Dan seluruh kegiatan PKKMB
ini akan diakhiri dengan acara
inagurasi sebagai tanda
resminya maba menjadi maha-
siswa yang secara mental dan
disiplin siap melaksanakan
perkuliahan di Unitomo.

“Semoga PKKMB ini dapat
menjadi awal dari proses adapta-
si yang maksimal maba di
lingkungan Unitomo, Setidakn-
ya mereka tidak bingung saat
mengimplementasikan sewaktu
sudah aktif perkuliahan di kam-
pus,” ujar Sucipto mengakhiri
percakapan. (agbar)

Iroel Mpal Meriahkan Malam Inagurasi

Sambungan dari halaman 1
Iyat, sapaan akrab Siti Marwiyah menambahkan, hadirnya

Iroel Mpal dan beberapa grup musik lainnya akan menjadi
starting Unitomo sebagai kampus barometer musik seperti
masa-masa silam.  "Para mahasiswa baru akan tergugah se-
mangatnya untuk berkarya, melihat alumninya bisa sukses
seperti Iroel dan lainnya," imbuhnya.

Selain penampilan Iroel Mpal, turut tampil beberapa grup
musik dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik dengan
nuansa musik Ska dan Reggae, The Boogie Band, X60 Jaran,
dan masih banyak lagi. Sementara itu, Sucipto, Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan mengatakan kemeriahan malam In-
agurasi telah menjadi agenda tahunan kemahasiswaan dalam
menyambut Maba yang memang sempat vakum akibat pan-
demi. “Di samping penampilan musik, pada malam ini Maba
telah resmi menjadi mahasiswa, hal ini ditandai dengan penye-
matan almamater yang disematkan secara simbolis oleh Rek-
tor saat awal kegiatan,” pungkasnya. (wil)

Sambungan dari halaman 1
Iyat, sapaan akrab Siti Marwiyah menambahkan dibentukn-

ya satgas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021
tentang "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi".

"Artinya kita melakukan aktivitas preventif, jangan sam-
pai dunia pendidikan khususnya di Unitomo muncul kasus
yang kurang mengenakkan," imbuhnya.

Sementara Prof. Dyah Sawitri, sangat mengapresiasi apa
yang telah dilakukan Unitomo dalam membentuk Satgas Anti
Kekerasan Seksual. "Ini bisa menjadi contoh bagi kampus-
kampus lain dalam mencegah dan memberantas kekerasan
seksual. Karena kita tahu, di dunia pendidikan akhir-akhir ini
marak terjadi kasus kekerasan seksual," kata perempuan per-
tama yang memimoin L2Dikti Wilayah VII ini.

Dalam menguatkan karakter secara adab dan akhlak, mengha-
dirkan Pendiri sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren  dan Re-
habilitasi Mental Az-Zainy Malang, KH. Zain Baik sebagai nara-
sumber. "Saya akan sampaikan bagaimana para Soetomo Muda
ini tolak kekerasan seksual di kampus. Bagaimanapun kampus
ini adalah kampus kebangsaan dan kerakyatan yang mahasiswan-
ya sangat cerdas, jadi mengenai hal-hal sensitif seperti ini harus
lebih bisa diatasi dengan sigap dan intelek," pungkasnya. (wil)

Unitomo Bentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual
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Rektor Unitomo Apresiasi
Pameran Fotografi CIPHOC

�Libatkan 12 Pameris Hasilkan 85 Karya

Warta Cendekia
Unit kegiatan mahasiswa

(UKM) Communication Pho-
tography Club (CIPHOC) mem-
persembahkan pameran fo-
tografi bergengsi pekan ini.
Pameran tersebut merupakan
akumulasi hunting, setelah
berhasil menvisualkan karya
dalam bentuk foto cerita atau
photo story.

Pameran dengan tema "KU-
PAS (Kumpulan Pameran Sto-
ry)" ini, membedah sebuah
karya harus berdasarkan ide
dan gagasan pameris. Ibarat
kulit sebagai penghambat yang
harus dikupas agar memper-
oleh intisari dengan menampil-
kan pesan berupa  gambar, teks
dan suara kepada khalayak
umum.

Pameran yang dibuka oleh
Rektor Universitas Dr Soetomo
Surabaya, Dr. Siti Marwiyah,
S.H., M.H., di Halaman depan
Gedung F Universitas Dr Soe-
tomo Surabaya, Selasa (13/09/
2022), pukul 09.00 WIB.

Sebanyak 85 foto pameran
merepresentasikan tema  yang
dirangkum dari hasil imajinasi
12 pameris. Pameris telah meng-

habiskan waktu satu bulan
penuh, berkeliling dengan pili-
han sub tema sehingga menun-
taskan produksi foto.

Visual yang dikemas dengan
memadukan unsur fotografi
dan naskah dalam satu frame
ini diharapkan pengunjung
dengan mudah mendapatkan
pesan yang muncul dari setiap
karyanya. Terdapat beberapa
karya foto yang mengusung
isu sosial, ekonomi, politik,
budaya, umkm dan kegiatan
sehari-hari masyarakat.

Ketua Pelaksana Pameran
Putri Yeza menjelaskan, pame-
ran foto story merupakan wu-

jud ekspresi diri yang bertu-
juan untuk menyampaikan as-
pirasi dari setiap individu pe-
serta CIPHOC.

"Pameran ini baru digelar
pertama, dari rangkaian pelati-
han sinau fotografi, penulisan
dan video berhasil menyajikan
mahakarya pameran fotografi
story," ujarnya.

Mahasiswi Fikom Semester
2 itu menambahkan pameran
foto berlangsung mulai tang-
gal 13-17 September 2022 di
depan Gedung F Universitas
Dr. Soetomo. Setelah dua tahun
vakum karena mengalami pan-
demi Covid19.

Menurut dia, yang membe-
dakan dalam pameran KUPAS
ini, pameris menampilkan foto
cerita serta video yang direin-
terpretasi dalam wawancara
dan klarifikasi subyek dari ber-
bagai narasumber. "Semoga
setiap pengunjung mampu
menerima pesan yang kami
sampaikan melalui pameran
ini," harapnya.

Rektor Universitas Dr Soet-
omo Surabaya, Dr. Siti Mar-
wiyah, S.H., M.H mengapresia-
si atas terselenggaranya pame-
ran tersebut. Dia mengaku se-
mua karya memiliki ciri khas
dan mengandung pesan kuat
bagi setiap pembacanya.

"Apalagi kalau anak-anak
CIPHOC yang berkarya
semacam ini, saya kira dunia
jurnalistik ditangan saudara,"
ujarnya.

Orang nomor satu di Unito-
mo itu menyebutkan bahwa
pameran ini bertujuan untuk
menyampaikan pesan melalui
fotografi. Serta eksistensi seir-
ing perkembangan teknologi.
Disisi lain juga menjadi bagian
Tri Dharma perguruan tinggi
yakni pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat.

"Saya kira fotografi juga
menjadi bagian dalam jalan
meniti pengabdian," jelasnya.
Dia berharap aktivitas pameran
CIPHOC dapat menjadi inspira-
si bagi semua orang, khususn-
ya mahasiswa Unitomo. (wil)

Manifestasi
Asap Rokok
Sebatang rokok telah tersulut
Hisapan demi hisapan bagaikan sapaan
Resapi dari setiapnya kedalam jiwa
Biarkan berjalan apa adanya
Kelembutan tertata dengan sendirinya
Kita hanyalah penikmat
Tanpa harus mencipta
Karena tiada mampu berkehendak
Seperti asap nan membumbung
Pada akhirnya akan lenyap
Begitulah wujud rasa syukur ...
Tanpa menyisakan kesesalan
Perwujutan untuk memahami keikhlasan
Terlahirlah sikap yang bijak

#Mbing,5Sept22-SDA

Putri Yeza

GORESAN
WARNA

Reza Nugraha Izza Suhadi

MINIATUR
PERKOTAAN

Reza Nugraha
Izza Suhadi

VAKSIN
CORONA

Putri Yeza

EKSPRESI DIRI
Andika Setyadi

PENERANG HIDUP
Andrianus Masang Maran

KEBERSAMAAN

Andika Setyadi

CINTA
AL QURAN



Rektor
Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.

Wakil Rektor I
Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.

Wakil Rektor II
Dr. Ir. Suyanto, M.M.

Wakil Rektor III
Dr. Drs. Sucipto, M.Si.

Wakil Rektor IV
Prof. Dr. Nur Sayidah, S.E., M.Si., Ak.

Noermaya Sari Utami
D3 Kebidanan
Fikes IPK 3,74

Faridatus Solehah
D3 Teknologi Bank Darah

Fikes IPK 3,62

Siska Ayu Febrianty
S1 Administrasi Niaga

FIA IPK 3,94

Dita Ratna Dewi
S1 Administrasi Negara

FIA IPK 3,85

Semester Genap
Tahun Akademik 2021/2022

Dyandra Convention Hall
Jl. Basuki Rahmat Surabaya
Sabtu, 24 September 2022

FAKULTAS HUKUM

DEKAN :
PROF. DR. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.KES

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 WIBOW

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 P

GITA ASMARA LIDYA PUTRI P
FARIS JAMAL MILKY

WAHYU HIDAYATULLAH
M 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 H 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 Z ANANTO

BAGUS BAYU ABRIYANTO
IMAM GHOZALI

AGUNG KURNIAWAN
BANI BAIHAKI PERMANA

YOGA HENDRA HANDANA
SUGIHARTONO

DIDIEN YUNIARTI
FADELY MARSEL TUUK
PORKIUS KARAMBUT

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

DEKAN : DR. HARLIANTARA, M.SI

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 SASTRA

DEKAN: DRA. CICILIA TANTRI SURYAWATI, M.PD

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 TEKNIK

DEKAN : ACHMAD CHOIRON, S.KOM., M.T

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

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DEKAN :
DR. IR. J.F.X. SUSANTO S., MBA., 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 KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

DEKAN : DR. HETTY PURNAMASARI, M.PD

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
MURLI

HASNAWIAH
ROSTINI AIMI

BIUDIN
KAMARUDDIN

NINING WIDARWATI

FAKULTAS PERTANIAN

DEKAN : IR. A. KUSYAIRI, M.SI

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 ILMU ADMINISTRASI

DEKAN :
PROF. DR. SEDARMAYANTI, M.PD, APU

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 PAMUNGKAS

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 ILMU KESEHATAN

DEKAN : MIFTAHUL KHAIROH, S.ST., M.KES

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

Siti Nur Rohmawati
S1 Pendidikan

Matematika
MIPA, FKIP IPK 3,90

Devy Mei Ariyanti
S1 Ekonomi

Pembangunan
FEB IPK 3,87

Nahda Salsabila F
S1 Sastra Jepang

FS IPK 3,87

Achmad Fikri Z
S1 Ilmu Komunikasi

Fikom IPK 3,85

Sazkia Novita A
S2 Magister

Ilmu Komunikasi
Fikom IPK 3,98

Jefri Randi
S2 Magister
Ilmu Hukum
FH IPK 3,91

Kintan Amellia A
S1 Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia,

FKIP IPK 3,87

Septiana Ardianti
S1 Sastra Inggris

FS IPK 3,81

Nuky Maulana
S2 Magister

Teknologi Pendidikan,
FKIP IPK 3,93

Djuhrotun Sakdiyah
S1 Agrobisnis

Perikanan,
FP IPK 3,82

Muhammad Hafizh A
S1 Teknik Informatika

FT IPK 3,90

Eka Putra Pratama
S2 Magister

Pendidikan Bahasa
Indonesia, FKIP IPK 3,74

Cindy Viramey Nita
S1 PSDP

FP IPK 3,82

Elisabeth Trisnawati
S1 Teknik Sipil

FT IPK 3,73

Dina Damayanti
S2 Magister
Manajemen
FEB IPK 3,92

Sahlan Faris Nabalan
S1 Budidaya Perairan

FP IPK 3,65

Jonsen
S1 Akuntansi
FEB IPK 3,85

Tonny Laos
S2 Magister

Ilmu Administrasi
FIA IPK 3,98

Ricky Indra Nur Pratama
S1 Teknologi Pangan

FP IPK 3,86

Agus Suryo Atmojo
S1 Manajemen

FEB IPK 3,94

Rony Piwulang J
S1 Ilmu Hukum

FH IPK 3,84



Alamat Redaksi : Jl. Semolowaru 84 Surabaya. Email : warta_cendekia@unitomo.ac.id

Edisi September 2022 Koran Kampus Universitas Dr. Soetomo

UNITOMO merupakan Per-
guruan Tinggi Swasta (PTS) di
Surabaya, Jawa Timur, kota ter-
besar ke dua di Indonesia. Ber-
diri sejak 1981, kampus ini kini
merupakan salah satu PTS
terkemuka di kawasan Indone-
sia Timur.

Sekitar 7.000 mahasiswa
saat ini menempuh studi di
Unitomo. Mereka diasuh ham-
pir 200 dosen berkualifikasi
master / magister, doktor dan
sejumlah guru besar. Mereka
tersebar di 9 fakultas dan 27
program studi, mulai Diploma
3 (D3), Strata 1 (S1), Strata 2
(S2) dan Strata 3 (S3). Di samp-
ing itu, untuk membantu me-
menuhi kebutuhan operasion-
al penunjang akademik, di Uni-
tomo juga terdapat + 150 tena-
ga non edukasi.

Kampus Unitomo seluas +
5 hektar terletak di kawasan
Semolowaru Surabaya. Selain
dekat area pemukiman yang
banyak menyediakan jasa kos,
sehingga me-
m u d a h k a n
mahasiswa
luar daerah
mendapat

PENGANTAR

SEKILAS UNITOMO

K
iprah Universitas Dr. Soetomo (sering dise-
but Unitomo) dalam mencerdaskan bangsa
tidak bisa lepas dari semangat dan perjuan-

gan Dr. Soetomo, pahlawan kemerdekaan Indonesia
yang tahun 1908 mendirikan Boedi Oetomo,
salah satu organisasi pergerakan pertama di
Indonesia yang didirikan untuk meningkat-
kan harkat hidup dan martabat rakyat Indo-
nesia yang saat itu hidup dalam penjajahan,
melalui antara lain pendidikan, kesehatan, ju-
rnalistik dan koperasi. Oleh sebab itu sejak
berdiri 1981, Unitomo selalu memegang teg-
uh komitmen untuk memberi kesempatan se-
luas-luasnya bagi semua golongan dan
lapisan masyarakat agar bisa men-
empuh pendidikan dengan
biaya terjangkau, sesuai se-
mangat "education for all"
yang sekaligus menjadi
tagline kampus ini seh-
ingga mendapat
predikat Kampus Ke-
bangsaan dan Ker-
akyatan.

Kuatnya komit-
men ini menyebab-
kan dukungan ter-
hadap Unitomo
tak pernah surut.
K e p e r c a y a a n
masyarakat se-
bagaimana terlihat
dari jumlah mahasiswa
terus meningkat setiap
tahun sehingga kini
mencapai hampir 7.000 or-

ang. Mereka tdak saja datang dari hampir seluruh
wilayah di Indonesia, tapi juga luar negeri. Berkat se-
mua dukungan ini, di samping kerja keras seluruh civ-

itas akademika, kampus di bawah naungan Ya-
yasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU)

ini bisa tetap eksis dan kini memiliki ham-
pir 50 ribu alumni yang tersebar di se-
luruh Indonesia bahkan manca nega-
ra, sehingga makin memperkuat jejar-
ing alumninya di dunia kerja.

Campus Profile ini disusun untuk
memberi gambaran sekilas tentang

Unitomo. Penghargaan dan terima
kasih patut disampaikan pada tim

penyusun yang telah berha-
sil menerbitkannya.
Besar harapan upaya
ini dapat bermanfaat
dalam mengantar
Unitomo menjadi
kampus yang ung-
gul, sehingga
makin berkontri-
busi dalam
mewujudkan
I n d o n e s i a
emas di
tahun 2045.

Untuk itu
dengan hati

dan tangan
terbuka kami

mengundang se-
mua pihak untuk

berpartisipasi. Se-
moga Tuhan YME

meridloi niat baik kita
semua.  Amin.

Surabaya, Juli 2021
Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.

Rector

akomodasi, lokasi
ini juga mudah
dijangkau
dari segala
penjuru
karena
tidak
jauh
dari
pusat
kota,
sehingga
maha-
siswa
tidak akan
menemui
kesulitan
memenuhi
berbagai
kebutuhan.

Sarana
Prasarana

Di kompleks kampus ini ter-
dapat juga SMP Dr. Soetomo,
SMA Dr. Soetomo, dan SMK
Unitomo yang sama2 berada di
bawah naungan Yayasan Pen-
didikan Cendekia Utama
(YPCU) sebagai badan hukum
penyelenggara. Sejumlah sara-
na & fasilitas akademik / non

akademik tersedia di kompleks
kampus ini antara lain:
1. Gedung perkuliahan 5 & 4

lantai yang setiap ruang
kelasnya dilengkapi AC
dan LCD Projector guna
mendukung proses belajar
mengajar berbasis IT yang
menjadi standar perkulia-
han di Unitomo.

2. Perpustakaan dengan kole-
ksi buku yang lengkap.

3. Wifi Area yang menjan-
gkau hampir seluruh sudut
kampus.

4. Auditorium berkapasitas
500 orang, serta ruang
seminar dan diskusi
yang dilengkapi fa-
silitas video confer-

ence.

5. Ruang perkantoran, mini-
market, bank, koperasi, pu-
jasera dan cafe yang pada
waktu tertentu menyajikan
Live Music atas koordina-
si Unit Kegiatan Maha-
siswa (UKM) Musik.

6. Sejumlah fasilitas olahraga
seperti bulu tangkis, bas-
ket, futsal, tenis meja, wall
climbing, dsb.
• Laboratorium Bahasa

Jepang
• Laboratorium Jaringan

Komputer, Pemrogra-
man dan Elektronika.

• Laboratorium Robotika.
• Laboratorium Tekno-

logi Hasil Pertanian.
7.  Masjid Baabush Sholihin

yang selain digunakan se-
bagai tempat ibadah sivi-
tas akademika juga warga
sekitar kampus.

8.  Sejumlah laboratorium seperti:
• Laboratorium Bahasa

Inggris.
• Laboratorium Breed-

ing dan Reproduksi.

• Laboratorium Multime-
dia / Audio Visual, Fo-
tografi, Radio dan TV.

• Laboratorium Micro
Teaching.

• Laboratorium Klinik
Kebidanan, KB dan
Kesehatan Reproduk-
si, dsb.

• Laboratorium Hema-
tologi, Serologi, Aftap,
Pengambilan Darah
dan Infeksi Menular.

• Laboratorium Perpaja-
kan dan Administrasi
Perkantoran.

• Laboratorium Tekno-
logi Beton, Ukur Ta-

nah dan Jalan Raya.
• Laboratorium Sistem

Informasi Geografis,

Survey dan Pemetaan
• Laboratorium Peradi-

lan Semu.
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FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATION SCIENCE

FAKULTAS PERTANIAN
FACULTY OF AGRICULTURE

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION SCIENCE

Pelaksanaan perkuliahan diampu dosen-dosen berpengalaman, terdiri sejum-
lah guru besar dan doktor, antara lain:

• Prof. Dr. Drs. Eddy Yunus, ST., MM
• Prof. Dr. Dr. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak
• Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D
• Prof. Dr. Djoko Mursinto, SE., M.Ec
• Prof. Dr. Martani Huseini, DEA
• Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc
• Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., APU
• Prof. Dr. Ubud Salim, SE., MA
• Prof. Armanu, SE., MSc., Ph.D
• Prof. Dr. Umar Nimran, MA

• Prof. Dr. Sukesi, MM.
• Dr. Sarwani, MM
• Dr. JFX. Susanto Soekiman, MM
• Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM
• Dr. Slamet Riyadi, SE., MP., MM
• Dr. Nur Sayidah, SE., MSi., Ak., CA
• Dr. Wahyudiono, SE., MM
• Dr. Sri Handini, MM
• Dr. Sri Utami Ady SE., MM
• Dr. Sandra Oktaviana P., SE., MM
• Dr. Drs. Redi Panuju, M.Si

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

MERUPAKAN fakultas tertua
dengan jumlah alumni hampir 15 ribu
orang yang tersebar di berbagai in-
stansi pemerintah maupun swasta,
dalam dan luar negeri.

1. S1 Administrasi Bisnis
Dirancang agar lulusan tidak saja

memiliki kompetensi dalam Admin-
istrasi Pemasaran, Keuangan dan
Perpajakan, namun juga dalam
mengembangkan intuisi bisnis un-
tuk merespon persaingan global.
Untuk itu mereka wajib menempuh
beberapa matakuliah berikut:

Kompetensi Pemasaran.
Manajemen Distribusi, Etika Bis-

nis, Pemasaran Strategis, Kepemim-
pinan, Kebijakan & Strategi Mana-
jemen Pemasaran, Kewirausahaan,
Bisnis Internasional, e-Business,
Riset Pemasaran, Manajemen Pema-
saran, Pemasaran Jasa, dan Mana-
jemen Pengadaan Barang Jasa

Kompetensi Entrepreneurship.
Manajemen Produksi dan Opera-

si, Etika Bisnis, Kepemimpinan,
Manajemen Keuangan Bisnis,
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Manajemen Strategik, Kewirausa-
haan dan Koperasi, Corporate So-
cial Responsibility, Akuntansi

Manajemen, Perbankan dan Bisnis
Syariah, Analisa Laporan Keuan-
gan, dan Ekspor-Impor.

2. S1 Administrasi Publik
Menawarkan kompetensi di

bidang Kebijakan Publik & Pelay-
anan Publik. Bebertapa matakuliah
yang wajib ditempuh, antara lain:

Kompetensi Kebijakan Publik.
Manajemen Pelayanan Publik,

Pengembangan Organisasi Pemer-
intah, Reformasi Administrasi,
Manajemen Aparatur Pemerintah,
Formulasi & Implementasi Kebija-
kan Publik, Analisa dan Evaluasi
Kebijakan Publik, dsb.

Kompetensi Pelayanan Publik.
Kepemimpinan Publik, Adminis-

trasi Pengadaan Barang & Jasa Pe-
merintah, E–Governance, Adminis-
trasi Lembaga Pendidikan, Admin-
istrasi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, Manajemen Strategis
Sektor Publik, dsb.

3. S2 Magister Ilmu Administrasi
Kurikulum dirancang untuk me-

menuhi kebutuhan atas tersedian-
ya SDM yang memiliki kapasitas
untuk menempati posisi manajerial
di sektor kepublikan yang mengua-
sai sejumlah keahlian prospektif
berikut:

Kebijakan Publik
Materi inti:

Formulasi Kebi-
jakan Publik, Im-
plementasi &
Evaluasi Kebija-
kan Publik, Anal-
isis Kebijakan
Publik, Gover-
nance dan Pros-
es Kebijakan
Publik.

Manajemen Pelayanan Publik
Materi inti: Strategi dan Manaje-

men Pelayanan Publik, Standar
Mutu Pelayanan Publik, Kemitraan
Dalam Manajemen Pelayanan Pub-
lik, Kepemimpinan dan Akuntabili-
tas Pelayanan Publik, serta Good &
Clean Government.

MEMILIKI 4 program studi. Tiga
di jurusan Perikanan & 1 di jurusan
Teknologi Pertanian. Jurusan Peri-
kanan diorientasikan untuk men-
jawab tantangan & peluang masa
depan dunia kelautan dan perikan-
an Indonesia yang prospektif. Un-
tuk itu, kurikulum di jurusan ini
dirancang agar lulusan memiliki ke-
mampuan:

1. S1 Budidaya Perairan
• Merencanakan serta men-

gelola usaha budidaya per-
airan dan pembenihan ikan.

• Menciptakan teknologi
budidaya organisme air
tawar, payau dan laut yang
ramah lingkungan untuk
meningkatkan produksi.

• Menciptakan kultivan ko-
moditas baru melalui reka-
yasa genetika.

• Manajemen kualitas air
untuk budidaya organisme
perairan.

2. S1 Pemanfaatan Sumber Daya
Perikanan
• Menentukan daerah pen-

angkapan, serta mengop-
erasikan kapal perikanan
dan alat tangkap dengan
benar sesuai sasaran ikan
yang ditangkap.

• Mendesain serta mereka-
yasa alat tangkap sesuai
kondisi perairan dan jenis
ikan yang ditangkap.

• Menguasai teknik tang-
kap ikan, estimasi jumlah
tangkapan, sistem informa-
si kawasan pesisir & ek-
splorasi biodata laut.

3. S1 Agrobisnis Perikanan
• Menganalisa jenis-jenis

bisnis perikanan.
• Menyusun perencanaan

ekonomi di bidang bisnis
perikanan.

• Melaksanakan penyulu-
han dan mengelola bisnis

perikanan.
• Menguasai aspek2 mana-

jemen sumber daya peri-
kanan; ekonomi mikro,
manajemen usaha, agro-
bisnis perikanan dan
kewirausahaan.

Sementara Jurusan Teknologi
Pertanian memiliki satu Program
Studi, S1 Teknologi Pangan. Maha-
siswa yang menempuh program ini
diarahkan agar memiliki kemam-
puan:

S1 Teknologi Pangan
• Melakukan rekayasa me-

kanis & biologis proses
pengolahan hasil perta-
nian tanaman pangan un-
tuk keperluan konsumsi &
bahan baku industri.

• Mengkaji, mengembang-
kan & merancang proses
pengolahan pangan & ha-
sil pertanian, serta efisien-
si nilai gizi makanan.

• Menguasai dan mengem-
bangkan proses pengola-
han pangan dari hasil per-
tanian sebagai bentuk up-
aya pemanfaatan.

Dengan desain perkuliahan yang
dirancang seperti itu, maka para lu-
lusan jurusan ini akan memiliki pe-
luang untuk bekerja sebagai:

• Tenaga peneliti di balai-
balai penelitian.

• Tenaga edukasi / dosen.
• Quality Control, R&D,

food consultant, pengelo-
la / pengusaha distribusi
makanan minuman dalam
kemasan / perikanan, in-
dustri pengemasan, pen-
angkapan ikan laut lepas,
pembenihan, pertambakan,
cold storage, dsb.

MEMILIKI 4 program studi, 2 un-
tuk strata 1 (S1) -- Program Studi
Pendidikan Matematika, dan Pro-
gram Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, serta 2 untuk stra-
ta 2 (S2) -- Program Studi Magister
Pendidikan Bahasa Indonesia, dan
(2) Program Studi Magister Teknolo-
gi Pendidikan.

1. S1 Pendidikan MIPA:
Matematika

Fokus Kajian ilmu dalam Program
studi ini disusun sebagai berikut:

• Kajian Ilmu Pendidikan:
Profesi Pendidikan, Penga-
ntar Pendidikan, dan Psi-
kologi Belajar.

• Kajian Ilmu Matematika:
Analisis, Geometri, Statis-
tika, Matematika Terapan,
TIK.

• Pembelajaran Matematika:
Perencanaan, Model dan In-
ovasi Pembelajaran, Evalua-
si, dan Matematika Sekolah.

2. S1 Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia

Program ini mempersiapkan lulu-
san agar bisa menjadi guru bahasa
& sastra profesional, yang diduku-
ng kemampuan jurnalistik, kehu-
masan,  pemanfaatan sejumlah pro-
gram aplikasi komputer, penyutra-
daraan & pementasan, serta kewi-
rausahaan; di samping kemampuan
mengajar bahasa dan sastra
dengan pengantar bahasa
Inggris (English Teaching
Method) sebagai bekal ber-
saing di era global.

Desain kurikulum seperti
ini didasarkan pada hasil trac-
er study, di mana didapat ma-
sukan dari pengguna serta
alumni tentang profil kompe-
tensi lulusan yang diharapkan, sbb.:
1) Guru bahasa & sastra Indone-

sia profesional
2) Peneliti bidang pendidikan dan

pengajaran bahasa dan sastra
Indonesia (daerah),

3) Jurnalis,
4) Sineas, serta
5) Editor.

3. S2 Magister Pendidikan
Program dirancang untuk meng-

hasilkan tenaga yang memiliki
pengetahuan & kemampuan aka-
demik untuk menjadi pengajar di
bidang Pendidikan Bahasa & Sastra
Indonesia jenjang S1, SLTA atau
yang lebih rendah. Di samping itu,
juga trampil menerapkan dan meman-
faatkan bidang kebahasaan & sas-
tra -- utamanya seni peran, untuk
mendukung proses pembelajaran
dengan metode dramatisasi -- atau
bidang lain (misal iklan) yang memer-
lukan tokoh-tokoh untuk memainkan
peran tertentu. Ada pun fokus ka-
jian program ini disusun sbb.:
a). Pendidikan Pengajaran: Pem-

belajaran Inovatif, Landasan
Pembelajaran, Evaluasi Pembela-
jaran, dan Kebijakan Pendidikan.

b). Bahasa: Linguistik, Analisis
Wacana, Penulisan Artikel dan
Editing.

c). Sastra: Teori Sastra, Analisis Sas-
tra, dan Penulisan Karya Sastra.

4. S2 Magister Teknologi Pendi-
dikan

Dirancang untuk menghasilkan
lulusan yang mampu meningkatkan
kualitas pembelajaran lewat peren-
canaan dan pengembangan teknolo-
gi pembelajaran, baik sebagai tena-
ga peneliti pembelajaran, pengem-
bang pembelajaran, pengelola pusat
sumber belajar, atau pengajar yang
profesional di bidangnya.

Beberapa mata kuliah yang wa-

jib ditempuh, a. l. Filsafat Ilmu
Kependidikan; Landasan Teknolo-
gi Pendidikan, Studi Mandiri & Pen-
didikan Jarak Jauh; Metodologi Pe-
nelitian Teknologi Pembelajaran;
Pembelajaran Inovatif & Kolabora-
tif; Difusi & Inovasi Pendidikan;
Pembelajaran & Kinerja Pendidikan;
Teknologi Perencanaan & Pengem-
bangan Kurikulum; Desain Pe-
ngelolaan Pendidikan & Pelatihan
Inovatif, Evaluasi Program dan Pel-
aksanaan Pembelajaran; Pengelo-
laan Sumber Belajar; Pengem-
bangan Pembelajaran Berbasis
Teknologi; dsb.

FAKULTAS dengan jumlah maha-
siswa terbesar di Unitomo ini membi-
na 5 program studi. 3 program strata
1, 1 program strata 2, dan 1 program
strata 3.

1. S1 Ekonomi Pembangunan
Lulusan program ini dipersiapkan

untuk mampu menganalisa serta me-
mecahkan berbagai persoalan
ekonomi makro. Untuk itu, jurusan ini
dilengkapi laboratorium komputer
statistik dan laboratorium ekonometrik
yang didukung fasilitas digital library
guna memudahkan eksplorasi berb-
agai pengetahuan dan informasi ter-
kini yang dibutuhkan secara cepat.

Beberapa mata kuliah inti yang
wajib ditempuh mahasiswa program
ini, antara lain Matematika Ekonomi
& bisnis, Ekonometrika, E-Commerce,
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Regional, Manajemen Perbankan,
Evaluasi Proyek, Sistem Ekonomi,
Analisis Optimasi, dan sebagainya.

2. S1 Manajemen
Kurikulum didesain agar lulusan

bisa mengambil keputusan bidang
manajemen SDM, Keuangan, Pemasa-
ran, Produksi dan Strategik dengan
memanfaatkan teknologi informasi.

Beberapa mata kuliah keahlian
yang wajib ditempuh mahasiswa pro-
gram ini, antara lain Matematika
Ekonomi & Bisnis, Riset Manajemen
Bisnis dan SDM, Manajemen Bisnis
dan SDM Internasional, Manajemen
Inovasi & Kreatifitas, Pengembangan
Organisasi & SDM, Manajemen Op-

erasional, Ekonomi Internasional,
Manajemen Kompensasi dan Motiva-
si, Aplikasi Manajemen Bisnis & E-
Commerce, Manajemen Pemasaran,
Penganggaran Perusahaan, Teori Pen-
gambilan Keputusan Bisnis, Teknik
Proyeksi Bisnis, dsb.

3. S1 Akuntansi
Didesain untuk menghasilkan lu-

lusan yang ahli di bidang akuntansi
keuangan dan perpajakan -- yang no-
tabene merupakan lahan kerja subur
bagi lulusan program ini. Untuk itu,
proses perkuliahan mahasiswa pro-
gram ini banyak memanfaatkan fasili-
tas laboratorium komputer akuntansi
dan auditing yang dipadu pola pen-
gajaran berbasis studi kasus.

Beberapa mata kuliah keahlian
yang wajib ditempuh antara lain Akun-
tansi Keuangan, Etika Bisnis & Profe-
si Akuntansi, Matematika Ekonomi &
Bisnis, Statistik Bisnis, Sistem Pengen-
dalian Manajemen, Sistem Informa-
si Akuntansi, Pasar Modal &
Teori Porto Folio, Analisa Lapo-
ran Keuangan, Pemeriksaan
Akuntansi, dsb.

4. S2 Magister Manajemen
Dirancang menghasilkan lulus-

an yang mahir dan trampil
di bidang manaje-

men, jeli memanfaatkan
dan menciptakan pelu-
ang bisnis, sensitif dan
responsif pada perubah-
an regional, nasional dan
global, serta memiliki
keahlian teoritis konsep-
tual dan ketrampilan prak-
tis operasional. Kuriku-
lum disusun untuk meng-
hasilkan tenaga profe-

sional dengan kemampuan kompre-
hensif pada level manajemen dengan
keahlian:
a. Marketing, dengan materi inti: Pe-

masaran Internasional, Riset Pe-
masaran, serta Pemasaran Strate-
gik, serta

b. Manajemen SDM, dengan materi
inti: Perencanaan dan Pengem-
bangan SDM, Evaluasi Kinerja
SDM, serta Budaya Organisasi
dan Hubungan Industrial.

5. S3 Doktor Manajemen.
Program studi ini didirikan untuk

memenuhi kebutuhan akan SDM ung-
gul berkualifikasi doktor yang memili-
ki kemampuan menyebarluaskan wa-
wasan dan inovasi keilmuan bidang
manajemen dalam memecahkan berb-
agai persoalan ekonomi dan bisnis
yang dihadapi masyarakat.

Program dirancang tuntas dalam
6 semester. Perkuliahan setiap ming-
gunya berlangsung dengan jadwal:

Jum'at : 18.30 - 21.00 wib.
Sabtu : 08.00 - 10.30 wib.

Ada 2 konsentrasi yang bisa dip-
ilih, yaitu (1) Strategic Marketing,
dan (2) Management Strategic.
Kurikulum untuk masing-masing
konsentrasi telah disusun sebagai
berikut:

Matrikulasi.
Marketing Management, Human

Resource Management, Financial
Management, dan Strategic Man-
agement.

Semester I:
Philosophy of Science, Research

Methods, Scientific Publication, dan
Multivariate Data Anaysis.

Semester II.
Untuk Konsentrasi Strategic

Marketing:
Digital Marketing, Consumer Be-

haviour, Financial Management,
Operations Management, dan Ujian
Prelim.

Untuk Konsentrasi Management
Strategic:

Strategic Manage-

ment, Human Resource Manage-
ment, Financial Management, Op-
erations Management, dan Ujian
Prelim.

Semester III.
Untuk Konsentrasi Strategic Mar-

keting: Business Research in Market-
ing, serta Menyiapkan Propos-
al dan Ujian Proposal.

Untuk Konsentrasi Ma-
nagement Strategic: Busi-
ness Research in Strategic
Management, serta
Menyiapkan Propos-
al dan Ujian Pro-
posal.

Semester IV.
Ujian Seminar Hasil.

Semester V.
Ujian Kelayakan Hasil
Penelitian.

Semester VI.
Ujian Tertutup dan Ujian Ter-
buka.
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FAKULTAS TEKNIK
FACULTY OF ENGINEERING

FAKULTAS SASTRA
FACULTY OF LETTERS

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCE

FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FACULTY OF HEALTH SCIENCE

BERDIRI Tahun 1984 fakultas ini
kini membina 3 program strata 1 (S1),
Teknik Sipil, Teknik Informatika, dan
Teknik Geomatika

1. S1 Teknik Sipil.
Lulusan program ini diproyeksi-

kan memiliki kemampuan merencana-
kan, melaksanakan & mengendalikan
proyek2 konstruksi (jalan raya, ge-
dung & bangunan air) dengan
didukung penguasaan program2 ap-
likasi khusus bidang Teknik Sipil sep-
erti AutoCad, SAP 2000, dsb.

Beberapa matakuliah yang wajib
ditempuh dalam program ini, a. l.:
Menggambar Teknik, Konstruksi
Bangunan, Ekonomi Teknik, Ilmu
Ukur, Teknik Lalu Lintas, Mekanika
Tanah, Mekanika Teknik, Hidrologi,
Teknologi Beton & Bahan Ban-
gunan, Permodelan & Perencanaan
Transportasi, Desain Konstruksi
Bangunan, Desain Struktur Baja,
Analisa Struktur, Teknik Fondasi,
Mekanika Fluida & Hidrolika, Struk-
tur Beton Bertulang, Geometric Jalan
Raya & Jalan Kereta Api, Drainase
Perkotaan, Desain Irigasi & Ban-
gunan Air, Desain Struktur Beton,
Desain Struktur Jembatan, dsb.

2. S1 Teknik Informatika.
Salah satu program studi terfavor-

it di Unitomo ini memiliki kekhusus-
an dalam menghasilkan sarjana
teknik informatika yang menguasai
jaringan komputer, sistem operasi
dan pemrograman Java berbasis
Sun Microsystem. Mereka juga pu-
nya keunggulan kompetitif dalam
hal Geographical Infomation System
& Multimedia System, di samping
penguasaan perangkat lunak berba-
sis Open Source.

Beberapa mata kuliah keahlian
yang wajib ditempuh mahasiswa
program ini, antara lain: Desain Pem-
rograman dan Web, Pemrograman
Jaringan, Pemrograman Framework,
Rekayasa Perangkat Lunak, Kecer-
dasan Buatan, Analisis & Desain
Sistem, Data Warehouse, Manaje-
men Proyek Perangkat Lunak, Data
Mining, dsb.

3. S1 Teknik Geomatika
Program studi Teknik Geo-

TELAH meluluskan hampir 5.000
sarjana, fakultas ini saat ini membi-
na 2 program strata 1, Sastra Inggris
dan Sastra Jepang.

1. S1 Sastra Inggris
Program ini menggunakan kuriku-

lum berbasis kompetensi yang dide-
sain untuk menghasilkan sarjana
yang mampu berkomunikasi dalam
bahasa Inggris (lisan - tulis), serta
memiliki pengetahuan tentang ilmu
bahasa, sastra dan budaya di nega-
ra-negara yang menggunakan ba-
hasa Inggris sebagai bahasa ibu.

Banyak lulusan program ini telah
terserap di berbagai sektor karena
kualitas akademik dan tingginya
daya kompetisi mereka. Penggunaan
native speaker, kurikulum berbasis
pasar dengan penekanan pada
teknik translasi serta pengajaran ba-
hasa inggris dan metode perkuliah-
an yang interaktif, merupakan fak-
tor-faktor yang mendukung penca-
paian itu.

2. S1 Sastra Jepang
Kurikulum program ini dirancang

MERUPAKAN fakultas ilmu
komunikasi pertama di Jatim dan
kawasan Indonesia timur. Fakultas
favorit di era digital ini telah
menghasilkan ribuan lulusan yang
tersebar di berbagai platform
media, perusahaan & wirausaha
seperti Youtuber, Jurnalis /

Reporter, Content Creator,
Periklanan, Public Relations,
Photographer, Travel Blogger,
Presenter, Editor, Desain Grafis,
Penyiar Radio, Sutradara, Event
Organizer (EO), Entrepreneur,
Program Director, Marketing, dsb.

Menyesuaikan kurikulum
dengan perkembangan media dan
teknologi informasi, Fikom
Unitomo kini membina 2 program
studi:

• S1 Ilmu Komunikasi, dan
• S2 Magister Ilmu Komunikasi

Masing-masing dengan 2
peminatan studi, sbb.:

1. Kajian Media
Dirancang untuk menghasilkan

lulusan yang punya keahlian di
bidang studi media, seperti
Televisi, Radio, Film, Advertising
& Jurnalistik Media Cetak, Audio
Visual, serta Media Digital (New
media). Beberapa matakuliah dalam
peminatan ini a. l.: Media dan
Organisasi,

matika mempelajari bagaimana
mengumpulkan, menganalisa,
mengelola dan menyajikan
data2 kebumian (data spasial),
dengan memanfaatkan tek-
nologi informatika. Belum ban-

yak kampus di Indonesia memiliki
program studi ini, padahal perannya
penting dalam pembangunan -- uta-
manya dalam penyediaan data2 per-
tanahan, kelautan, kehutanan, per-
tambangan, dsb. yang diperlukan
untuk memahami, menata, meren-
canakan dan mengembangkan suatu
wilayah darat maupun laut.

Karena itu, peluang kerja lulus-
annya pun terbuka luas, baik se-
bagai surveyor, analis data spasial,
peneliti, pegawai instansi pemerin-
tah / swasta maupun akademisi.
Tidak terbatas di dalam negeri na-
mun juga sebagai profesional di ber-
bagai perusahaan di luar negeri.

Secara spesifik, program studi Teknik
Geomatika, dirancang untuk menghasil-
kan lulusan yang menguasai setidakn-
ya 3 kompetensi dasar, yaitu:

Surveying, Positioning dan
Mapping.
Kompetensi dalam meng-
gunakan alat2 seperti Teodolite,
Waterpass, Global Positioning
System (GPS), dsb. untuk men-
gambil data ukur secara lang-
sung di lapangan.

Sistem Informasi Geografis
(SIG).
Kompetensi dalam mencari,
menggolah dan menyajikan
data2 spasial dalam berbagai
bentuk peta yang informatif.

Foto dan Remote Sensing.
Kompetensi dalam mengolah
data citra foto & satelit dengan
menggunakan sejumlah soft-
ware pengolah citra seperti Er
Mapper, ENVI,
ERDAS, dsb.

untuk menghasilkan sarjana Sastra
Jepang yang memiliki kemampuan
berkomunikasi dalam bahasa
Jepang, baik lisan maupun tulisan,
serta memiliki pengetahuan yang
luas tentang ilmu bahasa, sastra dan
budaya Jepang.

Kegiatan perkuliahan dibina oleh
dosen native speaker serta dosen
lokal yang telah mendapat pendidi-
kan lanjutan di Jepang. Di samping
itu juga ditunjang kegiatan ekstra
kurikuler yang bertujuan untuk men-

ingkatkan pengetahuan mahasiswa
dalam memahami budaya Jepang.

Banyak prestasi membanggakan
diraih mahasiswa program ini. Ban-
yak lomba dan kejuaraan di bidang
bahasa dan sastra Jepang berhasil
dimenangkan mahasiswa maupun
dosen, baik di tingkat regional mau-
pun nasional. Beberapa meraih bea-
siswa Mombusho dari pemerintah
Jepang, di samping tidak sedikit yang
berkesempatan mengikuti program
studi lanjut ke Jepang. Ini tak lepas
dari kurikulum yang didesain agar
lulusan punya kualifikasi tes
profisiensi Bahasa Jepang Level 2,
serta berbagai study club guna mem-
bantu mahasiswa agar cepat men-

genal dan me-
nguasai bu-
daya serta
bahasa Je-
pang.

 Media dan Hukum, Kajian
Sinema, Globalisasi dan Masyara-
jkat Informasi, Jurnalisme Media
Cetak, Ekonomi Politik Media,
serta Penulisan Kreatif. Di samping
itu, ada juga beberapa matakuliah
praktika seperti Produksi Audio
Visual, Fotografi, Wawancara &
Reportase, Jurnalsime Televisi,
Jurnalisme Radio, Jurnalisme
Media Online, Jurnalisme Foto,
Produksi Kreatif Feature, Grafis,
Animasi dan Multi Media, Produk-
si Radio, serta Project Akhir

2. Komunikasi Korporat.
Dirancang untuk menghasilkan

lulusan yang punya keahlian di
bidang Corporate Communication
seperti Public Relations, Komuni-
kasi Organisasi, Komunikasi
Bisnis, Pemasaran, dan Manaje-
men Komunikasi Perusahaan.
Beberapa matakuliah dalam
peminatan ini a. l.: Komunikasi
Pemasaran, Komunikasi & Negosi-
sasi, Periklanan, PR Cyber, Riset
PR, Budaya Korporat, Branding &
Perilaku Konsumen, Manajemen
PR, Perencanaan Media, Corporate
Communication Law, CSR, serta
Komunikasi Krisis. Di samping itu,
ada juga beberapa mata kuliah
praktika seperti Pemasaran Digital,
Fotografi Komersial, Desain
Komunikasi Visual, Penulisan PR,
MICE, Content Creation,
Videografi, Publisitas, serta Project
Akhir.

Fikom Unitomo sejak 2021 menjadi kampus

pertama dan satu-satunya di Jawa Timur yang

berhak menyelenggarakan Lembaga Uji

Kompetensi Wartawan (UKW). Ini merupakan

lembaga khusus penguji standar kompetensi

wartawan yang didirikan berdasar hasil

verifikasi faktual yang dilakukan Dewan Pers.

PT Pertama & satu2nya di Jatim Memiliki Lembaga Uji Kompetensi Wartawan

Ijin menyelenggarakan lembaga ini diberikan

karena Fikom Unitomo dinilai Dewan Pers

memiliki sumberdaya pengajar internal

memadai. Bukan hanya dari kalangan

akademisi, tapi juga praktisi yang profesional

di bidang jurnalistik, baik cetak, elektronik

maupun media online

SAAT ini membina 2 program ilmu hukum, 1
program strata 1 (S1), dan 1 program strata 2 (S2).

1. S1 Ilmu Hukum
Kurikulum program ini dirancang untuk mem-

hasilkan lulusan yang punya kemampuan in-
telektual di bidang hukum lewat penguasaan
dasar ilmu hukum dan praktek hukum di Indo-
nesia. Mereka juga disiapkan agar mampu men-
ganalisa & memberi solusi atas berbagai per-
soalan hukum yang terjadi di masyarakat.

Beberapa mata kuliah dalam program ini ant-
ara lain Dasar2 Ilmu Hukum, Hukum Pidana,
Hukum Keperdataan, Hukum Tata Negara, Hu-
kum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hu-
kum Internasional, serta Hukum Masyarakat
dan Pembangunan.

Untuk mendukung penguasaan beberapa
skill spesifik di bidang hukum tersedia bebera-
pa sarana Laboratorium Hukum, seperti Bidang
Negosiasi Kontrak dan Simulasi Peradilan --
agar mahasiswa bisa melatih kemampuan mer-
ancang surat-surat perjanjian / kontrak dan
mematangkan peradilan di bawah bimbingan
para dosen yang juga berprofesi sebagai prak-
tisi hukum. Di samping itu, juga tersedia Lem-
baga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
yang memberi pelayanan langsung bagi
masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu,
mengingat sejak berkuliah sudah disiapkan
mempraktekkan ilmu pada masyarakat, maka
lulusan program ini pun akan memiliki peluang
kerja di banyak bidang -- baik instansi pemer-

intah (seperti polisi, jaksa & hakim), legal di
berbagai perusahaan / perbankan maupun men-
ciptakan lapangan kerja sendiri sebagai kon-
sultan hukum dan advokat / pengacara.

2. S2 Magister Ilmu Hukum
Kurikulum program ini dibagi 3 bagian, pen-

yajian teori (mata kuliah inti, mata kuliah penun-
jang dan mata kuliah pilihan), penugasan ter-
struktur dan mandiri, serta penulisan tesis. Ada
2 konsentrasi yang bisa dipilih mahasiswa pro-
gram ini, yaitu:
• Konsentrasi Hukum Bisnis - dengan mata

kuliah pilihan: Hukum Kontrak, Hukum
Anti Monopoli & Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Hukum Perbankan & Lembaga
Keuangan, Hukum Hak Kekayaan Intelek-
tual, Transaksi Bisnis  Internasional, dan
Hukum Kepailitan.

• Konsentrasi Hukum Administrasi Negara -
dengan mata kuliah pilihan: Hukum Pajak
& Keuangan Negara, Hukum Pemerintah-
an Daerah, Hukum Administrasi Negara,
Teori dan Metode Perancangan Perun-
dang-undangan, Sistem Peradilan Admin-
istrasi, serta Hukum dan Kebijakan Publik.

Merupakan fakultas termuda di Unito-
mo. Saat ini mengelola 2 program studi,
D3 Kebidanan dan D3 Teknologi Trans-
fusi Darah.

1.  D3 Kebidanan
Dirancang untuk menghasilkan tena-

ga2 bidan yang memiliki kompetensi
memberi Asuhan Kebidanan secara pro-
fesional. Baik sebagai mitra dokter kand-
ungan (Sp.OG) di rumah2 sakit maupun
sebagai Bidan Praktek Swasta (BPS) yang
mampu mengelola rumah bersalin / klinik
kebidanan secara mandiri.

Beberapa matakuliah yang ditempuh
mahasiswa program ini antara lain Ket-
rampilan Dasar Kebidanan; Asuhan Ke-
bidanan (Kehamilan; Persalinan dan Bayi
Baru Lahir; Nifas dan Menyusui; Neona-
tus; Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah; Mana-
jemen Imunisasi; Kegawatdaruratan Mate-
rial Neonatal, Komunitas); Kesehatan Re-
produksi dan KB; Komunikasi dan
Etikologal Dalam Praktik Kebidanan; Pro-
mosi Kesehatan; Mutu Layanan Kebidan-
an dan Kebijakan Kesehatan; Praktik Klinik
Kebidanan Dasar; Praktik Kebidanan Fisi-
ologis; Praktik Kebidanan Komunitas; dsb.

2.  D3 Teknologi Bank Darah
Merupakan program studi Teknologi

Bank Darah (TBD) pertama di Jatim & In-
donesia Timur yang didirikan & diseleng-
garakan atas kerjasama dengan RSU Haji
& UDD PMI Surabaya. Program studi ini
secara spesifik dirancang untuk menghasil-
kan tenaga2 transfusi darah yang dibutu-
hkan di bank2 darah RS pemerintah / swas-
ta dan Unit2 Transfusi Darah (UTD) PMI
kabupaten / kota di seluruh Indonesia,
atau sebagai tenaga laboran di institusi2
kesehatan yang membutuhkan.

Sejumlah matakuliah wajib yang ditem-
puh mahasiswa program ini antara lain
Praktikum Hematologi; Serulogi Golongan
Darah; Praktikum Infeksi Menular; Admin-
istrasi & Manajemen Pelayanan Darah;
Jejaring Pelayanan Darah; Praktik Seleksi
Donor; Praktik Penyadapan Darah; dsb.
Efektifitas perkuliahan matakuliah2 ini di-
tunjang keberadaan sejumlah sarana lab-

oratorium pendukung, seperti laboratori-
um Hematologi, laboratorium Serulogi &
laboratorium Infeksi Menular.

RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
Untuk mendukung upaya Kemente-

rian Kesehatan dalam rangka percepa-
tan penyediaan tenaga kesehatan,
khususnya tenaga transfusi darah, prodi
D3 TBD Fikes Unitomo juga membuka

program Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) bagi mereka yang pernah menem-
puh pendidikan D1 TBD untuk melanjut-
kan studi di prodi D3 TBD Fikes Unitomo
selama 4 semester (2 tahun).



BADAN Urusan Kerjasama meru-
pakan lembaga fungsional yang
dibentuk untuk
mengembang-
kan & menjaga
hubungan ker-
jasama dengan
institusi2 dalam
dan luar negeri
dalam hal pen-
gelolaan pergu-
ruan tinggi, ke-
giatan pendidi-
kan, penelitian dan kegiatan peng-
abdian kepada masyarakat yang ber-
guna & saling menguntungkan. Be-
berapa mitra yang telah menjalin ker-
jasama dengan Unitomo selama ini
a. l.:

• PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk.
Dalam hal penyediaan layanan

perbankan, pembayaran SPP
online, pemberian bantuan
biaya kuliah, payroll, pengem-
bangan Unitomo
Business Center,
dsb.

• Mississippi &
Oklahoma
University, AS.
Dalam hal pertuka-
ran mahasiswa dan
dosen untuk
menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan
bersifat pertukaran
budaya.

• Queensland University,
Australia.
Dalam hal pengiriman dosen
untuk studi lanjut.

• Setsunan University, Osaka
Jepang.
Dalam hal pengiriman maha-
siswa Jepang untuk belajar
bahasa dan budaya di
Indonesia

• Japan Foundation.
Dalam hal pemberian
beasiswa penempatan
dosen magang asal
Jepang melalui
Program Genesis,
pemberian beasiswa,
dsb.

• Mahkamah Konstitu-
si dan Komisi
Yudisial.
Dalam pengembangan
pusat studi konstitusi
di Jatim, penerbitan
Jurnal Konstitusi &
berbagai penelitian
tentang konstitusi dan
hukum.

• Pemerintah Jepang
Dalam pemberian hibah untuk

pengembangan sarana
laboratorium bahasa Jepang
melalui Program Bantuan
Grassroot Kebudayaan;
termasuk dalam hal pemberian
beasiswa Mombukagakusho
kepada mahasiswa terpilih.

• Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana.

Dalam mengkaji ilmu
kebencanaan serta
pembentukan Pusat
Studi Bencana dan
Lingkungan (PSBL) di
Unitomo.

• Komite Olahra-
ga Nasional Indonesia
Jatim.
Dalam hal peningkatan

SDM atlit melalui pemberian
beasiswa bagi atlit-atlit di
Jawa Timur yang memiliki

prestasi.

• Badan Narkotika Nasional.
Dalam pemberantasan
pemakaian obat-obatan
terlarang dan narkotika di
kalangan mahasiswa.

• Hanns Seigel Foundation,
Jerman.
Dalam kajian-kajian ttg.
peradilan konstitusi.

• Dan masih
banyak lagi yang
lain.
Terutama yang
menjalin kerjasama
dalam hal-hal
spesifik dengan
fakultas / unit kerja
yang tidak mungkin
disebut satu per
satu, misal dalam hal
magang dan

rekrutmen, pelaksanaan

proyek - proyek penelitian,
even - even kemaha-
siswaan, dan sebagainya.
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KUALITAS menjadi
kunci peningkatan daya
saing kampus, dan itu
ditandai kemampuan lu-
lusan memenuhi kebutu-
han pasar kerja, mencip-
takan lapangan kerja
baru, atau mengembang-
kan ilmu pengetahuan
sesuai perkembangan
pengetahuan global.
Untuk mencapai itu Unitomo memiliki Pusat Penjaminan Mutu (PPM),
sebuah badan pemantau dan pengevaluasi mutu internal civitas aka-
demika.

Tugas pokok dan fungsinya menjamin penerapan Sistem Penjami-
nan Mutu di bidang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdi-
an pada masyarakat, SDM, pelayanan manajemen umum, unit kerja as-

set dan ke-
uangan, de-
ngan melaksa-
nakan bebera-
pa kegiatan,
seperti:

1. Merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan
di Unitomo.

2. Menyiapkan menyusun perangkat / dokumen sistem mutu dalam
rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Unitomo.

3. Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di
semua unit di lingkungan Unitomo.

4. Melakukan monitoring & evaluasi implementasi Sistem Penjami-
nan Mutu, pengukuran Sasaran Mutu dan Rencana Mutu, serta
Evaluasi Diri oleh unit / lembaga / fakultas.

5. Melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan
& kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu

6. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders Unitomo.
7. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi

Sistem Penjaminan Mutu, serta pencapaian Sasaran Mutu dan Ren-
cana Mutu.

1. Executive Administrative Assistant.
2. Fishery Counseling Supervisor
3. Quality Control for Product Research and Development.
4. Aquaculture of ponds.
5. Web Programming
6. Community Development Facilitator.
7. Productivity Practitioners.
8. Managerial Public Relations.
9. Accounting Technician.
10. Qualification Level 4 For Teachers
11. Organizing Community Empowerment Program
12. Emergency Response Services
13. The Writing of Cooperation Agreement
14. Foundation Planner

BADAN URUSAN KERJASAMA
BOARD OF COOPERATION AFFAIRS

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
INSTITUTE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

PENERBIT UNITOMO
UNITOMO PRESS

PUSAT PENJAMINAN MUTU
QUALITY ASSURANCE CENTER

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CENTER FOR EDUCATION AND TRAINING

MERUPAKAN lembaga tingkat
universitas yang dibentuk sebagai
hasil penggabungan Lembaga Pene-
litian dengan Lembaga Pengabdian
Pada Masyarakat. Penggabungan
dilakukan agar lembaga ini bisa me-
mainkan peran lebih dalam menca-

pai visi Unitomo menjadi universi-
tas yang unggul dalam bidang riset
dan pengabdian pada masyarakat
pada tahun 2030 secara lebih opti-
mal.

Tugas lembaga ini untuk men-
goordinasikan & memfasilitasi pel-
aksanaan kegiatan penelitian &
pengabdian masyarakat yang dise-

lenggarakan di Unitomo, serta
melanjutkan pengembangan dan
peningkatan kualitas maupun kuan-
titas penelitian dan pengabdian ke-
pada masyarakat secara multidisip-
lin dan kolaboratif.

Sebagai apresiasi atas kinerjanya,
sejak 2016 lembaga ini
telah mendapat per-
ingkat Madya, seh-
ingga berhak menga-
jukan proposal dana
hibah dari Kemendik-
bud dengan plafon
dana sebesar 5 milyar
rupiah / tahun. Dalam
rangka itu, LPPM
didukung oleh pusat2
studi yang meliputi:
• Pusat Studi Ben-

cana dan Lingkungan.
• Pusat Studi Wanita.
• Pusat Studi Anti Korupsi.
• Pusat Studi Ketahanan Pangan.
• Pusat Studi Perikanan dan Ke-

lautan.
• Pusat Studi Kewirausahaan dan

Koperasi.

LEMBAGA Penerbit Unitomo
dibentuk untuk mewadahi penye-
barluasan kegiatan ilmiah sivitas
akademika melalui berbagai media
cetak dan digital. Untuk mencapai
visi menjadi penerbit yang unggul
di tingkat nasional dan internasion-
al, lembaga ini -- yang secara spesi-
fik bergerak di bidang produksi pen-
erbitan dan percetakan buku tingkat
perguruan tinggi -- menjalankan
misi untuk mendorong dosen2 po-
tensial unitomo agar bisa menjadi
penulis serta penyunting naskah

yang handal dan profesional mela-
lui berbagai kegiatan pelatihan,
workshop, dsb.

Lembaga Penerbitan Unitomo
sejak April 2018 telah bergabung ke
dalam Asosiasi Penerbit Perguruan
Tinggi Indonesia (APPTI). Di samp-
ing itu, lembaga ini juga telah men-
jadi anggota IKAPI (Ikatan Penerbit
Indonesia) sejak Juni 2019.

UNITOMO memiliki Pusat Pen-
didikan dan Pelatihan (PUS-
DIKLAT) yang menyelenggara-
kan sejumlah kegiatan pelatihan
dan pendidikan kepada para calon
tenaga kerja maupun tenaga kerja,
baik dari kalangan internal maupun
eksternal kampus, agar memiliki
kompetensi di bidangnya. Ber-

dasar Surat Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kota Sura-
baya No. 583/6799/436.7.8/2018
tentang Ijin Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta, Pusdikklat Unitomo
saat ini berhak menyelenggarakan
pelatihan dalam beberapa skema
kompetensi, antara lain:
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• Executive Administrative
Assistant

• Fasilitator Penyuluhan
Perikanan

• Pengawasan Mutu
Minuman Ringan

• Budidaya Perikanan
Tambak & Kolam

• Fasilitator Pengembangan
Masyarakat

• Pengorganisasian
Program   Pemberdayaan
Masyarakat

• Teknisi Akuntansi Madya
• Jenjang Kualifikasi 4 untuk

Pengajar
• Nakhoda Kapal

Penangkapan Ikan
• Pembuatan Perjanjian

Kerja Bersama
• Bahasa Jepang untuk

Asisten Manajer
Perhotelan

• Pengelolaan Kinerja
Pekerja

• Kebidanan
• Kesekretariatan
• Pemrograman Web
• Tenaga Pemasar

Manajerial
• Praktisi Produktivitas
• Public Relations
• Ahli Madya Perencana

Pondasi

GALERI INVESTASI (BURSA EFEK)
INVESTMENT GALERY (STOCK EXCHANGE)

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
CONSULTATION AND LEGAL AID INSTITUTION

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROFESSIONAL CERTIFICATION BOARD

PUSAT BAHASA DAN BUDAYA UNITOMO
UNITOMO LANGUAGE AND CULTURE CENTER

Merupakan badan khusus yang melaksana-
kan fungsi konsultasi dan bantuan hukum, baik
secara internal maupun eksternal. Secara inter-
nal bagi lembaga dan sivitas akademika, sedang
secara eksternal bagi masyarakat umum yang
membutuhkan.

Lembaga ini juga menjadi sarana pembelaja-
ran dan magang praktek hukum bagi mahasiswa
Fakultas Hukum, khususnya yang sedang me-
nempuh mata kuliah Pendidikan dan Latihan
Kemahiran Hukum (PLKH), untuk ikut serta
memahami dan menangani kasus2 hukum yang
ditangani LKBH.

Dalam memberi bantuan & pelayanan hu-
kum pada masyarakat pencari keadilan, LKBH

Unitomo melaksanakannya secara prodeo
(cuma-cuma). Baik di bidang litigasi (pendamp-
ingan di badan-badan peradilan pada tingkat
penyidikan di kepolisian, kejaksaan & penga-
dilan) untuk perkara perdata maupun pidana,
serta bidang non-litigasi (berupa konsultasi
hukum gratis dan legal opinion).

Layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu secara prodeo

UNTUK memperkenalkan
kegiatan pasar modal kepada

sivitas akademika, Unitomo se-
jak  2017  telah mengoperasikan

Galeri Investasi bekerjasama
dengan Bursa Efek Indonesia
dan Phintraco Sekuritas. Ke-
beradaan galeri ini selain bisa di-
manfaatkan sebagai tempat be-
lajar dan menganalisa aktivitas
perdagangan saham juga bisa
menjadi tempat praktek berin-

vestasi, bukan hanya bagi sivi-
tas akademika tapi juga kalan-
gan investor dari luar kampus
karena dilengkapi sarana live
trade yang didukung real time
information untuk memonitor
pergerakan harga-harga saham
yang terdaftar di bursa efek.

PUSAT PENGELOLA JURNAL
CENTER OF SCIENTIFIC JOURNAL

MERUPAKAN badan yang
khusus mengkoordinir publika-
si jurnal ilmiah di lingkungan
Unitomo, melalui pendampin-

gan bagi jajaran redaksi mau-
pun editor agar mampu meng-
hadirkan publikasi jurnal ilmi-
ah secara teratur, sistematis,

berdampak ilmiah tinggi, serta
taat asas sesuai ketentuan Ke-
menterian Ristekdikti dan LIPI.

Lembaga ini secara rutin
menyelenggarakan pelatihan
manajemen jurnal ilmiah, teknik
pengutipan berbasis aplikasi
standar, pencegahan plagiaris-
me, serta pengelolaan naskah

ilmiah.
Saat ini lembaga ini men-

gelola 23 jurnal ilmiah. Semuan-
ya telah terindeks Crosreff dan
memiliki nomor DOI. 4 jurnal di-
antaranya telah terakreditasi di
DOAJ, 1 jurnal terindeks di
EBSCO, dan 1 jurnal terindeks
di SINTA Ristekdikti.

SERTIFIKASI kompetensi
kerja di Indonesia diatur oleh
Badan Nasional Sertifikasi Pro-
fesi (BNSP), lembaga inde-
penden yang dibentuk ber-
dasar PP No. 23 Th. 2004 se-
bagai pelaksanaan dari UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketena-
gakerjaan. Sebagai regulator
BNSP memberi lisensi kepada

Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang telah memenuhi
syarat dan mengatur tatacara
uji kompetensi.

Unitomo merupakan satu
dari sedikit kampus di Indone-
sia yang sejak 2015 sudah me-
miliki Lembaga Sertifikasi Pro-
fesi (LSP-1) yang mendapat
lisensi dari Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dengan keberadaan LSP ini,
maka Unitomo bisa lebih men-
jamin kompetensi kerja lulus-
annya, sebab mereka tidak saja
mendapat gelar dan ijazah, tapi
juga sertifikasi sesuai keahlian
yang dimiliki, sehingga mem-
perbesar peluang kerja mereka.

Kini LSP-1 Unitomo memiliki lebih dari 140 asesor yang
berhak melakukan sertifikasi dalam 24 skema kompetensi
kerja, yaitu:

• Pelayanan Tanggap
Darurat Bencana

• Pengurusan Barang
Muatan Angkutan Udara

• Penentuan Produk Usaha
• Pengembangan Usaha

Kecil Menengah
• Pelaku Wirausaha Pemula

MERUPAKAN lembaga
yang secara khusus mendapat
tugas untuk meningkatkan ke-
mahiran berbahasa Inggris bagi
dosen dan mahasiswa yang
akan lulus. Khususnya kemam-
puan berbicara, mendengar,

membaca dan menulis sebagai
bekal sukses berkomunikasi di
era global.

Bukan hanya bagi civitas ak-
ademika, layanan lembaga ini
juga bisa dinikmati oleh
masyarakat umum, sebagai salah

satu bentuk kontribusi terhadap
masyarakat. Antara lain dalam
bentuk keterlibatan dalam pelati-
han bahasa Inggris bagi

masyarakat di eks lokalisasi Gang
Dolly, yang kini oleh pemerin-
tah dijadikan sebagai salah satu
destinasi wisata kota Surabaya.
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KEBERADAAN Pusat Kar-
ir & Tracer Study (PKTS) meru-
pakan wujud komitmen Unito-
mo dalam meningkatkan pola
manajemen pelacakan alumni
secara terintegratif. Berada di
bawah koordinasi Wakil Rektor
III Bidang Kemahasiswaan, tu-
gas PKTS antara lain:

1) Memberi mahasiswa dan
lulusan pemahaman ten-
tang realitas dunia kerja di masyarakat,

2) Melakukan pengkajian penelusuran / pelacakan alumni,
3) Mengembangkan jaringan informasi kerja,
4) Menyelenggarakan bursa kerja, dan
5) Melakukan koordinasi dalam memberi informasi terkait perkembangan

karir lulusan agar didapat data yang mampu memenuhi kebutuhan para
stakeholders -- eksternal maupun internal (Dikti, BAN PT, Universitas,

prodi, pengguna lulusan & alumni), terma-
suk dalam memberi feedback terkait kese-
suaian kurikulum dengan kebutuhan dun-
ia kerja.

Sejumlah kalangan dunia usaha dan
dunia industri selama ini telah menjalin
kerjasama dengan PKTS Unitomo dalam
hal penyediaan fasilitas magang dan rek-
rutmen bagi (calon) lulusan, antara lain:
MNC Group, JTV, SBO, Trans Corp, Bank

Mega, Bank Panin, Hotel Santika, Hotel Gunawangsa, ibosses, Komnas HAM,
MPR RI, Germanlink, SMSI, Mortimer English Club, Cicicon, IEducate, BKK-
BN Jatim, dsb.

Sedang untuk jenjang S2 dan S3 kelas baru dibuka 2 kali setiap tahun
akademik; yaitu awal September untuk semester gasal dan awal Maret
untuk semester genap. Pendaftaran mahasiswa baru untuk program ini
dibuka setiap saat sepanjang tahun. Hal yang sama berlaku bagi pendaft-
aran mahasiswa transfer.

Pendaftaran untuk semua program bisa dilakukan online via
maba.unitomo.ac.id, atau langsung datang ke Bagian Pendaftaran Pani-
tia Penerimaan Mahasiswa Baru di Lantai I Gedung A Kampus Unitomo
Jl. Semolowaru 84 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia setiap:

PUSAT KARIR & TRACER STUDY
TRACER STUDY AND CAREER CENTER

KEGIATAN KEMAHASISWAAN
STUDENT ACTIVITIES

PUSAT Layanan Kesehatan meru-
pakan lembaga yang bertugas mem-
beri pelayanan dan solusi bagi pe-
masalahan kesehatan. Tidak saja
bagi mahasiswa & keluarga besar
karyawan lembaga2 di bawah naun-
gan Yayasan Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU), yaitu SMP Dr. Soet-
omo, SMA, Dr. Soetomo, SMK Uni-
tomo & Universitas Dr. Soetomo, tapi
juga masyarakat umum yang mem-
butuhkan -- utamanya warga yang
bertempat tinggal di sekitar kampus.

Didukung sejumlah dokter dan ten-
aga paramedis pusat layanan kese-
hatan ini juga menyediakan pelayan-

an umum kesehatan bagi ibu hamil,
kesehatan reproduksi, dan jasa kon-
sultasi KB. Di samping itu, tersedia
juga layanan kesehatan khusus un-
tuk bayi dan balita, antara lain:

1. Terapi pijat;
2. Spa;
3. Kolam terapi renang bayi.

Ketiga fasilitas ini digunakan un-
tuk melatih sistem motorik bayi, di
samping bermanfaat untuk memban-
tu memperlancar aliran darah dan
menguatkan kesehatan otot2 bayi
dan balita.

UNITOMO sering dianggap se-
bagai barometer musik di Jawa Timur
karena banyaknya tampil dan lahir
grup musik di kampus ini. Anggapan
ini tak salah, meski yang marak se-
benarnya bukan hanya musik. Di
bidang olahraga pun kegiatan maha-
siswa Unitomo telah banyak meno-
reh prestasi membanggakan, baik di
tingkat lokal, regional, nasional bah-
kan internasional. Sejumlah atlit na-
sional dari berbagai cabang olahra-
ga dilahirkan dari kampus ini. Lebih
dari itu, berbagai kegiatan lain di
bidang seni budaya, sosial, penala-
ran - keilmuan, keagamaan & minat -
bakat lain juga tak kalah marak, sebab
di Unitomo mahasiswa memang pu-
nya kesempatan luas untuk mengem-
bangkan berbagai potensinya.

Ini semua diwadahi melalui berb-

agai organisasi kemahasiswaan. Mu-
lai dari Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM), Dewan Legislatif Mahasiswa
(DLM) dan Mahkamah Mahasiswa
(MM) di tingkat universitas, maupun
fakultas serta berbagai Unit Kegiatan
Mahasiswa seperti Mahasiswa Pecin-
ta Alam & Seni (Mapalas), Koperasi
Mahasiswa, Paduan Suara, Forum
Advokasi Mahasiswa (FAM), Bulut-
angkis, Futsal, Himpunan Mahasiswa
Sosial (Himasos), Teater, Bela Diri
(Pencak Silat, Karate, Silat Perisai
Diri), Bola Basket, Club Fotografi
(chiphoc), Sahabat Pustaka, Resim-
en Mahasiswa, Unit Kegiatan Kero-
hanian Islam (UKKI), Unit Kegiatan
Mahasiswa Kerohanian Katolik
(UKMK), Unit Kegiatan Kerohanian
Kristen (UKKK), UKM Musik, dan
masih banyak lainnya.

UNITOMO setiap tahun meneri-
ma mahasiswa baru dan transfer un-
tuk Kelas Reguler & Profesional, baik
untuk jenjang D3, S1, S2 dan S3. Di
samping itu, dibuka juga Kelas RPL
(Rekognisi Pembelajaran Lanjut)
khusus bagi lulusan D1 Teknologi
Bank Darah yang hendak melanjut-
kan studi ke jenjang D3 Program Stu-
di Teknologi Bank Darah Fakultas
Ilmu Kesehatan dan mendapat gelar
Ahli Madya (A.Md.).

Kelas baru untuk jenjang D3 & S1 dimulai tiap awal semester gasal
(September). Pendaftaran mahasiswa baru untuk jenjang ini berlang-
sung dalam 3 gelombang, yaitu:

PUSAT LAYANAN KESEHATAN
HEALTH SERVICE CENTER

ADMISI
ADMISSION

Kelas Reguler.
Perkuliahan berlangsung tatap

muka di kelas dengan jadwal se-
bagai berikut:

• Untuk Jenjang Program D3 dan
S1.

Kelas Pagi:
Senin-Jum'at, pukul 07.00-14.00 wib.

Kelas Sore:
Senin-Jum'at, pukul 17.00-21.00 wib.

• Untuk Jenjang Program S2.
Senin - Jum'at, pukul 17.00-21.00 wib.

• Untuk Jenjang Program S3.
Jum'at Sore pukul 18.30-21.00 wib,

dan
Sabtu Pagi pukul 08.00-10.30 wib:

Kelas Profesional.
Dibuka untuk jenjang S1 & S2
khusus bagi kalangan profesional /
karyawan yang sudah bekerja, tapi
tidak punya waktu menempuh kuli-
ah tatap muka Senin-Jum'at di Kelas
Reguler Pagi / Sore. Kuliah berlang-

sung Blended Learning, dengan me-
madukan metode:

• Tatap Muka Di Kelas (+ 60%)
Jadwal: Jum'at (18.30-21.00 wib.), dan
Sabtu (08.00-10.30 wib.).

• Tatap Maya Melalui Internet
(+ 40%)

Akses bahan belajar, diskusi mau-
pun tugas-tugas bisa dilakukan 24
jam sehari dan 7 hari seminggu.
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TESTIMONI ALUMNI
ALUMNI TESTIMONY



CAMPUS PROFILEEdisi September 2022
16

Syarat Umum dan
Prosedur Pendaftaran

1. a. i . D3 dan S1: Lulus SMA / SMK / MA sederajat
semua jurusan.

ii. Khusus FIKES: Tinggi Badan minimal 150 cm
(putri) / 155 cm (putra), tidak cacat fisik / buta
warna, bertato dan bertindik (putra), kecuali
Program Studi D3 Teknologi Bank Darah juga
wajib melampirkan surat keterangan bebas
hepatitis B dan C dari hasil pemeriksaan
laboratorium minimal dengan metode Elisa.

b. i . S2 dan S3: Lulus D4 / S1 (untuk S2), atau S2
(untuk S3) semua disiplin
dari program studi yang terakreditasi BAN-PT.

ii. Khusus lulusan PT luar negeri harus mendapat
legalitas kesetaraan ijasah dari Ditjen Dikti.

2. a. Mendaftar secara online dengan membuat
akun di maba.unitomo.ac.id
(note: wajib memiliki email, nomor telepon
dan WA aktif yang bisa dihubungi).

b. Mengisi Formulir Pendaftaran / Transfer (FPMB1)
dan mengunggah hasil scan berkas-berkas
berikut:
i . KTP / Paspor, KK, Akte / Surat Kenal Lahir, dan

Color Pasfoto Terbaru.
ii. D3 dan S1: Ijasah / STTB / SKL dan Daftar Nilai

SMA / SMK / MA.
iii. S2: Ijasah dan Transkrip Nilai D4 / S1.
iv. S3: Ijasah dan Transkrip Nilai S2, serta Rencana

Proposal Disertasi.
v . Khusus Transfer: ijasah dan transkrip nilai,

serta Surat Keterangan Pindah /
Pengantar dari PT asal
(note: akreditasi prodi PT asal min. sama /
lebih tinggi dari prodi yang dituju di Unitomo).

vi. Khusus WNA: Surat ijin khusus dari
Kemdikbudristek.

vii.Dokumen lain yang diperlukan (jika ada).
c. Pendaftaran / pengisian Formulir Pendaftaran

juga bisa dilakukan offline melalui Bag.
Pendaftaran Pan. PMB dengan membawa
berkas2 yang dimaksud poin 2.b.

3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000,
(untuk D3 / S1), Rp. 500.000 (untuk S2),dan Rp.
600.000,- (untuk S3), dengan cara transfer ke Nomor
Virtual Account (VA) yang tertera di Notifikasi
Pendaftaran (FPMB2).
Bisa melalui ATM, Mobile / SMS Banking, atau setor
tunai via teller bank mana pun. Khusus D3 dan S1,
cashback Rp. 50.000,- dalam bentuk saldo Rekening
Taplus BNI (untuk Kelas Reguler) atau Tabungan
Siklus Bank Jatim (untuk Kelas Profesional).

4. Menempuh Tes Potensi Akademik; kecuali:
a. Untuk D3 / S1. Memiliki pengalaman kerja mini-

mal 2 tahun (dibuktikan surat keterangan kerja
dari perusahaan / instansi), atau nilai ijasah rata2
untuk mata pelajaran Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris
dan Matematika masing2 > 70 jika memakai for-
mat nilai skala 0 - 100, atau > 2,80 jika memakai
format nilai skala 0 - 4,00. Khusus Fikes wajib
menempuh Tes Kesehatan dengan biaya Rp.
250.000,-.

b. Untuk S2. Memiliki IPK dalam Transkrip Nilai D4 /
S1 > 3,00.

5. a. Membayar biaya Daftar Ulang, dengan cara:
i. Untuk Kelas Reguler: memasukkan /

menunjukkan Nomor Pendaftaran
yang tertera di Surat Pengantar Daftar Ulang
(SPDU) melalui:
•ATM BNI. Masuk Menu Lainnya | Pembayaran
| Menu Berikutnya | Universitas | Student Pay
ment Center (SPC) | Masukkan Kode
Lembaga Universitas Dr. Soetomo = 8056 diikuti
No. Pendaftaran.
• Mobile Banking. Masuk Menu
Pembayaran | Biaya Pendidikan | Jenis
Layanan = Pembayaran | Perguruan Tinggi =
Universitas Dr. Soetomo | Nomor Billing =
Nomor Pendaftaran.
• Setor tunai via teller kantor2 cabang Bank
BNI dimanapun berada.

ii. Untuk Kelas Profesional: transfer ke Nomor Vir
tual Account (VA) yang tertera di Notifikasi
Pendaftaran (FPMB2) melalui ATM, SMS Bank
ing, Mobile Banking atau setor tunai via teller
bank mana pun.

b. Biaya Daftar Ulang sudah mencakup:
i. Her-Registrasi Semester I,
ii. SPP Bulan I Semester I,
iii.Biaya Layanan Kesehatan, dan Biaya Admisi.

6. Menerima Surat Keterangan Diterima (SKD),
tandatangan berkas pendaftaran dan surat
pernyataan, pengantar pengambilan jas alma-
mater, dan Foto KTM.

Jalur-Jalur Khusus
Beasiswa dan Kriteria

1. Prestasi Akademik (Kelas Reguler D3 dan S1).
Bagi lulusan SMA / SMK / MA tahun berjalan dengan
nilai rata2 ijasah > 90 tanpa satu pun mata pelajaran
bernilai < 80 (jika memakai nilai skala 0 - 100), atau
> 3,60 tanpa satu pun mata pelajaran bernilai <
3,20 (jika memakai nilai skala 0 - 4,00).
Mendapat keringanan SPP 30% selama 1 semester
(note: bisa diperpanjang tiap semester berikutnya
selama masa studi normal, sesuai ketentuan dalam
Buku Pedoman Akademik).

2. Prestasi Non Akademik (Kelas Reguler D3 dan S1).
Bagi cama yang selama 3 tahun terakhir pernah
meraih prestasi / juara 1 - 3 dalam even olahraga /
seni / sain yang diadakan / diakui instansi resmi
terkait (Kemdikbud / Kemenpora / KONI / Disdik /
Dispora / Pengda / Pengca). Mendapat keringanan
SPP sebesar 40% selama 1 tahun (2 semester) untuk
prestasi tingkat Kabupaten / Kota, 60% selama 1
tahun (2 semester) untuk prestasi tingkat Provinsi,
100% selama 2 tahun (4 semester) untuk prestasi
tingkat Nasional dan Internasional.
Note: Jika prestasi didapat / diraih dalam Even
Tidak Resmi (= yang tidak diadakan / diakui instansi
resmi seperti dimaksud di atas), maka keringanan
SPP diberikan sebesar 20% selama 1 (satu) semes-
ter. Beasiswa bisa diperpanjang selama masa studi
normal sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman
Akademik.

3. Mitra Civitas (Kelas Reguler D3, S1 dan S2).
Bagi cama yang telah direkomendasikan /
diajukan Mitra (Sekolah / Instansi / Daerah) atau
Civitas (dosen / karyawan / mahasiswa / alumni)
ke Panitia PMB Unitomo, sebelum cama yang
bersangkutan mengisi formulir dan membayar
biaya pendaftaran. Mendapat keringanan SPP 50%
Khusus Bulan Pertama.
Note: Mitra Civitas yang merekomendasikan /
mengajukan minimal 2 cama, berhak mendapat
insentif Rp. 500.000,- atas setiap cama yang
direkomendasikan / diajukan. Insentif diberikan
setelah cama yang bersangkutan melakukan
Daftar Ulang / Her-Registrasi.

4. Alumni SMA Dr. Soetomo & SMK Unitomo (Kelas
Reguler D3 & S1).
Mendapat keringanan SPP 50% selama masa studi
normal. Kecuali alumni SMK Unitomo program
keahlian Pengawasan Mutu Pangan dan Teknologi
Pengelolaan Pangan yang mendaftar ke Fakultas
Pertanian, berhak mendapat pembebasan SPP
selama 1 (satu) tahun pertama.

5. Alumni Unitomo (Kelas Reguler S2).
Mendapat keringanan SPP 20% selama masa studi
normal. Kecuali peraih predikat lulusan terbaik,
mendapat keringanan SPP 50% (sertifikat terlampir).

6. KIP Kuliah (Kelas Reguler D3 dan S1).
a. Bagi lulusan SMA / SMK / MA Tahun Ajaran 2021 /

2022 (atau max.2 tahun sebelumnya) yang sudah
mendaftar dan melengkapi berkas-berkas yang
disyaratkan di laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/.

b. Lolos verifikasi faktual.
c. Mendapat pembebasan SPP sebesar 100% dan

mendapat subsidi biaya hidup selama masa
studi normal.

7. Jalur Hafidz Al Qur'an (Kelas Reguler D3 dan S1),
terbatas 10 orang.
Direkomendasi pengasuh pondok pesantren dan
lolos tes menghafal Al-Qur'an minimal 5 juz.
Mendapat pembebasan SPP 100% selama masa
studi normal.

8. Alumni Pondok Pesantren(Kelas Reguler D3 dan S1).
Mendapat keringanan SPP 30% selama masa studi
normal.
Ijazah / sertifikat kelulusan dari ponpes terlampir.

9. Keluarga YPCU dan Alumni Unitomo (Kelas Reguler
D3, S1 dan S2).
a. Bagi putra / putri / cucu kandung para pendiri

YPCU dan organ-organ di bawahnya. Mendapat
keringanan SPP 100% selama masa studi normal.

b. Bagi pegawai / pensiunan YPCU -- termasuk guru
dan dosen DPK -- beserta keluarga inti dalam 1
KK (suami / istri / saudara / anak / cucu
kandung). Mendapat keringanan SPP 75%
selama masa studi normal.

c. Bagi keluarga inti dalam 1 KK alumni Unitomo
(suami / istri / saudara / anak kandung).
Mendapat keringanan SPP 25% selama masa
studi normal.
Note: Pengajuan beasiswa tidak bisa digabung,
dan wajib dilampiri dokumen yang bisa di-
pertanggungjawabkan keabsahannya.


