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Bachrul Amiq: Perbedaan Adalah
Kekuatan Bagi Indonesia
Tahun 2019 merupakan periode tahun politik yang dapat memicu terjadinya disharmonisasi di
masyarakat. Berbagai isu yang muncul, kerap bertolak belakang dengan nilai-nilai kebangsaan dan
berisiko memunculkan konflik sosial antarkelompok masyarakat yang memiliki tujuan hidup yang
beragam. Perbedaan etnis, agama, politik, atau perbedaan sosial budaya lain tidak boleh memecah
belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Warta Cendekia
Karena itu, semangat kebangsaan yang dilandasi hubu-

ngan masyarakat yang harmonis, merupakan modal sosial
untuk menjaga NKRI. Sehing-

ga, lahirnya konsensus kebangsaan bernama Pancasila
dan NKRI yang menjadi rumah

Si Celurit Emas Kuatkan
Kepribadian Berbangsa
Seminar Nasional
Sastra dan Budaya
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bersama
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Perjuangan Unitomo menggelar Seminar Nasion-

al Sastra dan Budaya, Senin (25/03).
Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh,
kegiatan yang bertajuk "Mahasiswa Berbudaya dalam Mewujudkan Indonesia Berkarya"
ini dibuka langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 11

Foto bersama setelah Seminar Nasional Sastra dan Budaya, Senin (25/03)

bersama semua anak bangsa.
Untuk itu Kementerian Sosial
(Kemensos) menggelorakan
semangat kebangsaan yang
dikemas dalam satu kegiatan
bertajuk Harmoni Kebangsaan.
Harmoni kebangsaan ini pertama kali diselenggarakan di
Tanah Luwu, Kabupaten Luwu
Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 30 Oktober 2018 lalu.
Menurut Direktur Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry
Hikmat saat itu mengatakan Harmoni Kebangsaan memiliki makna keserasian hubungan timbal
balik antar manusia atau kelompok masyarakat di tengah-tengah keberagaman sosial budaya
yang dilindungi negara untuk
mewujudkan bangsa Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Dia menjelaskan tujuan
kegiatan tersebut adalah untuk
membangun semangat kebangsaan menuju Indonesia
yang damai dan sejahtera, mengaktualisasikan nilai-nilai
kearifan lokal dalam kehidupan
bermasyarakat,
Q

Profil

GEOPOLITIK INDONESIA
Indonesia mempunyai geopolitik tersendiri yakni seperangkat sistem dan aturan-aturan
yang menunjukkan posisi Indonesia di dalam peta bumi yang mencakup SDM dan SDA
yang dihuni oleh para manusia yang mempunyai sejarah, nasib, dan tujuan bersama
yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Geopolitik Indonesia sering disebut
juga dengan Wawasan Nusantara.

"Menggelorakan Gerakan Mahasiswa Melawan Apatisme dalam
Menghadapi Revolusi Industri
4.0", kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.
BERSAMBUNG KE HAL. 15

Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim

Komunitas Genpi Unitomo Dilantik
Warta Cendekia
Sejumlah mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dan siswa SMA Dr. Soetomo serta SMK Unitomo
resmi dilantik Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian
Pariwisata Republik Indonesia
(Kemenpar RI), Guntur Sakti
menjadi Komunitas Generasi
Pesona Indonesia (Genpi)
Unitomo, Kamis (07/02).

Satria Tama

Prioritas
Kuliah

Kiper Timnas U-22
Warta Cendekia
Di sela jadwal latihannya
yang padat, Satria Tama
menyempatkan pulang ke
Sidoarjo. Dari sang pelatih
Indra Sjafrie, ia diizinkan pulang untuk menerima penghargaan dari Gubernur Jatim
Khofifah Indra Parawansa.
Pesepak Bola Internasional
yang berposisi sebagai penjaga gawang Tim Nasional
ini tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2015 pada
program studi Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Unversitas
Dr.Soetomo (Unitomo) Surabaya.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Disampaikan pada Wisuda Ke 53 Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)
Pada Hari Minggu, 7 April 2019 di Dyandra Convention Center, Surabaya

KEBERAGAMAN
Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya. Indonesia adalah negara dan bangsa yang paling
beragam baik gografis maupun geologisnya. Indonesia bisa disebut sebagai laboratorum
Pluralisme di dunia karena harmoni dalam keberagamannya.

Ajak Generasi Millenial
Asah Kreativitas

Q

Merawat Harmoni dalam
Kebhinekatunggalikaan di NKRI

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Wagub Jatim

Warta Cendekia
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya
menggelar Seminar Nasional di
Ruang Soemantri Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo), Rabu (06/
03). Dengan mengangkat tema

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
- Guru Besar pada Fakultas Hukum UII
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia periode 2008-2013
- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

POTRET GEOPOLITIK KITA
17.504 pulau, 1360 suku, 726 bahasa daerah, enam agama yang disebut di dalam
peraturan perndang-undangan ditambah dengan ratusan keyakinan dan kepercayaan
masyarakat asli yang dirajut dalam ikatan kebangsaan dengan ideologi Pancasila dan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tidak bernasib seperti India yang pecah
dengan Pakistan karena agama dan kemudian pecah lagi dengan Bangladesh karena
kedaerahan.
TONGGAK SEJARAH KEBERSATUAN
Munculnya kesadaran nasional pada awal abad XX, kebangkitan nasional pada 20
Mei 1908, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan tanggal
17 Agustus 1945. Semua itu menyatukan bangsa Indonesia melalui kemerdekaan yang
direbut sendiri dari penjajah, bukan diberikan sebagai hadiah dari bangsa asing. Semua
dipersatukan oleh dasar ideologi negara Pancasila.
ASAS DAN SISTEM DEMOKRASI
Melalui perdebatan yang seru pada taggal 11 Juli 1945 BPUPKI memutuskan melalui
voting bahwa Indonesia memilih asas demokrasi dengan bentuk pemerintahan republik
dan bentuk negara kesatuan. Tetapi demokrasi di Indonesia berwatak deliberative democracy dengan budaya hukum restorative justice. Budaya politik masyarakat Indonesia berbasis budaya bahari.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 4

Zulkifli Hasan,
Ketua MPR RI berikan
Sosialisasi 4 Pilar MPR.

Mahasiswia FIA Kembali Raih Gelar
Putri Kampus Unitomo 2018
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) kembali menggelar
pemilihan Putri Kampus, yang
sebelumnya dilakukan 2017.
Bertempat di Auditorium Ki. H.
Moh Saleh, dari sejumlah finalis Putri Kampus 2018 memperebutkan gelar Putri Kampus
Unitomo, yang sebelumnya
diraih Andi Khusnul, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Sabtu (06/10/2018).
Sebelumnya, seleksi Putri
Kampus 2018 telah dilakukan

Kasat
Bimas
Polrestabes
Kota
Surabaya,
Komisaris
Polisi
(Kompol)
Moh.
Fathoni

Jum'at (05/10/2018) lalu yang diikuti sekitar 50 peserta dari masing-masing fakultas dengan ber-

bagai tahapan seleksi, hingga
terpilih 12 finalis.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Unitomo Jogo Suroboyo
Tolak Narkoba Masuk Kampus
Warta Cendekia
Penanganan permasalahan
narkoba membutuhkan campur tangan seluruh elemen masyarakat,
salah satunya civitas akademika
perguruan tinggi. Universitas Dr.

Soetomo (Unitomo) berkerja sama
dengan Polrestabes Kota Surabaya
menggelar Sosialisasi Anti Narkoba untuk segala unsur di lingkungan kampus, Senin (04/03/2019).
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Bangga Sebagai Bangsa
yang Berpancasila
Warta Cendekia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Universitas
Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Sosialisasi 4 Pilar, diantaranya Pancasila, UUD 1945,
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini
dibuka secara langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq. “Mahasiswa harus bangga dengan
kemampuan sebagai anak bangsa Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa yang berpancasila,” ujarnya saat memberikan sambutan, Sabtu (23/02/2019). Q BERSAMBUNG KE HAL. 11
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Pemuda Berprestasi Yang Pancasilais
Dan Cinta Bangsa
“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang
tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan
Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong.
Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong! #Ir.
Soekarno, Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI.

Digitalisasi Pendidikan
(Smart Campus)
Universitas DR Soetomo
Oleh: Dr. Siti Marwiyah, SH., MH –Warek 1
Warta Cendekia
Menghadapi era Revolusi Industri 4.0, Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan tinggi harus segera melakukan perubahan mendasar dan mengembangkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini.
Universitas DR. Soetomo menyambut baik program kemenristekdikti, sekaligus ikut serta memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi serta meningkakan pelayanan dalam proses
belajar dan mengajar.
Melalui Visi dan Misinya, Universitas DR. Soetomo Surabaya sedang melaksanakan proses transformasi menuju Tata
Kelola Lembaga Pendidikan berbasis elektronik (Smart Campus) yang menuntut adanya perubahan- perubahan yang inovatif, dengan slogan “UNITOMO KREATIF, INOVATIF,
SOLUTIF, MODERN DAN BERETIKA”.
Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan, membentuk jaringan
sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja lingkup Universitas DR. Soetomo bekerja secara
terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi
dan layanan yang harus disediakan.
Melaksanakan Smart Campus artinya menyelenggarakan
roda di lembaga pendidikan dengan bantuan (memanfaatkan)
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem
yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada
awalnya disusun untuk keperluan proses mengajar dan kerja
secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik
secara efektif dan optimal.
Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke
dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus
mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan
efisien melalui bantuan sistem elektronik pendidikan.
Salah satu kata kunci Smart Campus adalah pemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi. Universitas DR. Soetomo
sedang menyiapkan unsur-unsur Teknologi Informasi dan
Komunikasi seperti sistem informasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika danlain-lain yang dipakai dalam proses
penyelenggaraan Pendidikan. Beberapa hal mendasar tentang
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini berkaitan dengan : 1. Penggunaan Internet, 2. Penggunaan Infrastruktur Telematika, 3. Penggunaan Sistem Informasi, 4.
Standarisasi Metadata, 5. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik, 6. Sistem Dokumentasi Elektronik.
Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas inter komponen dalam sistem Dikti dan juga antar sistem
Lembaga / Unit Pendidikan itu sendiri, maka perencanaan dan
pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur Smart Campus.
Berdasarkan kerangka arsitektur Smart Campus tersebut,
secara komprehensif bahwa pengembangan sistem informasi
di lingkungan Universitas DR. Soetomo harus di dukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal.
Maka dalam penyusunan Master Plan Teknologi Infomasi dan
Komunikasi perlu penelusuran infrastruktur dan sumber daya
manusia di lingkungan Universitas Dr Soetomo.
Selain itu Mengacu pada kebijakan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang
sedang mengembangkan dan memperluas pembelajaran secara E-Learning di perguruan tinggi, Universitas DR. Soetomo mulai tahun akademik 2017-2018 menerapkan E-Learning
dalam proses belajar mengajar. Penerapan E-Learning memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan dimana saja, borderless, classroomless dan paperless.
Untuk mewujudkan E-Learning, Universitas DR. Soetomo
terus berbenah menyiapkan sistem, sarana pendukung, sampai pada pelatihan tehnis bagi dosen dan tenaga operator di
masing-masing fakultas yang di pimpin oleh Kepala UPTPengelola Pembelajaran E-learning. Dan sebagai upaya untuk terus memberikan pembelajaran dan pelayanan yang baik
bagi mahasiswa maka pada puncak acara Dies Natalis ke 38
Univeritas DR. Soetomo tgl 31 juli 2019 Rektor akan memberi
penghargaan kepada dosen sebagai “Dosen Terbaik Dalam
Pembelajaran E-learning” dan akan mengumumkan dosen terjelek dalam pembelajaran E-Learning. (*)

SEJATINYA pasang surut
nyala Pancasila adalah
pantulan dari naik turunnya
kehendak kita untuk berjuang
bersama. Inilah penanda
Pancasila yang paling terang,
semangat untuk bergandengan tangan. Benarlah Soekarno ketika mengatakan bahwa
jika kesemua pasal-pasal
dalam Pancasila itu diperas,
kita akan menemui intinya
adalah Gotong Royong.
Gotong Royong adalah
saripati Pancasila, Gotong
Royong pulalah yang menjadi
ciri khas Negara yang secara
sadar kita namai Indonesia.
Berbeda dengan banyak
negara lain yang didirikan
sebagai warisan raja-raja atau
penguasa masa lalu. Indonesia adalah sebuah cita-cita
yang diikrarkan untuk dicapai
melalui gotong royong.
Negara ini adalah contoh
nyata bagaimana sebuah citacita dapat menggerakkan
beragam manusia terpanggil
untuk melakukan yang mereka
bisa. Ya, Indonesia ditegakkan
oleh iuran kolosal dari
masyarakat yang berbeda latar
belakang
budaya,agama,pendidikan dan
berbagai pembeda social
lainnya. Di Indonesia kesepakatan bahasa bersama sudah
dilakukan 17 tahun sebelum
berdirinya Negara Indonesia.
Selain itu kita juga sering
lupa bahwa meletakkan
Pancasila sebagai dasar
Negara berarti pernyataan
tegas bahwa Republik ini
adalah sebuah Gerakan
Bersama. Republik ini
didirikan bukan sekedar untuk

menggulung kolonialisme tapi
untuk menggelar keadilan
sosial bagi seluruh rakyatnya,
dan mencerdaskan rakyatnya,
serta memungkinkan berperan
dalam tataran dunia.
Belakangan ini kita begitu
mengkhawatirkan rasa
toleransi diantara kita.
Perbedaan tafsir atau
ketidakmampuan pikiran
dalam menerima perbedaan
memang memicu intoleransi.
Namun, faktor penting yang
sering terlewatkan dalam
melihat social ini adalah
faktor ketimpangan dan
ketidak adilan. Ujungnya, ia
melahirkan rasa saling tidak
percaya (distrust).
Maka terngiang lagi
ucapan Bung Karno pada 1
Juni 1945, Kita hendak
mendirikan suatu negara
semua buat semua. Bukan
buat satu orang, bukan buat
satu golongan, baik golongan bangsawan maupun
golongan kaya raya.
Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan dalam kesempatan
Sosialisasi Empat Pilar
Kebangsaan di hadapan
mahasiswa Universitas Dr
Soetomo, 23 Februari 2019
lalu mengatakan, Pancasila
sebagai ideologi bisa
mengangkat harkat dan
martabat bangsa bila diperjuangkan dengan benar yaitu
musyawarah mufakat dan
gotong royong, bukan
mendominasi diatas perbedaan bangsa.
Dia juga mengatakan
bahwa demokrasi yang
masyarakat Indonesia saat ini
sudah condong kebarat-

baratan, bukan lagi mengarah
ke musyawarah mufakat dan
kekeluargaan. Akibatnya
demokrasi kita menjadi mahal.
Demokrasi menjadi mahal
sehingga bila seseorang mau
menjadi Gubernur, Bupati
ataupun Anggota DPR maka
harus memiliki sponsor.
Akibatnya kedaulatan juga
sudah bergeser, tidak lagi di
tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan sponsor.
Maka mahasiswa sebagai
bagian dari pemuda yang akan
meneruskan perjuangan
bangsa harus memiliki
pemahaman ideologi Pancasila
yang kuat. Mahasiswa adalah
generasi yang akan membangun peradaban melalui
semangat juangnya, melalui
prestasi dan ide cemerlangnya. Seperti yang digelorakan
Soekarno, Sang Proklamator,
Beri aku sepuluh pemuda
maka akan kuguncang dunia.
Kita tentunya ingat dengan
tokoh-tokoh dunia seperti
Benjamin Franklin, George
Washington, John Adams,
James Madison dan Alexander
Hamilton. Mereka semua adalah
pemuda yang menggelorakan
revolusi kemerdekaan Amerika.
Sementara di bumi pertiwi kita
mengenal Soekarno sebagai
penggerak, pelopor dan
proklamator lahirya bangsa
Indonesia.
Kemampuan pidatonya di
khalayak umum mulai terlihat
saat ia menyampaikan
pembelaannya yang berjudul
Indonesia Menggugat di
depan Pengadilan Pemerintah
Hindia Belanda di Bandung
pada akhir Desember 1931.
Keahlian Bung Karno
dipetegas ketika ia berpidato
tanpa teks yang menyampaikan pemikirannya tentang
dasar-dasar Negara merdeka
Indonesia pada 1 Juni 1945

yang kemudian diperingati
sebagai Hari Lahir Pancasila.
Pertanyaannya kemudian,
masih adakah pemuda seperti
mereka itu sekarang? Tentu
kita berharap masih ada,
karena di tangan pemudalah
tumpuk kepemimpinan bangsa
ini digantungkan. Maka
mahasiswa sebagai Generasi Z
harus mempunyai pemikiran
yang cemerlang, motivasi
tinggi untuk perubahan,
keluwesan dalam bergaul dan
berani melakukan terobosan
inovasi juga selalu menginginkan hal-hal baru dan mampu
berpikir out of the box.
Hari ini Indonesia mempunyai Nadiem Makarim, pendiri
Go-Jek; Achmad Zakky, CEO
Bukalapak; dan ratusan CEO
muda di bidang teknologi
informasi lainnya yang
dipercaya oleh perusahaan
multinasional. Bahkan
dilaporkan terdapat 62 start-

up yang kebanjiran dana
investasi hingga puluhan
triliun rupiah.
Dan yang membuat kita
sangat terkesan adalah anakanak muda yang mendunia
tersebut tetap cinta kepada
tanah air dan tidak melupakan
budaya Indonesia. Hal ini
menjadi sangat penting bagi
pemuda Indonesia bahwa
global mind dianjurkan, tapi
dengan tetap menghargai dan
melestarikan kearifan lokal.
Melalui prestasi internasional
anak-anak muda ini, kita
menjadi yakin dan percaya apa
yang dikatakan oleh Bapak
Proklamator Bung Karno,
bahwa dengan sepuluh
pemuda saja, Indonesia bisa
mengguncang dunia, betulbetul menjadi nyata.
Penulis
Dr. JFX Susanto Soekiman, MM
Dekan FEB

Pengantar Redaksi

Menjaga Harmoni Kebangsaan Di Tahun Politik
KEBERHASILAN Unitomo meraih
predikat Kampus Utama dan menduduki peringkat 12 dari seluruh universitas swasta se Jatim dalam Anugerah Kampus Unggul 2018 yang diadakan L2Dikti Wilayah VII Jatim, serta
peringkat 87 di bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat dari seluruh
universitas negeri dan swasta se Indonesia dalam rilis peringkat Kemenristek Dikti 2018 lalu, tidak bisa lepas
dari kerja keras semua pihak di jajaran
yayasan, universitas, fakultas, program studi, hingga BEM, DLM dan
UKM yang ada di Unitomo.
Akumulasi dari beragam aktivitas
yang dikerjakan serta karya yang dihasilkan selama setahun terakhir telah mengantar Unitomo sampai pada
posisi ini. Memang bukan yang terbaik, tapi selalu lebih baik dari tahun
ke tahun.
Sebagai sebuah etalase, Warta
Cendekia edisi kali ini juga menampilkan aktivitas-aktivitas dan karyakarya tersebut, yang dikerjakan atau
dihasilkan, setidaknya selama 1 semester terahir, sesuai jadwal terbit koran kampus ini.
Mulai dari beragam pelatihan dan
workshop dalam rangka pengembangan manajemen kampus, seminar-seminar dalam rangka pengembangan ilmu,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat, serta aneka kiprah dan
prestasi mahasiswa. Baik yang hanya
berlingkup lokal, regional, nasional
maupun internasional. Yang melibatkan kalangan internal maupun eksternal, hingga manca negara.
Memasuki tahun politik, dalam edisi kali ini redaksi secara khusus men-

gangkat tema "Harmoni Kebangsaan
Dalam NKRI". Tema ini diangkat karena dalam keseharian masyarakat, termasuk warga kampus, muncul gejala
polarisasi yang makin kental akibat
adanya perbedaan pilihan politik. Baik
dalam pileg maupun apalagi pilpres.
Ada diantara mereka yang memang
menjadi partisipan, dan tentu saja
menjadi partisan, sehingga ikut terlibat secara langsung dalam kontestasi
politik lima tahunan ini, dan karenanya bisa dimaklumi jika dalam banyak
kesempatan mereka melakukan ikhtiarikhtiar untuk membangun narasi dalam
rangka memenangkan kontestasi
tersebut.
Ada juga yang meski tidak terlibat
secara langsung, namun dalam pergaulan sehari-hari tak kalah gencar
mencoba memengaruhi orang di sekitarnya untuk memilih partai politik atau
calon presiden preferensinya dalam
pemilu 17 April tahun ini. Baik melalui

akun-akun media sosial mereka, maupun secara langsung melalui obrolan
di tempat kerja, sekolah, kampus, dan
sebagainya.
Terutama di media sosial, yang dewasa ini boleh dibilang telah menjadi
media utama sebagian besar
masyarakat, polarisasi ini begitu tampak. Masyarakat pun tersegregasi antara kaum cebongers dan kampreters.
Concern atas hal inilah yang mendasari panitia wisuda semester ini untuk berikhtiar mendatangkan Prof. Dr.
Mahfud, MD guna memberi orasi kebangsaan tentang "Harmoni Kebangsaan Dalam NKRI". Semangatnya
sudah barang tentu adalah untuk
mengingatkan agar kita semua tetap
menjaga semangat kebangsaan, semangat "kekitaan". Meski berbeda pilihan politik, tapi tetap terikat sebagai
"satu bangsa" dan "satu kekitaan"
dalam bingkai NKRI.
Mencoba terbit secara konsisten

tiap satu semester sekali, Warta Cendekia edisi kali ini tetap digarap oleh
tim yang sama seperti edisi sebelumnya, yaitu tim UPT Humas Unitomo
ditambah sejumlah kontributor dari
kalangan dosen dan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam UKM
Lensa Fikom, Ciphoc dan Sahabat
Pustaka. Semoga ikhtiar untuk terus
mempertahankan denyut nadi kehidupan pers kampus di Unitomo dengan
mengadopsi perspektif jaman now ini
bisa mendapat dukungan dan diterima dengan baik oleh semua pihak.
Seperti yang selalu kami sampaikan
dalam edisi-edisi sebelumnya, redaksi
tetap masih sangat mengharapkan kritik dan saran. Sudah barang tentu, kritik yang kami maksud, bukanlah kritik
yang harus konstruktif, sebab kritik -bagaimana pun bentuknya -- bagi kami
tentu memiliki fungsi, yaitu untuk
menunjukkan bahwa ada sesuatu yang
salah atau tidak pada tempatnya.
Karena fungsinya yang begitu mulia
inilah, maka kami termasuk yang berpandangan bahwa tidak perlu ada
"syarat" apa pun dalam menyampaikan
kritik. Anda tidak punya kewajiban untuk harus bersibuk memikirkan solusi
konstruktif atas sesuatu hal yang anda
kritik, sebab jika demikian maka anda
tidak akan pernah melakukan kritik sebelum berhasil menemukan solusi atas
apa yang anda kritik itu.
Dalam hal ini mungkin kami menganut prinsip: kritik adalah sebuah fungsi sosial. Gunanya agar kita semua
tahu bahwa ada sesuatu yang perlu
dibenahi. Soal bagaimana membenahinya, itu jadi tanggung jawab kita
semua ... bersama-sama.

Pelindung : Rektor Universitas Dr. Soetomo, Pengarah : Dr. Siti Marwiyah, SH., MH (Wakil Rektor I), Dr. Slamet Riyadi, MP., MM (Wakil Rektor II), Dr. Ir. Suyanto, MM (Wakil
Rektor III), Penanggungjawab : Dr. Meithiana Indrasari, ST., MT (Wakil Rektor IV), Konsultan : Sokip SH., MH, Hari Cahyo, SPd, Pemimpin Redaksi : Drs. Dandy Patrija
Wirawan, Msi, Redaktur Pelaksana : Agus Djoko Baruno, SE, MM, Jaelani, Reporter & Fotografer : Wildan, Ongky Rizal, Ikke Nur Safitri, Distribusi : Mulyono Prapyo
Nugroho, Spi, Sudiyono.
Alamat Redaksi : Jl Semolowaru 84 Surabaya. Email : warta_cendekia@unitomo.ac.id
Diterbitkan Berdasar SK Rektor Universitas Dr Soetomo
Nomor : OU.891/C.1.05/III/2018

Redaksi menerima kiriman segala naskah yang berkaitan dengan rubrikasi koran Warta Cendekia dari seluruh civitas akademi Universitas Dr Soetomo Surabaya.
Naskah diketik rapi, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dipublikasikan di media cetak manapun. Semua
naskah dapat dikirim melalui email atau melalui personel redaksi Warta Cendekia. Sertakan identitas singkat saat mengirim naskah.
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Henk Addink:

Pentingnya Hukum
Internasional
Warta Cendekia
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (FH Unitomo)
menggelar Kuliah Tamu Internasional dengan mengangkat
tajuk "Relevance of International Law for National Law,
Interrelation International Economic Law and National Administrative Law", Selasa (30/10/2018). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini dibuka langsung Wakil
Rektor I, Siti Marwiyah.
Dalam kesempatannya, Siti mengatakan topik mengenai
hukum secara internasional akan memberikan relevansi
dalam bidang ekonomi hingga administratif. "Pengetahuan
akan hukum internasional perlu
"Pengetahuan
dipelajari lebih dalam oleh mahaakan hukum
siswa, bukan pada bidang hukum
internasional
perlu
saja, namun bisa masuk dalam
dipelajari
lebih
beberapa bidang lainnya," undalam
oleh
mahagkap Doktor Bidang Hukum ini.
Diikuti sekitar 80 peserta, keg- siswa, bukan pada
bidang hukum
iatan kuliah ini mendatangkan
saja,
namun bisa
Henk Addink, Guru Besar Fakulmasuk
dalam
tas Hukum Utrecht University,
beberapa
bidang
Netherlands. Dalam paparannya
lainnya,"
Henk mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara hukum
Siti Marwiyah
yang diterapkan di Indonesia
Wakil
Rektor I
dengan Belanda.
"Jika di negara kami, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah, hal ini sangat
berbeda untuk di Indonesia dimana kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat," ungkapnya.
Henk menambahkan, perbedaan tersebut yang menjadi
acuan pentingnya memahami secara mendalam hukum internasional. "Hukum sangat penting bagi hubungan internasional sebuah negara, melayani kebutuhan-kebutuhan
komunitas internasional termasuk sistem Negara yang otentik," imbuhnya.
Sementara itu Noenik Soekorini, Wakil Dekan I mengatakan kedatangan narasumber dari Belanda sangat memberikan refrensi menarik dan akurat terkait hukum Internasional. "Kita tahu Fakultas Hukum Utrecht University,
Netherlands menjadi barometer di Belanda. Harapan kami,
FH Unitomo akan jalin MoU untuk merekatkan hubungan
secara institusi guna peningkatan kualitas secara internasional," pungkasnya. (wld)

Unitomo Gelar Kongres Internasional
di D’ LAU Phillipine
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) menggelar kongres
internasional di De Lasalle
Araneta University Phillipine,
Jumat (8/3/2019) lalu. Kegiatan
dikawal langsung Wakil Rektor
IV, Meithiana Indrasari. “Ini
menjadi langkah dalam mewujudkan kiprah Unitomo di dunia internasional,” ungkap Wakil
Rektor Bidang Promosi dan

Kerja Sama ini.
Kegiatan kongres internasional yang terlaksana di Filipina tersebut merupakan wujud
implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU)
yang sudah terjalin antara Unitomo dengan De Lasalle Araneta University Phillipine, Selasa (07/08/2018) lalu.
“Dalam kegiatan kongres ini
saya menggandeng Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
menjadi Plenary Speaker, sementara saya menjadi Keynote
Speaker. Ini akan memerluas
jalinan kerja sama hingga mendalam dalam tataran Fakultas,”
kata Meithiana Indrasari.
Mei, sapaan akrab Doktor
Bidang Ekonomi ini menambahkan, Unitomo akan semakin gencar dalam menjalin relasi dengan
kampus-kampus luar negeri yang

sudah melakukan penanda tanganan MoU dengan Unitomo.
“Kami akan terus menggali
potensi kegiatan internasional, bukan hanya dengan De Lasalle Araneta University Phillipine saja, namun dengan beberapa kampus luar negeri
yang sudah menjalin kerja sama
dengan Unitomo,” ujarnya
saat ditemui di ruang rektorat
Gedung A, Kampus Unitomo.

Senada dengan Mei, Rektor,
Bachrul Amiq mengatakan kegiatan kerja sama internasional
sangat penting bagi kampus.
“Di Era milenial seperti ini visi
dan misi Unitomo ke depan
harus go internasional dan kami
lembaga Unitomo akan selalu
support dalam kolaborasi akademik ini, terutama dalam menyiapkan sistem dan infrastrukturnya,” pungkasnya. (wild)

Implementasi MoU 3 Mahasiswa Unitomo Ikuti Camp Days di Taiwan

Prof. Dr. Henk Addink, Guru Besar Fakultas Hukum Utrecht
University.

Warta Cendekia
Megimplementasikan Memorandum of Understanding
(MoU) yang sudah ditanda tangani beberapa waktu lalu, sebanyak 3 mahasiswa Magister
Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unitomo (MM FEB)
mengikuti camp days selama 10
hari terhitung mulai tanggal 1221 Maret 2019 di National University of Kaohsiung (NUK)
Taiwan. Ketiga mahasiswa
tersebut Surya Hidayat, Ayu
Safira Rahmasari, dan Steven
Khu -- mengikuti short course
dan melakukan eksplor pendidikan di negeri berjuluk Naga
Kecil Asia ini.
Sejumlah kegiatan yang mereka ikuti selama berada di salah
satu negara yang paling mampu
menjaga pertumbuhan ekonominya di Asia ini antara lain

Animo Peserta Bunkasai 2019
Sastra Jepang Unitomo Tinggi
Warta Cendekia
Sudah menjadi agenda
tahunan kali ini program studi
Sastra Jepang mengadakan
Bunkasai (festival budaya
Jepang) dengan tema “Harubiyori o Tanoshimou” yang berarti
mari merayakan musim semi.
Kegiatan yang berlangsung pada hari Minggu, (17/
3) dan bertempat di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) ini
mengundang siswa SMA/
SMK/MA se-Jawa Timur
untuk ikut memeriahkan
lomba-lomba yang diadakan.
Peserta yang diutamakan
adalah siswa yang berminat
pada bahasa dan budaya
Jepang serta dimeriahkan
pula oleh beberapa komuni-

tas umum penggiat budaya
Jepang di Surabaya maupun
di luar Surabaya.
Animo peserta yang
berasal dari pelajar SMA/
SMK/ MA se-Jawa Timur
sangat tinggi. Terbukti dari
jumlah peserta yang telah
mencapai 600 siswa/ i untuk
mengikuti lomba berbasis
bahasa dan budaya Jepang.
“Jumlah perserta lomba
SMA maupun umum yang
meningkat dari tahun-tahun
sebelumnya menunjukkan
bahwa masyarakat sangat
antusias untuk mengikuti
Bunkasai (Festival Budaya
Jepang) di Unitomo,” ujar
Cicilia Tantri Sulistyawati,
Dekan Fakultas Sastra

Unitomo.
Berikut macam-macam
lomba yang disediakan pada
JFF 2019: Kategori SMA:
Shodou (menulis kaligrafi
Jepang), Rodoku (membaca
dengan jelas dan nyaring),
Kakikikitori (mendengar dan
menulis), Cerdas cermat,
Olimpiade Kanji (huruf
Jepang). Sedangkan Kategori
Umum: Seiyuu (mengisi suara
suatu karakter dalam video),
Fan Art (menggambar maskot
bunkasai 2019), Karaoke,
Dance cover, Cosplay walk
(menggunakan kostum suatu
karakter), danDesain karakter.
Selain lomba, acara yang
memeriahkan JFF adalah
workshop chanoyu, (upacara
minum teh dengan budaya
Jepang), berfoto menggunakan yukata (kimono kain
tipis), dan memasuki wahana
obake yashiki (rumah hantu
ala Jepang). Dan, lomba yang
paling menarik yaitu tabetaikai
(lomba makan ramen) dengan
mengisi TTS. Dan dipuncak
acara, ada penampilan dari
guest stars, ada Akiba Street,
Nekonoi Katsu, HT-One, dan
Clarissa Punipun yang turut
memeriahkan acara JFF tahun
ini. (priyanka)

mengikuti perkuliahan di kelas
Bisnis serta memelajari sejarah
pertumbuhan ekonomi di Taiwan.
“Salah satu yang paling
berkesan bagi kami, yaitu ketika kami diperkenalkan tentang
sejarah pertumbuhan ekonomi
di Taiwan hingga negara ini
memiliki pertumbuhan ekonomi
yang bagus dan stabil," ungkap
Surya Hidayat ketika berkesempatan melakukan telewicara
dengan Warta Cendekia.
Menurut Surya,Taiwan
menganut sistem ekonomi kapitalis yang dinamik. "Pemerintah setiap tahun makin mengurangi perannya untuk terlibat langsung dalam investasi
dan perdagangan. Untuk menjaga trend tersebut, beberapa
bank milik pemerintah dan
BUMN lainnya pun telah diswastanisasi," papar Hidayat
bersemangat.
Kebijakan tersebut, imbuh
Surya, terbukti berhasil membawa dampak positif bagi kemajuan perekonomian Taiwan. "Selama hampir lima dekade Taiwan
telah mampu mengubah dirinya dari sebuah negara pulau

yang terbelakang yang hanya
bertumpupada sektor pertanian,
berubah menjadi kekuatan
ekonomi yang memimpin dalam
produksi barang teknologi-tinggi," imbuhnya.
Di penghujung program, mulai Selasa (19/03) jajaran pimpinan Unitomo terdiri Rektor,
Warek I bidang akademik, dan
Warek IV bidang kerjasama serta Guru Besar FEB -- juga bertolak ke Taiwan. Selain untuk mendampingi dan memastikan ke 3

mahasiswa yang sedang menempuh short course bisa mendapat hasil maksimal, kedatangan
delegasi pimpinan Unitomo ini
juga dimaksudkan untuk memberi materi dalam sharing session
yang diadakan bertepatan ulang
tahun NUK ke 19.
"Kami dari jajaran pimpinan
Unitomo diminta sebagai
guest lectures untuk bicara
tentang Socialpreneur, Judicial
Review, Strategic Management
on Industry Revolution 4.0 dan

Indonesian Legal System kepada mahasiswa NUK," ujar
Meithiana Indrasari, Warek IV.
Meithiana meyakini, jalinan
kerja sama antara Unitomo dengan NUK dapat bisa berkembang lebih baik di masa
mendatang. "Sebagai balasan
dari kunjungan kami, dalam
waktu dekat Leon Shyue-Liang
Wang, Presiden NUK akan
berkunjung ke Unitomo untuk
memberi kuliah tamu," pungkasnya. (wild)

Istri Konjen Jepang Ajarkan Memakai Yukata
Warta Cendekia
Tani Miwako, Istri Konsulat Jendral (Konjen) Jepang
mengajarkan cara memakai
Yukata ke mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)
dalam kegiatan "Workshop Pemakaian Yukata" di Ruang RM
Soemantri, Rabu (05/12/2018).

Selain mengajarkan cara memakai Yukata, Tani menjelaskan
perbedaan antara Yukata dan
Kimono yang sekilas nampak
sama bagi orang awam. "Jika
Yukata hanya dapat dikenakan
saat musim panas, namun Kimono dapat digunakan dalam
segala musim," ujarnya.

Tani menuturkan pemakaian
Yukata lebih praktis dari pada
memakai Kimono, karena mengenakan Yukata hanya dengan
selapis kain Yukata itu sendiri
yang berbahan katun. Sedangkan Kimono, menurut Tani
paling sedikit ada 3 lapis saat
mengenakannya. "Bahkan or-

Tani Miwako, Istri Konjen Jepang Menjelaskan jenis Kimono ke dosen dan mahasiswa Unitomo.

ang asli Jepang belum tentu
memakai Kimono," imbuhnya.
Ditemui di sela kegiatan Cicilia Tantri Suryawati, Dekan
Fakultas Sastra (FS) menjelaskan
kegiatan workshop ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih
mendalami akan budaya Jepang.
"Kami dan mahasiswa
sering menghadiri kegiatan
budaya Jepang yang tentu saja
menggunakan pakaian budayanya, melalui kegiatan ini kami
mengharapkan mahasiswa lebih paham cara memakai Yukata
yang baik dan benar agar terlihat indah," ungkapnya.
Sementara itu, Febby Vallentia, mahasiswa FS Program
Studi (Prodi) Sastra Jepang
begitu antusias selama
mengikuti kegiatan, karena
berkesempatan mengenakan
Yukata yang diajarkan langsung dari Istri Kojen Jepang.
"Saya senang banget bisa
tahu budaya Jepang dalam
mengenakan Yukata, ini sangat
bermanfaat dalam menambah
wawasan," pungkas mahasiswa semester 1 ini. (wild)
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Merawat Harmoni dalam Kebhinekatunggalikaan di NKRI
Sambungan dari hal 1

PEMENCARAN KEKUASAAN
Sebagai konsekuensi dari
pilihan atas asas dan
sistem demokrasi maka
kekuasaan harus dipencar
baik secara vertikal
maupun horizontal.
Pemencaran kekuasaan
secara horizontal
(legislatif, eksekutif,
yudikatif) melahirkan
sistem pemerintahan
Presidensiil, Parlementer,
dan Sistem Badan Pekerja.
Pemencaran secara
vertikal melahirkan bentuk
Kesatuan dan Federal.
Indonesia menganut
Sistem Presidensiil dan
Negera Kesatuan.
NEGARA KESATUAN
Indonesia menganut
bentuk negara kesatuan
yang kekuasaannya
dipencar dari Pusat ke
Daerah-daerah dengan
pemberian otonomi
melalui sistem
desentralisasi. Meskipun
begitu penerapan sistem

desentralisasinya
mempunyai bagian-bagian
asimetris karena ada
daerah istimewa dan
daaerah khusus. Sampai
saat ini Indonesia
mempunyai satu daerah
istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta dan tiga
daerah khusus Aceh,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dan Papua.
PEMERINTAHAN UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tugas Pemerintahan dari
Pusat sampai ke daerahdaerah dengan segala
perbedaan dan
asimetrinya adalah untuk
memembangun
kesejahteraan rakyat. Kita
merebut kemerdekaan
dengan tujuan
memanusiakan diri kita
yang pernah direndahkan
oleh bangsa lain. Oleh
sebab itu birokrasi dalam
segala jenjang dan jenisnya
harus dimaksimalkan untuk
membangun kemakmuran

rakyat dalam suasana yang
harmonis di dalam
keberagaman.
BIROKRASI YANG
MELAYANI
Ke depannya birokrasi di
Indonesia harus dibangun
sebagai birokrasi yang
melayani dengan watak
pemerintahan daerah
yang mandiri, kreatif, dan
inovatif. Pemerintahan
dalam semua level harus
tampil sebagai clean
gomernment.
Pemerintahan harus
menggeser paradigmanya
dari yang dulu menguasai
dan koruptif menjadi
birokrasi yang melayani
dan partisipatif.
MENGOKOHKAN IDEOLOGI
PANCASILA
Kebersatuan Indonesia
sudah dirajut dengan baik
dengan ideologi
Pancasila. Oleh sebab itu
kita harus menjaga
pelaksanaan demokrasi

yang menjamin liberte dan
egalite haruslah dipagari
dengan fraternete sesuai
dengan nilai-nilai
Pancasila. Meskipun ada
yang mengatakan bahwa
ideologi tidak lagi relevan
(Daniel Bell, Francis
Fukuyama, Huntington)
tetapi Pancasila tetap
kokoh sebagai ideologi
karena fungsinya sebagai
pemersatu yang selalu
menjadi tempat kembali.
IMPLEMENTASI KE DALAM
HUKUM
Dari dasar ideologi negara
Pancasila maka lahirlah
Sistem Hukum Pancasila
menjadikan Pancasila
sebagai sumber dari
segala sunber hukum.
Hukum nasional bisa
dibedakan ke dalam dua
penuangan, yakni, hukum
publik dan hukum privat.
Hukum publik dibuat
secara eklektis dari
berbagai sumber materiil
yang ada di Indonesia

sedangkan hukum privat,
termasuk hukum-hukum
yang berkaitan dengan
ubudiyyah agama-agama,
berlaku atas kesukarelaan
dan kesadaran masingmasing tanpa harus
diundangkan atau diatur.
HUKUM NEGARA DAN
HUKUM AGAMA
Dalam kaitan hubungan
antara negara dan
agama maka negara
memproteksi pemeluk
agama yang ingin
melaksanakan ibadah
sesuai dengan agama
masing-masing tetapi
tidak memberlakukan
hukum agama tertentu
sebagai hukum tersendiri
tanpa dieklektikkan lebih
dulu dengan nilai-nilai
lainnya yang sangat
majemuk. Sanksi atas
pelanggaran hukum publik
bersifat heteronom atau
dipaksakan oleh kekuatan
negara sedangkan sanksi
hukum privat yang bersifat

kesadaran atas pilihan
hukum (seperti hukumhukum ritual-keagamaan)
adalah bersifat otonom
(datang dari kesadaran
dan penyesalan hati
nurani sendiri). Ketundukan
atas hukum perdata
bersifat sukarela sehingga
bila terjadi konflik bisa
diputus oleh pengadilan
tetapi dalm semua proses
itu bisa diselesaikan
secara damai.
MERAWAT KEBHINEKAAN
Merawat kebersatuan
dalam kebhinekaan
haruslah dilakukan dengan
selalu menerapkan atau
menghayati nilai-nilai
“Pluralisme”, “Toleransi”,
dan “demokrasi”.
Terkadang timbulnya
perpecahan atau
munculnya radikalisme
bukan karena masalah
ideologis melainkan
seringkali karena
kesenjangan dan
ketidakadilan sosial.

Artinya, persoalannya
seringkali disebebkan oleh
lemahnya penerapan
pada nilai-nilai Pancasila.
Dari sudut hukum
pecahnya suatu bangsa
bisa karena terjadinya
“Empat Dis” secara
berurutan, yakni, disorientation, distrust, disobedience, disintegration.
KUNCI-KUNCI HARMONI
DALAM KEBERAGAMAN
Keberagaman adalah
fithrah, ciptaan Tuhan
sendiri. Kalau Tuhan mau
maka semua manusia bisa
disamakan agama maupun
warna kulitnya. Tetapi
menurut Tuhan sendiri Dia
sendirilah yang
menciptakan keberagaman
itu agar manusia bisa saling
bersinergi. Jangan memaksa
untuk menyamakan orang
atau komunitas primordial
lain dengan kita sebab
pemaksaan seperti itu
melanggar fithrah dan
merusak harmoni.
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Pentingnya Menjaga 1000 hari
Pertama Kehidupan
Olahan Pangan
FP Unitomo Go Internasional
Warta Cendekia
Fakultas Pertanian Universitas Dr. Soetomo (FP Unitomo)
mengikuti Pameran Gebyar Inovasi dan Teknologi Jatim 2018 di
Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim, Rabu (21/11). Dalam kegiatan ini FP Unitomo menyuguhkan sedikitnya 8 jenis produk inovasi olahan pangan.
"Bahannya alami dari sari buah, tanaman, biji-bijian hingga
daging ikan," ungkap Nunuk Hariyani, koordinator tim FP Unitomo saat ditemui di sela kegiatan.
Nunuk menambahkan hasil inovasi sebagian besar merupakan penelitian mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknologi Pangan FP. "Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil inovasi olahan pangan dari mahasiswa. Dengan demikian karya mahasiswa
akan eksis dan memberi manfaat untuk masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Ahmad Kusyairi, Dekan FP yang datang mengunjungi pameran mengatakan kualitas inovasi olahan pangan mahasiswa Prodi Teknologi Pangan mampu bersaing setingkat Jatim.
"Produk inovasi olahan mahasiswa kami mampu melewati
seleksi hingga terpilih 50 stand yang layak dipamerkan dalam
kegiatan tersebut. Tentu hal ini menjadi pemicu bagi kami dan
khususnya mahasiswa untuk terus berinovasi melakukan penelitian yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat," ujar Insinyur Perikanan ini.
Kedepannya, Kusyairi mengharapkan FP mampu berinovasi
lebih baik dan bersaing dalam ranah Nasional bahkan Internasional. "Kami optimis, dengan memanfaatkan hasil alam khas
Indonesia, kedepan inovasi olahan pangan mahasiswa FP Unitomo akan menembus kancah internasional," pungkasnya. (wild)

Jurnalistik Pegang Peran
Penting di Era Milenial
Warta Cendekia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unibersitas Dr. Soetomo (FKIP Unitomo) menggelar Seminar Bahasa Jurnalistik,
Selasa (27/11/2018). Dengan mengangkat tema " Membangkitkan Rasa Nasionalisme pada Generasi Milenial", kegiatan ini
dibuka Hetty Purnamasari, Dekan FKIP.
"Bahasa dalam jurnalistik kini menjadi sorotan, di tengah era
milenial yang serba cepat dan instan banyak ditemui kurang
tepatnya penggunaan bahasa", ujarnya.
Hetty menambahkan kegiatan ini memberikan wawasan kepada peserta untuk mendalami bahasa jurnalistik. "Peserta akan
bijak dalam berbahasa di era milenial ini, terutama yang nanti
menyukai dunia jurnalistik", imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 mahasiswa FKIP ini mendatangkan Elis Yusniawati, Redaktur warganet.com sebagai narasumber.
"Jurnalistik menjadi penting di tengah masyarakat yang selalu membutuhkan informasi", ungkap Elis saat memberikan paparan
Elis menambahkan kewajiban praktisi jurnalistik terletak pada
kebenaran dan selalu disiplin memverifikasi. "Era milenial sering
menyebar berita hoax, hal ini harus dihindari oleh praktisi jurnalistik", pungkasnya. (*)

FKIP Unitomo Ajak Mahasiswa
Kuatkan Karakter Bahasa Indonesia

Peringati Bulan Bahasa

Warta Cendekia
Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo (FKIP
Unitomo) menggelar seminar bertajuk "Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Peningkatan Berbahasa Indonesia.
Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini dibuka Wakil Rektor III, Suyanto. "Penguatan bahasa Indonesia
menjadi penting dalam pembentukan karakter mahasiswa,
karena bahasa telah menjadi salah satu alat pemersatu bangsa," ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta ini mendatangkan Bambang Wibisono, Guru Besar Bahasa Universitas
Negeri Jember dan Sri Utami, Dosen FKIP Unitomo sebagai
narasumber. Bambang, dalam paparan mengatakan Bahasa
Indonesia masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Ini fenomena yang terjadi saat ini, anak muda yang diberikan keleluasaan berbahasa melalui media sosial cenderung
kurang santun dan meninggalkan kaidah berbahasa Indonesia," ungkapnya.
Bambang menambahkan, jika Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat, maka perlu dimulai dengan penguatan
bahasa. "Negara besar di belahan dunia begitu percaya diri
dengan bahasa yang dimiliki. Jika Indonesia ingin menjadi
bangsa yang besar, maka harus bangga akan bahasa yang
dimiliki, tidak mencampur istilah asing saat berbahasa," imbuh pria kelahiran Blitar ini.
Sementara Sri Utami mengatakan, bangsa Indonesia akan
menjadi bangsa yang hebat jika mampu menumbuhkan rasa bangga dan santun akan bahasa Indonesia. Karena kemampuan berbahasa yang santun mencerminkan karakter bangsa. "Karakter
bangsa ini akan melemah seiring seringnya menggunakan katakata yang vulgar dan kurang santun dalam berbahasa Indonesia, untuk itu mari mulai saat ini kita berbahasa yang santun
sesuai kaidah berbahasa Indonesia," pungkasnya. (wld)

Warta Cendekia
dr. Reisa Broto Asmoro yang
dikenal sebagai host dalam acara dr. OZ memberikan pandangan tentang memersiapkan generasi emas untuk masa depan
yang cemerlang dalam Seminar
Nasional yang digelar Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Dr.
Soetomo (Fikes Unitomo), Sabtu (06/10/2018). Bertempat di
Auditorium Ki. H. Moh. Saleh,
kegiatan ini mengangkat tema
"Preparing Golden Generation
for a Brighter Future".
Dalam Seminar Nasional
yang diikuti sekitar 300 peserta
yang terdisi dari mahasiswa Files
dan bidan di Jawa Timur ini, dokter Reisa mengungkapkan memersiapkan generasi emas untuk
masa depan cemerlang dimulai
saat masa 1000 hari pertama.
"Jangan sampai salah konsep, masa 1000 hari pertama dimulai saat masa kehamilan, bukan
pasca melahirkan," ujarnya.
Dokter Reisa menambahkan

persiapan yang dilakukan sejak
dini guna mencegah stunting,
yang saat ini telah menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia. "Stunting atau gagal tumbuh ini sering diabaikan dan
kurang diperhatikan ibu hamil,
terlebih dalam pemenuhan nutrisi," imbuh wanita kelahiran
kota Malang ini.
Ditegaskan oleh dokter
sekaligus model ini, stunting
disebabkan karena kekurangan
nutrisi secara kronis. "Sejak bayi
berada dalam kandungan, sang
ibu tidak memberikan asupan
yang bergizi. Itu menyebabkan
sang ibu kekurangan gizi, demikian juga sang bayi. Dengan memerhatikan kondisi kehamilan
hingga pasca melahirkan, generasi emas yang diharapkan akan
tercapai," ungkap Reisa.
Sementara itu Dharma Putra
Perjuangan Banjarnahor, dokter
spesialis kandungan menjelaskan usia ibu saat hamil sangat
menentukan kondisi bayi yang

akan dilahirkan. "Bahkan sebelum merencakan kehamilan harus
dipersiapkan dengan baik dalam
segi kesehatan sang ibu," ujar
Dharma.

Menambahkan paparan Reisa dan Dharma, Miftahul
Khairoh, Dekan Fikes menjelaskan peran bidan dalam mencetak generasi emas sangat pent-

ing dalam penanganan kelahiran
bayi. "Bidan ini menjadi sosok
yang mengawal generasi
penerus sejak awal kehidupan,"
pungkasnya. (wld)

Unitomo - Dispendik Surabaya Rancang
Lulusan Penerima Beasiswa Siap Kerja
Warta Cendekia
Bertempat di Ruang Rektor,
Gedung A, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) tanda tangani
Perjanjian Kerja Sama dengan
Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik), Jumat (07/12/
2018). Kegiatan yang diikuti Rektor Unitomo, Bachrul Amiq
didampingi Wakil Rektor 1, Siti
Marwiyah dan Wakil Rektor IV,
Meithiana Indrasari Yunus serta Kepala Dispendik Kota Surabaya, Ikhsan berisikan tentang
beasiswa yang diberikan kepada putra putri asal Kota Surabaya untuk berkuliah di Program
Studi D3 Teknologi Bank Darah

(Prodi D3 TBD) Fakultas Ilmu
Kesehatan (Fikes).
“Mereka yang mendapat
beasiswa mendapatkan pembiayaan kuliah secara penuh hingga lulus dan juga biaya hidup
setiap bulannya,” ujar Amiq saat
ditemui di sela kegiatan.
Amiq menambahkan akan
mendukung penuh program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengentasan kemiskinan melalui dunia pendidikan. “Dengan berkuliah, tentu
akan mendapatkan bekal ilmu
pendidikan tinggi dan bekerja di
Rumah Sakit yang membutuhkan tenaga ahli TBD. Tentu hal

ini akan merubah perekonomian
mereka dan sudah barang tentu
akan memutus rantai kemiskinan,” imbuh Doktor Bidang Hukum ini.
Senada dengan Amiq, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan pihaknya akan
melakukan pengawasan serta
evaluasi kepada anak-anak yang
menerima beasiswa selama
berkuliah.
“Kami memiliki harapan tinggi pada penerima beasiswa ini,
tentu akan kami pastikan bahwa
mereka berkuliah dengan baik
dan kami siapkan magang bersertifikat agar siap bekerja setelah lulus,” ungkapnya.
Sementara Meithiana Indrasari Yunus, Wakil Rektor
Bidang Promosi dan Kerjasama
mengatakan, dalam tindak lanjut
jangka panjang dari PKS pihak
Unitomo siap memberikan beasiswa tidak hanya D3 dan S1
kepada putra putri Kota Surabaya yang membutuhkan, namun hingga ke jenjang Pascasarjana. “Kedepannya kami siap
memberikan beasiswa hingga
jenjang S2 dan kami rekomendasikan untuk menjadi dosen,”
pungkasnya. (wild)

Akademisi dan Praktisi Parlemen
Gagas Kekuatan Hukum MPR RI
Warta Cendekia
Fakultas Hukum Universitas
Dr. Soetomo (FH Unitomo) bersama Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) menggelar Diskusi Kebangsaan, Senin (15/10/18). Bertempat di Auditorium Ki. H.
Moh. Saleh, kegiatan ini mengangkat tema "Memperkuat Status
Hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR dalam Sistem
Hukum Indonesia".
Kegiatan yang diikuti sekitar
200 peserta ini mendatangkan
sejumlah narasumber dari kalan-

gan akademisi dan anggota
MPR RI. Membuka diskusi, Siti
Marwiyah, Wakil Rektor 1 mengatakan MPR perlu diperkuatkan
secara substansial, tidak hanya
secara seremonial saja, ketika
ada pemilihan presiden. "Ketetapan MPR harus menjadi sebuah produk hukum," ujar Doktor Bidang Hukum ini.
Sementara itu, Martin Hutabarat, Wakil Ketua Badan
Pengkajian MPR RI mengatakan
saran dan gagasan yang dihasilkan dalam diskusi kebangsaan
dari para akademisi dan praktisi

ini menjadi bahan pengkajian
oleh Badan Pengkajian MPR.
"Kita ucapkan terimakasih.
Seluruh hasil diskusi yang telah
dihasilkan ini menjadi bahan kita
untuk memberikan masukan terkait kebaikan ketatangeraan kita.
Tentulah muara dari kajian ini
untuk kemaslahatan tatanegara
kita dan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia," tukas Martin.
Selain Siti Marwiyah dan
Martin Hutabarat, turut hadir
sejumlah narasumber lain yang
turut memberikan sumbangan
pemikiran dalam diskusi dari kalangan birokrasi Himawan Estu
Bagijo, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim serta
Abdul Wahid, Doktor Bidang
Hukum Universitas Islam Malang. Diikuti Agustina Wilujeng
Pramestuti dan Syamsul Bahri
serta Syarif Abdullah Alkadrie,
Anggota Badan Pengkajian
MPR RI sebagai narasumber dari
kalangan Parlemen. (wld)

Pusdiklat Unitomo Gelar Applied Approach
Warta Cendekia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Universitas Dr. Soetomo
(Pusdiklat Unitomo) bekerja
sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti)
Wilayah VII menggelar Applied
Approach (AA) Gelombang 2
di Ruang Soemantri, Senin (14/
01/2019). Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (18/01/
2019) ini dibuka langsung oleh
Rektor, Bachrul Amiq.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Sinergikan Poin Kebijakan
dengan Kalangan Akademisi

DPRD Kab. Blitar Undang Kampus Unitomo
Warta Cendekia
Guna menyinergikan dunia akademisi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (08/11), Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) diundang DPRD Kab. Blitar untuk melakukan
audiensi. Bertempat di Ruang Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kab.
Blitar, kegiatan ini disambut langsung Ketua DPRD Kab. Blitar,
Suwito Saren Satoto.
"Kami menyambut dengan senang kedatangan Unitomo, ini
akan memberikan pandangan baru bagi DPRD untuk merencanakan sinergisitas antara kalangan akademisi dengan legislatif,"
ujarnya saat membuka Audiensi.
Suwito menambahkan, DPRD Kab. Blitar membutuhkan tenaga
ahli dari kalangan akademisi. "Hal ini sebagai sinergisitas dalam menentukan dan pengarah dalam menentukan kebijakan," imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti jajaran Rektorat Unitomo, Wakil Rektor
1, Siti Marwiyah bersama Wakil Rektor 2, Slamet Riyadi dengan
Wakil Rektor 3, Suyanto dan Wakil Rektor 4, Meithiana Indrasari
berdiskusi merencanakan dan menyiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD Kab. Blitar.
Rektor, Bachrul Amiq mengatakan Unitomo sangat siap untuk memberikan diklat dan disertifikasi secara resmi. "Kami memiliki Pusat Pendidikan dan Diklat (Pusdiklat) yang diketuai oleh
Basuki Nugroho serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang
Direkturnya Safrim Zuraida, dimana keduanya sudah hadir ditengah audiensi ini," kata Doktor Bidang Hukum ini.
Amiq menambahkan adanya Pusdiklat dan LSP akan memberikan jalur pada DPRD Kab. Blitar untuk bersinergi dengan
Unitomo. "Kami memiliki 24 skema kompetensi yang bisa dijadikan wadah sebagai peningkatan mutu dan kualitas DPRD Kab.
Blitar," imbuhnya.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 15

Pentingnya Perlindungan
Korban Kekerasan
Warta Cendekia
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (FH Unitomo) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar kuliah Umum. Dengan mengangkat tema "Perlindungan LPSK
terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak", kegiatan ini dibuka
Wakil Rektor 1, Siti Marwiyah. "Kita akan belajar secara langsung dari lembaga yang membidangi hak perlindungan saksi
dan korban," ujar Doktor Bidang Hukum saat memberikan sambutan, Rabu (28/11/2018) di Ruang RM Soemantri.
Kegiatan yang diikuti sekitar 60 mahasiswa FH ini mendatangkan Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK sebagai narasumber. Dalam paparannya Abdul Haris mengatakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tertekan dengan keadaan
yang dialaminya. "Kondisi korban yang tertekan akan takut
melaporkan penderitaan fisik, mental serta ekonomi ke pihak yang
berwajib," ujarnya.
Abdul Haris menambahkan perempuan dan anak rentan mengalami tindak kejahatan. "Banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi perempuan dan anak agar
tidak terjadi tindak kejahatan," imbuhnya.
Sementara Elle Noor Aziza, mahasiswa FH mengatakan kegiatan kuliah umum memberikan wawasan bidang hukum di tataran
praktisi. "Sebagai mahasiswa semester 1, kegiatan ini menambah
referensi akan berbagai contoh kasus yang diberikan langsung
dari LPSK," pungkasnya. (wild)
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Kampus Berakal Sehat Dari
Zaman Kolonial Hingga Digital
GI Unitomo Ajak Mahasiswa
Jadi Investor Muda
Warta Cendekia
Galeri Invertasi Universitas Dr. Soetomo (GI Unitomo) bersama Phintraco Sekuritas menggelar Sekolah Pasar Modal (PSM)
di Ruang RM Soemantri. Kegiatan yang mengangkat tema "Let's
be a Smart Investor By Learning to Inbest in the Capital Market"
ini dibuka langsung Wakil Rektor II, Slamet Riyadi. "Di tengah
pasar global sangat bagus jika bisa memiliki investasi dan menjadi investor dalam online trading," ujar Doktor Bidang Ekonomi
saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta ini mendatangkan Fajar
Iamanuddin, Trainer Phintraco Sekuritas sebagai pembicara. "Temen-temen mahasiswa bisa memulai untuk menjadi investor dengan langkah mudah dan cerdas dalam online trading," ungkapnya.
Ditemui di sela kegiatan, Andi Kurniawan, Mahasasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengatakan kegiatan SPM memberikan
pengalaman baru di bidang investasi saham. "Seneng banget bisa
mengetahui dunia trading online, saya langsung mulai membuka
rekening untuk bisa menjadi investor pemula," pungkasnya. (wild)

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) menggelar Kuliah
Umum bertemakan “Akal Sehat
Era Digital”, Sabtu (16/02/
2019). Bertempat di Auditorium
Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini
langsung dibuka oleh Rektor,
Bachrul Amiq.
“Datangnya pembicara
dalam kuliah umum kali ini akan
memberikan pemahaman bagi
kita, terlebih dalam menghadapi era digital saat ini,” ungkap
Doktor Bidang Hukum ini.
Diikuti sekitar 600 peserta
dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat umum, kegiatan
ini mendatangkan Akademisi
fenomenal, Rocky Gerung.
Dalam paparannya Rocky
mengatakan kampus Unitomo
telah memiliki akal sehat yang
dibawa melalui pemikiran Dr.
Soetomo.

“Kampus ini memiliki historis yang luar biasa, dimana
terus membawa akal sehat dari
zaman kolonial hingga era digital. Berawal dari Dr. Soetomo
sebagai sosok pendiri organisasi Budi Utomo hingga diteruskan oleh mahasiswa yang
memiliki pemikiran modern
pada era digital ini,” ujar pria
asal Manado ini.
Rocky menambahkan, secara visi mahasiswa Unitomo
mampu mengusung akal sehat
sebagaimana tagline yang dimiliki. “Dengan tagline yang dimiliki, menunjukkan mahasiswa
Unitomo mempunyai kemandirian dalam berkarya, membuka
pemikiran untuk modernitas
dan tetap menjaga etikadalam
segala aspek,” imbuhnya.
Sementara itu, Viktor Tanasale, Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi yang hadir dalam kuli-

ah umum mengatakan hadirnya
Rocky Gerung memberikan pemahaman secara keilmuan

Arzeti Memotivasi Penerima
Beasiswa Bidikmisi Kemenristekdikti

Kembangkan Jiwa
Entreprenuer di
Kalangan Mahasiswa
Warta Cendekia
Pusat Studi Kewirausahaan (Pus. KWU) bersama Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB Unitomo)
menggelar pameran Produk Kreatif dan Information Technology
(IT), Selasa (18/12). Bertempat di halaman Gedung A Kampus
Unitomo, kegiatan ini dibuka Rektor, Bachrul Amiq.
Dalam Sambutannya Amiq mengatakan, kegiatan ini sebagai
sarana mengembangkan jiwa enterpreneur di kalangan mahasiswa. "Ini sebagai langkah awal atas program Pus. KWU Unitomo, mengingat mahasiswa memiliki potensi yang baik, harapan
saya dapat disinergikan dengan Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) dalam ranah Nasional," ujarnya.
Kegiatan ini diikuti 27 kelompok dari seluruh Fakultas yang ada
di Unitomo. Ditemui di sela kegiatan, Liosten R. R Ully Tampubolon,
Ketua Pus. KWU mengatakan, kegiatan gelar produk kreatif dan IT
merupakan langkah awal yang bagus untuk memicu mahasiswa lain
melakukan kegiatan kewirausahaan.
"Tentu akan sangat bagus jika banyak mahasiswa yang menjadi enterpreneur muda, mereka tidak lagi mencari pekerjaan, justru membuka lapangan pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu dari ke 27 kelompok, ada 5 kelompok yang mendapat predikat terbaik dari keseluruhan peserta. Diantaranya produk
Aplikasi Warung Tonggo (Waton) untuk jasa jual beli sembako
yang dibuat mahasiswa Fakultas Teknik. Selain produk berupa
aplikasi, Fakultas Sastra mendapat predikat terbaik dari produk
Shokugeki No Tomo yang menyajikan makanan khas Jepang.
Disusul FEB dengan produk andalannya Cowding (Milky
Puding Sedot) dan Nasi Tumpeng Mini (Tumini), serta Fakultas
Pertanian mendapat predikat terbaiknya dengan menyajikan
Minuman Godong Jambu (GJ). (wild)

Dorong Peningkatan
Mutu Institusi

PPM Unitomo Gelar Bimtek

Warta Cendekia
Bertempat di RM Soemantri Pusat Penjamin Mutu Universitas Dr. Soetomo (PPM Unitomo) menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek). Kegiatan yang bertajuk Strategi Menyusun Borang
Akreditasi Menuju Program Studi Unggulan ini dibuka langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.
"Dengan bimtek ini diharapkan program studi (Prodi) yang
akreditasinya masih C atau yg masih B gemuk bisa menjadi A,"
ujarnya saat memberikan sambutan.
Amiq menambahkan hasil Bimtek selain memberikan peningkatan mutu akreditasi prodi, juga peningkatan secara institusi. "Jika alreditasi prodi meningkat menjadi A, Unitomo bisa
menjadi perguruan tinggi swasta 5 terbaik di Indonesia pada
tahun 2030," imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari unsur Dekanat
serta kepala Prodi ini mendatangkan Israwan Setyoko, Asesor
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN. PT.) sebagai pemateri. Dalam paparannya, Israwan mengatakan dalam
penyusunan Borang Akreditasi tetap pada jalur panduan buku
yang ditetapkam BAN. PT. "Jika semua sudah sesuai jalurnya,
maka predikat kampus unggul bisa diraih," ungkapnya.
Sementara itu, Hadi Sugianto, Kepala PPM mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong segala lini Universitas untuk bersinergi dalam peningkatan mutu. "Kami meyakini, jika semua bekerja sama dengan baik, pasti tujuan menjadi
perguruan tinggi swasta 5 terbaik di Indonesia pada tahun 2030
akan tercapai," pungkasnya. (wild)

Warta Cendekia
Sejumlah mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) penerima beasiswa dari
Kementerian Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) mendapatkan pengarahan dan motivasi
langsung dari DPR RI Komisi
10, Arzeti Bilbina, Senin (3/12/
2018). Bertempat di Gedung F
Ruang F.501, Arzeti memberikan arahan agar mahasiswa
penerima beasiswa terus meningkatkan prestasinya.
"Saya yakin temen-temen
mahasiswa penerima beasiswa
ini memiliki potensi yang luar
biasa, terlebih dalam menghadapi era milenial ini," ujarnya
saat memberikan pengarahan.
Arzeti menambahkan mahasiswa akan siap menghadapi
era milenial dengan mengenali
potensi yang dimiliki. "Semangat kaum milenial sangat bagus
dan akrab dengan dunia digi-

tal, inilah yang menjadi modal
untuk menghadapi tantangan
kedepan," imbuhnya.
Sementara itu, Suyanto,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengatakan hadirnya
Arzeti akan memicu mahasiswa
untuk meningkatkan kreatifitas. "Sebagai tokoh DPR RI,
tentu mahasiswa akan terpicu
untuk meningkatkan kreatifitas, karena implementasi kreatifitas akan mendapat dukungan
dari lembaga tersebut," un-

gkapnya di sela kegiatan.
Kedepannya Suyanto mengharapkan Unitomo terus
mendapat kuota yang semakin
bertambah untuk penerima
beasiswa Bidikmisi dari Kemenristekdikti. "Dengan bertambahnya kuota, mahasiswa
memiliki kesempatan yang luas
mendapat beasiswa Bidikmisi
dari Kemenristekdikti, hal ini
akan memicu agar prestasi terus ditingkatkan oleh mahasiswa," pungkasnya. (wild)

filosofis dalam berbagai ilmu.
“Saya langsung dari Maluku
untuk mendatangi kuliah umum

ini mencari keilmuan filosofis
yang disampaikan Bung
Rocky,” pungkasnya. (wild)

UKKI Unitomo Gelar
Pengajian Umum
Peringati Maulid Nabi

Warta Cendekia
Dalam rangka memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW,
Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) menggelar pengajian umum, Rabu (20/12/2018).
Bertempat di Masjid Babush Sholihin kegiatan yang mengangkat tema "Memetik Nilai-Nilai Keteladanan Rasulullah SAW
Di Era Milenial" ini dibuka Wakil Rektor III, Suyanto.
"Melalui kegiatan ini, peserta jamaah pengajian umum dapat mendalami keteladanan Nabi Muhammad SAW," ujarnya.
Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa dan masyarakat
sekitar ini menghadirkan Ustd. Ilhamullah Sumartan, Pengasuh
Bengkel Keluarga Sakinah sebagai pembicara. "Di era milenial ini jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, bersiaplah untuk terpuruk di dalamnya," ungkapnya.
Ustd. Ilhamullah menambahkan, akhlak yang baik bisa didapatkan dengan mengacu pada keteladanan Rasulullah SAW. "Beliau Nabi panutan, maka teladanilah nilai-nilainya," imbuhnya.
Sementara itu Elok Faiqotul Himmah, Ketua Pelaksana mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat
bagi semua pihak yang terlibat dalam memetik nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW.
"Nabi Muhammad tidak pernah mencela. Ini yang harusnya menjadi teladan dalam setiap peringatan tahunan kelahiran Nabi Muhammad,” pungkasnya saat ditemui di sela kegiatan. (wild)

Giatkan Indonesia
Bicara Baik

Kemenkeu DJPPR Sosialisasikan
Instrumen Pembiayaan APBN
Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional
Warta Cendekia
Menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU)
antara Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Dr. Soetomo
(FEB Unitomo) dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral
Pengelolaan Pembiayaan dan
Resiko (Kemenkeu DJPPR),
Selasa (02/10) menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Pemanfaatan Instrumen Pembiayaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional.
Bertempat di Auditorium Ki.
H. Moh. Saleh, kegiatan ini dibuka Dekan FEB, Nur Sayidah.
Dalam sambutannya, Nur
Sayidah mengharapkan maha-

siswa mampu berperan aktif
mensosialisasikan perkembangan, kebijakan serta fungsi
pembiayaan APBN.
"Sudah saatnya mahasiswa
memiliki pemikiran kritis terhadap percrpatan pembangunan nasional," ungkapnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 400 mahasiswa serta dosen
FEB ini mendatangkan sejumlah pembicara dari DJPPR. I
Gede Yuddy Hendranata, Direktorat Strategi dan Portofolio
Pembiayaan memberikan pemaparan tentang perkembangan,
kebijakan dan fungsi pembiayaan dalam APBN.
"Dalam percepatan pembangunan Nasional, dengan melihat APBN, maka diperlukan
negara memerlukan utang un-

tuk mencukupi segala sektor
yang diperlukan. Untuk itu perlu dipahami betul tentang Surat Utang Negara (SUN)," paparnya.
Sementara itu, Putut Widiandono, Direktorat SUN menjelaskan tentang pengelolaan
SUN. "SUN dalam percepatan
pembangunan nasional ini bertujuan dalam membiayai defisit
APBN," ujarnya.
Senada dengan Putut, Ikhsan Rifaldi, Direktorat Pembiayaan Syariah mengatakan
dalam instrumen pembiayaan
dan investasi memerlukan surat berharga syariah negara.
"Selain instrumen investasi, hal
tersebut juga bermanfaat sebagai instrumen fiskal dan
moneter," pungkasnya. (wld)

Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom
Unitomo) bersama Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Surabaya mengajak mahasiswa yang notabenenya
generasi milenial untuk ikut mengkampanyekan bicara baik
guna menekan kabar bohong atau hoaks yang semakin marak, Rabu (28/11/2018). Bertempat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung Dekan Fikom Redi Panuju.
"Ini akan memicu mahasiswa untuk mengurangi maraknya
berita hoaks," ujarnya saat memberi sambutan kegiatan Perhumas Surabaya Goes to Campus.
Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa Fikom ini mendatangkan Novik D. Susanto, Pengurus Perhumas Surabaya
dan Avidia Natvarina, PR Paguyuban Cak dan Ning Suroboyo.
Dalam paparannya Novik mengatakan sudah semestinya praktisi Humas memberikan informasi untuk mengurangi hoaks
yang sedang marak.
"Perhumas sebagai media penyebar kebaikan terus mengampanyekan bicara baik untuk menekan hoaks yang semakin
marak sebagai bagian dari program Indonesia Bicara Baik,"
ungkapnya.
Sementara Ning Avidia sapaan akrab Avidia Natvarina, PR
Paguyuban Cak dan Ning Suroboyo mengatakan pihaknya
prihatin akan maraknya hoaks di media sosial, terutama menjelang Pemilu 2019. "Sebagai calon praktisi Humas, kita wajib
menjadi agent bicara baik," pungkasnya. (wild)

CHIPOC

Edisi April 2019

7

Hitam Putih Kaos Oblong
Warta Cendekia
Dalam rangka memperingati
Dies Natalis, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ciphoc menggelar
pameran perdana dengan tema
"Hitam Putih Kaos Oblong". Adanya pameran ini bertujuan untuk
meningkatkan dan mengasah kreatifitas anggota Ciphoc dalam
berkarya di bidang fotografi.

Communication Photography
(Ciphoc) memilih kaos oblong warna putih agar menambah nuansa
foto lebih jelas. Ada 5 fotografer yang
terlibat dalam pameran ini, yaitu Oky,
Andika, Patrik, Fayedh, dan Mukti.
Patrik mengungkapkan bahwa
tidak ada kendala serius selama acara berlangsung, selain benang
pancing yang sempat menggang-

gu jalan orang. "Solusinya, kami
ber inisiatif untuk menggantung
kaos oblong itu," ujar Patrik, selaku ketua pelaksana.
UKM Ciphoc berharap dapat
mengembangkan fotografi agar
bisa dieksplor media lain dan untuk anggota dapat menjadi enterpreneur muda dengan karya - karya
mereka. (nay/mal)

Gun-Gun Ingin Jadi Guru Dan Lanjut S2
Wisudawan FS Unitomo Penderita Autis Peraih IPK 3,74
Warta Cendekia
Bahagia dan bangga, itu
yang dirasakan pasangan Tjindra Halim dan Suadi Winata sebulan terakhir ini. Pasalnya
Gunadi Putra, anak bungsu warga Delta Asih Pertiwi Sidoarjo
ini, dinyatakan lulus sebagai
sarjana S1 Sastra Inggris dalam
Yudisium Fakultas Sastra (FS)

Unitomo Rabu, 13 Pebruari 2019
lalu. Tidak tanggung-tanggung, Gun-Gun -- panggilan
akrab Gunadi -- bahkan berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,74 sehingga berhak menyandang predikat Cum
Laude. Mahasiswa angkatan
2015 ini dinyatakan lulus setelah menyelesaikan skripsi ber-

Gunadi Putra, lulus sebagai sarjana S1 Sastra Inggris dalam
Yudisium Fakultas Sastra (FS) Unitomo dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) 3,74.

UKM PSHT Unitomo
Borong Medali

Nasional Yogyakarta Championship 2019
Warta Cendekia
Tiada hentinya mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) meraih prestasi dari tingkat kabupaten hingga internasional. Kali ini 15 mahasiswa Unitomo berhasil memborong
sejumlah medali dalam ajang kejuaraan nasional Yogyakarta
Championship 2019 yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 12-13 Maret 2019.
Dalam pertandingan yang diikuti semua perguruan pencak
silat dari banyak kota/ kabupaten di seluruh Indonesia, 15
anggota UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate
(PSHT) meraih 2 medali emas, 5 medali perak, dan 8 medali
perunggu, dengan masing-masing kategori tanding dan seni.
Prestasi luar biasa sebelumnya juga diraih oleh satu di
antara anggota UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati
Terate (PSHT) Unitomo dalam ajang kejuaraan Internasional
kejuaraan pencak silat internasional “Paku Bumi Open VI
2019” di Bandung, bulan Februari lalu.
Ini membuktikan bahwa mahasiswa Unitomo tidak hanya
berprestasi dalam bidang akademik, banyak juga prestasiprestasi non akademik yang diraih. Anggota UKM PSHT
Unitomo akan terus mencetak kader berprestasi dan tak akan
lelah untuk mengukir nama baik Unitomo di tengah masyarakat.
Ditemui di sela-sela kuliah, Rozana Effendi Manager official PSHT Unitomo menjelaskan tentang banyak prestasi yang
sudah dicetak oleh UKM PSHT Unitomo. “Di tahun ini banyak prestasi yang sudah diraih oleh anggota UKM PSHT Unitomo. Dan Insya Allah akan terus bertambah asal mereka
tidak cepat puas.Karena itu harus terus diasah dan berlatih
lebih baik lagi dalam setiap kesempatan,” ungkap mahasiswa
Fikom Unitomo.
“Setiap mahasiswa berprestasi tentunya akan senang dan
akan lebih giat mengukir prestasi jika ada support kuat dan
apresiasi dari Universitas,” imbuhnya. (agbar)

judul "The Mastery of English
Vocabulary on Food and Drink
by the 4th Grade Students of
Bunga Elementary School Sidoarjo.". Kini, ia sedang
menunggu wisuda yang menurut rencana akan diadakan
Minggu, 07 April 2019.
Sosok Gun-Gun memang
berbeda dengan mahasiswa
normal. Tidak mudah mengajaknya berkomunikasi. Kalau
pun bisa, perlu upaya ekstra
untuk itu. Gesture atau gerak
anggota tubuhnya sulit dimengerti. Ia juga cenderung
menghindari kontak mata.
Tidak jarang, ia berlari kesana
kemari, hingga akhirnya berhenti sendiri karena kecapekan.
Ya, sejak berusia 2 tahun,
Gun-Gun sudah didiagnosa
menderita autisme, yaitu terjadinya gangguan neurobehavioral (syaraf dan perilaku) yang
menyebabkan ia sulit berkomunikasi dan melakukan interaksi
sosial dengan orang di seki-

tarnya. Namun ini tidak membuat kedua orangtuanya putus
asa. Sang mama, Tjindra Halim,
yang saat itu bekerja sebagai
guru di sebuah sekolah, langsung memutuskan untuk berhenti bekerja.
"Karena Gun-Gun punya kelainan dan butuh perhatian ekstra, maka setelah diskusi dengan suami dan keluarga besar
kami, akhirnya saya memutuskan
berhenti bekerja agar bisa mencurahkan waktu sepenuhnya
mendampingi dan membimbing
Gun-Gun," tutur Tjindra.
Atas bimbingan dokter sejak saat itu Gun-Gun sudah
diberi sejumlah terapi yang
dirancang bagi anak-anak
berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk menggali dan
mengembangkan apa-apa yang
sekiranya jadi minatnya, agar
bisa dilatih dan diasah supaya
bermanfaat bagi hidupnya.
"Melalui terapi ini akhirnya
diketahui bahwa Gun-Gun
ternyata suka bermain komputer dan punya minat terhadap

bahasa Inggris," ujar Tjindra.
Sementara untuk melatih
kemampuan interaksi sosialnya, selain bersekolah di sekolah
bagi anak berkebutuhan
khusus, Tjindra juga memasukkan Gun-Gun ke sekolah umum
guna memperluas pergaulannya. Agar ia tidak hanya bergaul dengan sesama penyandang autis, atau lingkungan
keluarganya saja.
"Makanya ketika tamat
SMA, dan ternyata ia juga ingin kuliah seperti kakaknya,
saya menyarankan dia untuk
lebih memilih prodi bahasa Inggris ketimbang komputer. Pertimbangannya karena anak autis cenderung menyukai kegiatan yang berulang-ulang
(repetitif), sehingga saya kawatir jika memilih prodi komputer ia akan makin tenggelam di
depan layar monitor dan makin
jarang bersosialisasi secara
fisik dengan orang lain," jelas
wanita berusia 55 tahun ini.
Karena belum berani melepas
Gun-Gun berada sendirian di

suatu tempat tanpa pengawalan,
maka Tjindra selalu mendampingi ke mana pun ia pergi. "Sebagai orang tua, saya tetap punya rasa kawatir akan ada apaapa dengan Gun-Gun. Terutama
karena ia punya kelainan, yang
bisa jadi tidak dimengerti oleh
orang lain," ujarnya.
Selama Gun-Gun menempuh
kuliah di Unitomo, Tjindra memang selalu tampak mendampingi. Baik di luar kelas, maupun
tak jarang juga di dalam kelas.
"Saya diberi ijin bapak ibu dosen untuk menemani Gun-Gun,
dan beruntung mereka tidak
keberatan. Begitu pun temantemannya. Mereka semua baik,
tidak ada satu pun yang memandang Gun-gun sebelah
mata. Apalagi karena Gun-Gun
ternyata juga mampu mengikuti perkuliahan dengan baik,”
ujar Tjindra yang juga punya
latar belakang sebagai guru
bahasa Inggris.
Pengakuan atas kemampuan akademik Gun-Gun datang dari salah seorang dosen

FS Unitomo, Hariyono. "Saya
pernah memberi soal ujian di
kelasnya, dan ternyata GunGun berhasil menyelesaikannya kurang separuh dari waktu yang saya berikan. Lebih
hebat lagi, hasilnya hampir
tidak ada kesalahan," tutur
kandidat doktor ini dengan
bangga.
Lantas, apa rencana GunGun setelah diwisuda dan
meraih gelar sarjana S1 Sastra
Inggris. Ditemui di ruang redaksi Warta Cendekia beberapa waktu lalu, ia mengemukakan keinginannya untuk mengajar bahasa Inggris di SD
Bunga, sekolah bagi anak
berkebutuhan khusus tempatnya dulu pernah belajar.
"Ya, saya ingin jadi guru di
sekolah saya dulu. Supaya
mereka juga bisa bahasa Inggris. Tapi saya juga ingin terus
kuliah di Unitomo, karena di
sini saya punya banyak teman.
Dosennya juga baik-baik. Bisa
khan?," ujarnya sambil bertanya-tanya. (wild)

Tim Unitomo Kalahkan Unbraw
LIMA Badminton EJC 2019
Warta Cendekia
Bertempat di Gedung Bundar
Al Asy’ari, Universitas Islam
Malang (Unisma), Kamis (14/3)
lalu.Tim Badminton Universitas
Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya
berhasil mematahkan dominasi
Universitas Brawijaya (UB) Malang pada LIMA Badminton:
McDonald’s East Java Conference (EJC) 2019. Saat itu Tim
Unitomo sukses menundukkan
Brawijaya dengan skor 3-2 pada
laga puncak final yang digelar
di Unisma tersebut.
Tunggal pertama Unitomo
Androw Yunanto Prakasa unggul terlebih dahulu setelah mengalahkan Ilham Yudha Gofinio

dengan skor telak 21-9, 21-10.
Persaingan mulai sengit di nomor
kedua, Achmad Rizal Lullah/ Naufal Hafizhariyanto sukses mencuri poin di gim pertama dengan
skor 21-17 saat bertanding dengan A. Fasich Firman Sabda/
Ragawa Tamasuta Ayodya.
Babak kedua berakhir dengan
skor yang sama. Kemenangan
dipegang oleh Brawijaya. Androw Yunanto Prakasa/ Komandani, Maytri Sugiarto/ Hiski Rumengan dari Tim Badminton
Unitomo menggandakan kemenangan untuk Unitomo setelah menekuk tripel Brawijaya
Adhika Ariyadi/ Muh. Andra,
Galizta/ Iqval Anggi Anggara

Putra dengan skor 21-12, 21-15.
Andalan Brawijaya Achmad
Rizal Lullah bertanding dengan
ganda kedua Unitomo Setiawan
Yogi Putera. Rizal mencetak poin
terlebih dahulu di gim pertama
dengan skor 21-19. Dia pun sukses menutup babak kedua dengan kemenangan untuk Brawijaya dengan skor 21-14.
Ditemui di sela-sela laga tanding final badminton, Suyanto selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan menyampaikan
apresiasiasinya tentang kemenangan tim Universitas Dr.
Soetomo. "Saya merasa senang
dan bahagia bahwa tim kami
menang dalam kompetisi Liga
Mahasiswa ini. Semoga nanti di
tingkat nasional di Yogyakarta

kami bisa menjuarai lagi. Saya
ucapkan selamat untuk Liga Mahasiswa yang telah sukses
menyelesaikan kegiatan ini, semoga tahun depan menjadi lebih
baik lagi dan tentu Unitomo akan
menjadi juara lagi,” katanya.
Sementara itu, UB harus puas

dengan runner-up. Meski
demikian, Manajer Tim Bulutangkis UB Miftahul Huda tetap
bersyukur. “Ada beberapa hal
yang harus dievaluasi. Akan tetapi, kami bersyukur karena kami
sudah berusaha semampu
kami,” ujar Miftahul. (gus)

Kelatnas Perisai Diri Unitomo Raih Unitomo Cup 1
Warta Cendekia
Keluarga Silat Nasional
(Kelatnas) Perisai Diri (PD)
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) membuktikan mampu
menggelar event tanding se
jawa Timur di kampus Unitomo. Selama tiga hari yaitu Jumat – Minggu (15/3-17/3) Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM)
silat andalan Unitomo itu telah
menggelar pertandingan silat
antar Kelatnas se Jawa Timur.
Event tanding yang dibesut
dengan tema Unitomo Cup 1
ini diikuti 253 pesilat dari berbagai kontingen Kelatnas di
Jawa Timur termasuk Surabaya,
Bojonegoro, Banyuwangi,
Situbondo, Lamongan, Malang, Pasuruan, dan Madura
itu berlangsung meriah karena
juga diikuti kategori tanding di

berbagai kelas.
Diantaranya kategori yang
dipertandingkan adalah kategori tanding IPSI kelas A-F
putra-putri remaja dan dewasa,
kategori serang hindar putra
putri, kategori seni tunggal

putra putri, kategori tanding
ipsi putra putri remaja.
Menurut Ferdi Gellu, ketua
panitia ajang silat ini mengatakan bahwa untuk kali pertama
UKM Silat Perisai Diri mendapat kepercayaan dari Pengda Per-

isai Diri Provinsi Jawa Timur.
“Puji Tuhan saya sangat bersyukur bisa melaksanakan
amanah ini. Amanah ini tidak
hanya mengadakan pertandingan silat tapi juga merupakan
upaya pembinaan dan menambah jam terbang bertarung pesilat PD di berbagai kelas agar selalu tangguh dan siap sebagai
atlit silat Jawa Timur,” tutur Ketua UKM Silat PD Unitomo ini.
Dalam sambutan mewakili rektor Slamet Riyadi wakil rektor II
mengatakan pentingnya event
ini dilaksanakan setiap tahun
terutama disamping ikut melestarikan budaya nasional kegiatan ini pula dapat merekatkan tali
sillaturahmi keluarga besar
Kelatnas Perisai Diri Jawa Timur.
“Saya mewakili rektor Unitomo sangat mengapresiasi pelak-

sanaan pertandingan ini. Dari
pimpinan Unitomo akan selalu
support kegiatan ini untuk menjadi agenda kegiatan tahunan
UKM Perisai Diri Unitomo,” ujar
doktor Ilmu Ekonomi ini. “Unitomo adalah kampusnya para atlet. Kami selalu mengapresiasi
para juara dari event seperti ini
dengan pemberian beasiswa bila
ingin kuliah disini,” imbuhnya.
Ajang tanding silat yang
berlangsung selama tiga hari
tersebut berhasil menjaring
beberapa juara dari beberapa
kategori yang ditandingkan
dan keluar sebagai juara umum
diraih Kelatnas SMAN 1
Pasanggaran, dan juara umum
II diraih Kelatnas SMP YP 17
Surabaya, sedangkan untuk
Juara Umum III berhasil diraih
Kelatnas kota Malang. (agbar)
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Sosialisasi brosur penggunaan listrik aman pada pedagang
pasar larangan.

KKN Unitomo Sosialisasikan
Pengurangan Resiko Bencana
Warta Cendekia
Sebagai bentuk kepedulian terhadap para pedagang di Pasar
Larangan Sidoarjo Jawa Timur maka sejak 13 Januari lalu 80 mahasiswa yang tergabung dalam Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PPM Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) telah terjun langsung
melaksanakan tugasnya terutama dalam pengurangan resiko
bencana kebakaran dan banjir di lokasi KKN tersebut.
Lokasi pasar induk terbesar dan terpadat pedagangnya ini
mempunyai beberapa permasalahan terutama penataan lapak
pasar yang padat dan selokan yang tersumbat. Sehingga cukup sulit untuk mengantisipasinya dan pencegahannya bila
terjadi bencana kebakaran dan banjir.
Ditemui di sela kegiatan sosialisasi pemasangan biopori pada
Minggu (10/1/2019) Azizirohman Ketua Kelompok KKN Unitomo ini mengatakan pemasangan biopori ini merupakan hasil
pemetaan lokasi lapak dalam pasar yang sering tergenang banjir.
“Para pedagang di sini sangat antusias mengikuti program
sosialisasi pengurangan resiko banjir ini. Mudah-mudahan
upaya ini dapat mengurangi tingkat genangan di sini,” ujar
mahasiswa FKIP ini.
“Ini adalah salah satu dari beberapa rangkaian program
pengurangan bencana yang telah kami laksanakan, sebelumnya adalah pelaksanaan program sosialisasi pamflet ke pedagang tentang pengurangan resiko kebakaran akibat listrik dan
penempelan stiker evakuasi di beberapa titik lokasi rawan
bencana di pasar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan lain Nevrettia Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) KKN mengatakan pentingnya koordinasi
program KKN tematik pengurangan resiko bencana ini dengan pihak lembaga terkait seperti pihak pengelola Pasar, PLN
dan Dinas Pemadam Kebakaran.
“Dari hasil studi lingkungan pasar sebelumnya terdapat
beberapa temuan yang di rekomendasikan seperti terdapat
hidran air yang kering ditambah akses masuk yang sulit sehingga merepotkan upaya pemadaman api bila terjadi kebakaran,” terang dosen Fikom ini.
“Hal ini tentunya harus menjadi perhatian beberapa pihak
terkait seperti UPTD Pasar, PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat,” tambahnya.
Menurut rencana KKN PPM Tematik Pengurangan Resiko
Bencana di pasar Larangan Sidoarjo ini akan berakhir 17 Februari 2019. Dan ditutup dengan kegiatan sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran dengan bola pemadam api
serta pelantikan relawan tanggap bencana di Pasar Larangan
Sidoarjo. (gus)

AKADEMIK
Bahas Keuangan Dengan Nuansa Jazz
Warta Cendekia
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bersama Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) menggelar
Indeks Literasi Keuangan yang
dikemas "Jazz in Kampus",
Rabu (20/02/2019). Bertempat
di Auditorium Ki. H. Moh.
Saleh, kegiatan ini langsung
dibuka Rektor, Bachrul Amiq.
"Ini nuansa yang fresh bagi
kami, dunia kampus membahas
keuangan dengan nuansa
Jazz," ungkapnya.
Diikuti lebih dari 500 peserta, kegiatan ini mendatangkan
Indah Kurnia, DPR RI Komisi
XI Penanganan Kementerian
Keuangan Indonesia serta
sejumlah artis ternama seperti

Mus Mujiono dan Barry Likumahua.
Dalam paparannya, Indah
mengatakan generasi millenial
wajib mengetahui karakteristik
sektor jasa keuangan, layanan
dan produknya. "Anak zaman
now jangan sampai kurang
update akan informasi literasi
keuangan," ujar wanita kelahiran Kota Surabaya ini.
Sementara itu, Elle Noor
Aziza, Mahasiswa Fakultas
Hukum mengatakan terkesan
dengan literasi keuangan yang
dibalut dalam konser jazz. "Keren banget, dapat ilmu keuangan yang bermanfaat dibarengi lantunan jazz yang asyik,"
pungkasnya. (wild)

Bidik Minat Millenials Untuk
Menyukai Matematika
Warta Cendekia
Badan Eksekutif Mahasiswa
FakultasKeguruandanIlmuPendidikan (BEM FKIP) Universitas
Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Olimpiade Matematika Eksis
#3, Sabtu (23/2/2019). Dengan
mengusung tema "Mengintegralkan Generasi Matematika
Menuju Eksis", kegiatan ini diikuti sekitar 350 siswa SMA/
SMK/ MA sederajat baik negeri
maupun swasta.
"Antusias peserta sangat

luar biasa, semoga acara ini bisa
memjadi wadah bagi peserta
dalam mengasah kemampuan
bidang keilmuan Matematika,"
ujarDekan FKIP, Hetty Purnamasari saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara.
Ditemui di sela kegiatan,
Aditya Fitri Salsabila, ketua pelaksana kegiatan, menjelaskan
Olimpiade kali ini membidik minat para millenials untuk
menyukai Matematika.
"Generasi zaman now juga

harus suka dan bahkan pinter
matematika, jangan hanya
mengandalkan eksis di medsos dengan foto jalan-jalan,”
ungkapnya.
Aditya menambahkan, melalui kegiatan Olimpiade Matematika Eksis #3 ini sebanyak 325
dari 47 sekolah se-Jatim ini akan
eksis dalam keilmuan matematika yang tidak hanya tentang
hitungan aljabar semata. “Kalangan millenials ini selain akan
bersaing secara sehat dalam
berkompetisi. Dalam soal yang
diberikan akan melatih pola
logika berfikir generasi zaman
now ini,” imbuhnya.
Kensias Kristanto, Siswa
SMA Kristen Petra 5 Surabaya
berhasil meraih juara 1 setelah menyisihkan ratusan peserta yang lain mengaku
senang bisa meraih juara.
"Saya senang sekali bisa
meraih juara.Namun, ini saya
jadikan motivasi saya agar semakin giat belajar dan berlatih
soal-soal untuk mengikuti
olimpiade matematika selanjutnya," ungkapnya. (wild)

21 Judul Penelitian Direview
Warta Cendekia
Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo (Lemlit Unitomo) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Hibah
Penelitian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) 2018, Rabu (10/10/2018). Bertempat di Gedung Pascasarjana, kegiatan ini mereview beberapa penelitian
yang diusulkan 2017 lalu.
Sebanyak 21 judul penelitian direview langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Siti Marwiyah dan Sri Utami Ady,
Kepala Lemlit serta Sulis Janu Hartati, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Sementara Vina Salviana, sebagai
reviewer eksternal.
Ditemui di sela kegiatan, Sri Utami Ady mengatakan 21
penelitian yang ada terbagi menjadi 5 jenis penelitian. "Jenis
penelitian telah terbagi sesuai pedoman Kemenristekdikti diantaranya Penilitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi,
Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Dosen Pemula,
Penelitian Disertasi Doktor hingga Penelitian Strategis Nasional", ungkapnya. (wld)

Bangun Minat Milenial Untuk Mencoblos

Pembuatan sumur biopori dengan dibantu pedagang
setempat.

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bersama Radio Republik
Indonesia (RRI) Surabaya
menggelar dialog interaktif sosialisasi pemilih pemula menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu)
serentak tahun 2019 mendatang,
Senin (5/11/2018). Bertempat di
Auditorium Ki. H. Moh. Saleh,
kegiatan ini mengangkat tema
"Memilih Itu Juara".
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,
Satya Widya Yudha dalam
kesempatannya mengatakan
menanamkan pentingnya
demokrasi bagi pemilih pemula
memiliki nilai penting bagi Indonesia di masa mendatang.
"Setidaknya ada 196,5 juta
pemilih dalam Pemilu 2019 nanti. Dari jumlah itu 7,4 persen
diantaranya atau sekitar 14 juta

pemilih merupakan generasi
muda yang memiliki hak pilih
untuk pertama kalinya," ungkapnya.
Senada dengan Rohanudin,
Bachrul Amiq, Rektor Unitomo
mengatakan pendidikan politik
praktis penting bagi pemilih
pemula. "Pemilih pemula diharapkan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi di
Indonesia, baik Pilkada, Pileg
ataupun Pilpres secara bijaksana dan tidak bersikap golongan putih (Golput)," ujarnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 siswa SMA, SMK dan
mahasiswa ini menghadirkan
sejumlah narasumberChoirul
Anam, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim bersama Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Jatim, Ikhwanudin

Alfianto untuk memberikan
wawasan tentang pentingnya
menggunakan hak pilih dalam
pesta demokrasi di Indonesia.
Sementara dari pihak kepolisian dihadirkan AKBP Eddwi
Kurniyanto, Kepala Bagian
Operasional (Kabag. Ops.) Polrestabes Surabaya memberi
paparan tentang pentingnya
menjaga ketertiban dan mencegah kecurangan dalam pesta
demokrasi yang akan dilaksanakan 2019 nanti.
Ditemui di sela kegiatan,
Cyntia, siswa SMK Unitomo
mengatakan kegiatan ini memberikan wawasan menarik bagi
pemilih pemula. "Materinya
menarik, saya pribadi baru pertama mendapat pengetahuan
tentang Pemilu, dan tahun
depan akan menggunakan hak
pilih saya secara cerdas dalam

Pemilu serentak 2019," pungkas gadis yang masih duduk
di kelas 3 ini.
Dalam menggerakkan animo
pemilih pemula, kegiatan ini
digiatkan pula lomba yel-yel
bertemakan ajakan untuk menggunakan hak pilih secara cerdas. Muncul sebagai juara 1

yang dinilai melalui Instagram
secara online dan tampil dalam
kegiatan, grup Passmadors
dari SMA Dr. Soetomo. Juara
2, diraih grup Hmmtala dari
SMA Dr. Soetomo. Sedangkan
BEMFT Unitomo, berhasil
menjadi juara 3 dalam lomba
tersebut. (wld)

KKN Unitomo Gelar Simulasi Bencana Kebakaran
Libatkan Relawan Pasar Tangguh
Warta Cendekia
Bertempat di pelataran parkir
selatan Pasar Induk Larangan
Kabupaten Sidoarjo, Minggu
(17/2), dengan libatkan 15 rela-

wan pasar tangguh yang baru
dilantik, Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Unitomo menggelar simulasi tanggap bencana kebakaran di Pasar Larangan Sidoarjo.

Kegiatan simulasi yang juga
merupakan penutup dari serangkaian seluruh kegiatan KKN tematik bencana ini disaksikan pula
oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Sidoarjo, Wijo Prawi-

to berserta Rektor Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo), BahrulAmiq
beserta jajarannya.
Dalam sambutannya Amiq
mengaku terkesan dengan pelaksanaan simulasi ini dengan
banyaknya partisipasi dari pedagang pasar yang hadir dan dengan sukarela menjadi relawan
pasar tangguh.
“Ini menunjukan keberhasilan mahasiswa peserta KKN
dalam mengidentifikasi potensi
bencana kebakaran pada pasar,
dan memotivasi serta mengingatkan pedagang pasar Larangan untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran,” ujar
Rektor Unitomo ini.
“Tidak hanya dari sisi sosialisasi bahaya kebakaran dan banjir tapi melalui suport Pusat Studi Bencana dan Lingkungan
(PSBL) Unitomo telah diupayakan bantuan alat damkar yang
baru pada pengelola pasar yaitu
berbentuk bola yang lebih
efisien dan aman yang nantinya
akan kami hibahkan ke pengelo-

la pasar,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaan simulasi
yang dibantu BPBD Jatim berupa mobil damkar merujuk pada
skenario kronologis kejadian
bencana kebakaran seperti penentuan titik api, pemberian informasi terjadinya kebakaran,
evakuasi dan perawatan korban,
upaya pemadaman api, menghubungi pihak terkait (Dinas
Kebakaran dan Kepolisian).
Ditemui di sela-sela kegiatan
simulasi Hendro Wardhono,
Ketua PSBL Unitomo mengatakan bahwa ide KKN tematik bencana di pasar ini merupakan ide
kreatif relawan Tim PSBL Unitomo yang kemudian disuport
penuh oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
Unitomo sebagai Program KKNPPM Tematik Bencana yang
wajib dilaksanakan oleh mahasiswa khusus terkait Pasar Tangguh Bencana.
“Selama hampir dua puluh
tahun pasar ini berdiri belum pernah dilakukan upaya simulasi ke-

bakaran seperti ini, apalagi di Sidoarjo masih ada sembilan belas
pasar yang belum tersentuh edukasi tentang resiko pengurangan bencana dan melalui kegiatan KKN di
pasar Larangan ini Unitomo sudah
memulainya,” terang dosen manajemen bencana ini.
“Edukasi tentang resiko pengurangan bencana pada pasar
adalah sangat penting karena
pasar adalah tempat berkumpulnya orang banyak dan termasuk
obyek vital yang rawan terjadi
bencana seperti kebakaran, ban-

jir dan puting beliung, hal ini
harus menjadi perhatian semua
pihak,” tambahnya.
Dalam kesempatan simulasi
ini telah dilaksanakan pula penyerahan penghargaan tingkat nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
kepada Unitomo atas partisipasinya selama ini dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui
kampanye “The Power of 100”
untuk program aksi 100 Model
KKN Tematik terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB). (gus)
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ANDIK RIYAN PRADITA
MIA AUDINA SAFITRI
RIDHO RAMADHAN
ULFI KHOIRUN NISA
Agus Sufa`at
DENI SETIAWAN
ZAKI QULA SATUN A`YUN
LAILIYA HAYATI
NOVA NOVELLIA PRATIWI
ANGGIA AYU ANDINA FATAH
NANA ALFISA NUR
KHASANAH
DEWI ROMADONA
FEBRIYANI
MUHAMAD FAJRI MUSTOFA
ICAK INDOLA
NUR DAVIQ RAGIL
MUTAHARAH
RAY ROSE ADELINA HASIM
WAHYU HADI PRANATA
LAILATUL FITRIYAH
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NOVIANUS LAKA BEREK
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Mustofa, M.Si
Dekan
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MUCHAMMAD FIRANGGA
APRIANSYAH
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TIARA SEPTI ANUGRAH
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DEVI PUTRI ATALIA
S1 Ilmu Administrasi Negara
RIZQI NABILA MUFIEDAH
QOMARUR ROFIAH
DIAN FITRI NURLAILIA
SITI HALIMATUS SA`DIYAH
ENGGAR RAHAYU PUTRI
RINALDUS AMINADAB JALA
ARIEF TATMAINUL QULUB
SYAHLI
YANITA ANGGRAINI
RESITA UDIN AVIANTI
SINTA ARIFATUL HIKMAH
MIFTAKUL JANAH
ELTA DEVIA ANGGRAINI
INTANYAH CAHYA PUTRI
RIZKI RATNA SA`IDAH
IKKE DEWI FITRIA WATI
MAGHFIRA RAMADHINA
ANWAR
MAS ANDRIK
ARUM CAHYANINGATI
HAMKA TIGORI
RIRIN KURNIAWATI
MARKORIUS ISIR
SIMSON BOLHUY
NOVI INDAH SRI RAHAYU
JEMRYS MANGGRAT
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FAKULTAS PERTANIAN

Ir. Achmad
Kusyairi, M.Si
Dekan
S1 Teknologi Pangan
SITI PATIMAH
LUTFIANASARI
PUTRI RETNO KUMALASARI
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MEGAWATI
WAWAI DWI SAYEKTI
DEVIA TIFANI
SOBARI
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EKA NOVIA IIN REIRINKA
SERVINA NONA SURYA
KHARINA MARTHALIA PUTRI
SHINTA RAHMAWATI PUTRI
EKA ANUGRAH BAYU
SETIAWAN
TIARA PUSPAWARNI
MULYONO
S1 Budidaya Perairan
ADELYA NOVITA
AHMAD FAUZI
ICHA VIRDHA AMELIA
YOKO HARTOYO
M. IRSYADUL IBAD
DWITRISNA PUSPITA SARI

S1 Pemanfaatan Sumber
Daya Perikanan
FRENKY DWI SANTOSA
GALUH SETYA MAHARTI
ELIA PIPIT RAHMAWATI
MUHAMMAD AZIZ DWI
ARDIYANSYAH
RONY AZIZ SETIA BUDI
ACHMAD DAVI CHOIRIS
PRATAMA
ELLYS AYUNI SAFITRI
NINING WINARSIH
HARUN NURRASYID
ABDUL RASYID
HENDRIKUS DAENG EMA
AMA TUKAN
NOFENDY DWIJA SAKTIANTO
ACHMAD MUTTAQIN
RISKA DWI NURCAHYATI
M. AGUS MUSTAKIM
IMAM RINALDI
BAGAS ADHI KURNIAWAN
REGNATA JALA PRASTIWI
PUTRI
S1 Agrobisnis Perikanan
ARIZAL PRATAMA PUTERA
NUR FA`TUNIKMAH
IKHWAN HADI SUSENO
CHOIRUL HUDA
JEFFIKO YENDA RUDAL
MAWUNTU
IRONE HAPPY BOY HURA
AMANANDA HERLAMBANG
ENNY CITRA NURYANI
DENI IRAWAN KRISTIANTO
TARA PITALOKA
NOVITA AMANDA
PUSPITASARI
MUH AMRULLAH
YOSEPH GOGOBA
SYAMSUL ANNAS

FAKULTAS KEGURUAN &
ILMU PENDIDIKAN

Dr. Hetty
Purnamasari,
M.Pd.
Dekan
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Indonesia
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Dr. Ir. Suyanto, MM
Wakil Rektor 3

Heri Setiawan

Marissa Ayu Lestari

S1 Teknik Informatika FT S1 Ilmu Komunikasi Fikom
IPK 3,59
IPK 3,83

S1 Pendidikan MIPA:
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NOVEL DOKTRINE MAWA
RISA AMALIA MUZRIFAH
JULITA SUSANTI
RAJA AFRENRA CITRA ALYADI
RATNUSWANTORO
JULIANA A
SUPRIYAH
RESTA AMIJAYA
SYAMSIYAH
MEITY SELVIE PIRI
RIKO
ERATO DIDO EVANDRA
AMIMAH LAILATUL
NURFAIDAH
SUGIK HARTO
SITI ZULAIKAH
BARIYADIN
HANNAN NAWAWI
S2 Magister Teknologi
Pendidikan
UMI NAJAROTUL MUSAADA
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DEDI SETYAWAN
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WENDRIATY LAUNE
MANGOLE
MOHAMAD SHOLEH
ADE NOVAN SAGITA
TEMY EKO PRASTYO
LUH MADU WENING
PANGUDJIWATI
EFLIN SUSANA SANU
GUNTORO
TAUFIQUR ROHMAN
SITI HARTINI WANCE
NUR ASIYAH JAMIL
IKA KUSUMA DEWI
EKA FAIS WAHYULI
HANI MARIA
WIWIK ERNAWATI
SYAMSUL ARIFIN
ENI PRIHATININGSIH
IRFAN MUHAMMAD SHIDIQ
LAURENTIA CORNELIA
SEPTIANI HAYON
KRISWINANTO
SISWANTO
AHMAD AZIZ
LYDIA IRA ANGGRAENI
RAMADAHANA YUNASMARA
PRATAMA
DIAN ARUM RUSLESTARI
DAVIED RICHARD M. DAUD
KRISMATYA PRASASTIKA
AFNES ANGGI CHINTYA
PRABELLA
SURYA HIDAYAT
ARTONO
ACHMAD BIBLAWI
DIKKY PRIMA NUGRAHA
RINA ANDRIANI
INTAN NURSINI HAPSARI
SITI MUNFARIDA
ZAINUL ARIFIN
FAKULTAS TEKNIK

Achmad Choiron,
S.Kom., M.T.
Dekan

Dra. Cicilia Tantri
Suryawati, M.Pd.
Dekan
S1 Sastra Inggris
PAULUS PURBA
GHINA ARIFAH FIRDAUS
RAFIDA ARGE DIANIKA
MOCHAMMAD HAQQI
FIRDAUS
ZAKI RISQULLAH
MUTIARA WIDYA NOOR
PRAMESTI
Firdiana Ayuni MNA
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S1 Sastra Jepang
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GODEFRIDUS SANJAYA RIKY SIM
NUR FAJRIA
Rodencio Joao de Carvalho Babo
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SAHRIZAL
YULI DWI NUR AINI
SULAIMAN

KURNIA INDAH SETYOWATI
MUTIARA CITRA DASRIL
DAHLIA OKTIVANI
ERELLA LIESNA FURI
REZA KAUTSAR WISNU
DEWANGGA
HABSANO
BAHRUDIN IHSAN
TANSY RAHMA
SITI HARMIN WIDYA
PERMATASARI
SHOLAHUDDIN ZAKARIA
IRVAN HARIYANTO
STEFANIA HOAR BRIA
MARISSA AYU LESTARI
DIMAS BAGUS FIRMANSYAH
FERDIANTO
WAHYU DWI SAFITRI
MUHAMMAD SAFRIZAL FANANI
EVA EMNUR
NURUL HIDAYANTI
IKE KUSUMA WARDHANI
NIKODEMUS ZENDY
KRISCAHYANTO
DANI IRAWAN
MAHDAVIKA JAYA WARDANI
OKTAVIANUS ANAN ATOM
IRWAN EFENDI
NURRAHMANIA
DIAJENG SALLY RAHMADANY
DIMAS HABIB BUDI SANTOSO
LINTANG ANNOGERAH
PERMATASARI
SURYO TRIBUWONO
JOYODININGRAT PROJO
ERLINGGA PRADITA
ZHAFIRAH GILANG ELIAN
HAPSARI
SHOLIHATUR RISKA NUR
KHOLIFAH
ACHMAD DWIKY
FIRMANSYAH
VALINTIA MONIKA
EKA AHMAD PUTRAGAMA
SETYA NAWANGSIH
M. JEFRI WAFI RUDDIN
RIZKY YUSTIAPUTRA
NUR AFI LAILI

Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., M.Kes.
Dekan

S1 Ilmu Hukum
DIDIK DWI SUSANTO
RIYAN MAHMUDI
MAHDIAN TRI SETIAWAN
RATNA DEWI SAFITRI
CAMEA EKO BIRAWASTO
PRAYUDA ANDRIYADI
AHMAD FITRIR ROHMAN
BIMO CAHYADIE
DAUD JAHUY
BUDIYANTO
VIDA ARIA PUSPITA SARI
ADY MACHFUD
AKHMAD NUR FAISAL
FADLAN AJI LAKSONO
ALIEF PRATAMA
PRAMUDYA WIDIYANTO
AHMAD RIFZATUL JEFRI
BAYU NUGROHO
FARWIN YUSUF RIADI
YOHANES FEBRIANUS PIRI
HARUM HAPSARI
CYNTIA OCTA VIONA
YENI PUSPITA SARI
UMBU NJAWAL TUNGGU DJAMA
NIZAM CHASBI FACHRUDDIN
FREDDY PARULIAN
RAJAGUKGUK
RONNY INDRAMAWAN
TRI PRASETYO BINTORO
M SYAIKHONI ASHARI
AFRIANTO AGAL
DWI CANDRA PURNAMA
SUBROTO
RIA SYAHFUTJI TJAHJONO
S2 Magister Ilmu Hukum
WIWIN WINARTI

Miftahul Khairoh,
S.ST., M.Kes
Dekan

D3 Kebidanan
ELLA DESI YULINDA
DIAN ANGGRAINI
VALENTINA RATU POTO
ASRIYAH
INTAN SORAYA
YASINTHA EFRASIANA RONA
YOHANA YONITA NONA
OKTAVIANI TOJA RANGGA
FITRIANI
LENORA BATILMURIK
RITA. A. NGILAMELE
WURITA RACHMAHANI
ELISABET SETI
IKA MILAYULIAWATI
LISA SURYANI
APRILIA APRISANTI REYANI
EKA WIDYA DARMA
ELLEN ATAKARI
ELMA RODHIANA
FATMAH WATI
MARIA FLORENTINA BUARLELY
NUR HASANAH
SUSI SUSANTI DEWI PUTRI
YOSEVALINDA SANTUTRI
BEDHA
YULITA ARDIANA PEU
SITI HOTIMAH
YUSTINA CANDRA CLAUDIA
SADA
HIKMATUS SADIYAH
SITI ALIFAH
SOFA
YUNI IRMAWATI
NUR SURYADAH
HALIMATUS SAHROH
FATHIYATURROHMAH
ADE IRMA RAMADHANI R.H.
INDAH SRI WINARNI
NI KADEK RAHAYU
ROSLINA
JANNATUL ALIJAH

10

Edisi April 2019

Rintis Dolly Jadi Kampung
Wisata Edukasi

ULCC Bersama Dolly English Club
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Language and Culture
Center (ULCC) bersama Dolly English Club mengajak anakanak terdampak eks Jarak-Dolly bermain dan belajar bahasa
Inggris di Ruang RM Soemantri, Kamis (04/10). Kegiatan ini
mengusung tema “Fun and Games in English for Teenagers
of Dolly English Club At UNITOMO Campus”.
Wakil Rektor 4, Meithiana Indrasari Yunus turut berbaur
dalam kegiatan tersebut mengatakan pembelajaran untuk anak
terdampak eks Jarak Dolly sangat dibutuhlan untuk membangun motivasi.
"Ini menjadi bekal terbaik bagi generasi penerus bangsa
ini, kita harus mendukung peningkatan pendidikan yang dalam
hal ini bahasa Inggris agar kampung Dolly nantinya menjadi
wisata edukasi," ungkapnya.
Dikuti sekitar 50 anak warga Dolly dan sekitarnya, Wahyu
Cahyono, pendiri Dolly English Club ikut mendampingi kegiatan belajar tersebut. Cahyo, sapaan akrab Wahyu Cahyono
mengatakan dukungan edukasi yang dilakukan ULCC sangat
dibutuhkan warga Dolly.
"Kami konsen terhadap anak-anak yang masih TK hingga
SD, 20 tahun kedepan mereka yang akan menggeser citra kampung Dolly menjadi wisata Edukasi," ujarnya.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan, Victor Tobing, Sekretaris ULCC mengatakan sejumlah mahasiswa telah melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kampung Dolly
sejak beberapa bulan yang lalu.
"Kami jalin hubungan baik dengan warga Dolly, untuk menciptakan suasana belajar yang tetap menyenangkan. Tentu
tidak menutup kemungkinan bahwa ada warga dewasa yang
ingin belajar bahasa Inggris, kita dukung sepenuhnya," pungkas Victor. (wld)

UKM
Mahasiswa Fikom Sabet Juara
Silat Putri Paku Bumi Internasional
Warta Cendekia
Rozana Effendi, Mahasiswa
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom
Unitomo) berhasil raih juara
kategori Tanding Kelas B Dewasa Putri pada kejuaraan pencak silat internasional “Paku
Bumi Open VI 2019” di Bandung, Sabtu (02/02/2019) lalu.
Pesilat perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
ini menjadi yang terbaik di
kejuaraan silat yang diikuti
oleh peserta asal benua Asia
dan Eropa setelah pada laga
final menang telak 3-0 atas pesilat putri asal perguruan Tapak
Suci Institut Agama Islam
(INAIS) Sahid Bogor.
Dengan kemenangan yang
diraih, pesilat putri asal Tenggilis Mulya 4, Surabaya tersebut berhak atas medali dan Piala Bergilir Mayjen TNI (Purn)
DR (HC) H Eddie M Nalapraya.
Gadis yang akrab disapa Nana
ini lebih jauh menuturkan kejuaraan yang berlangsung (31/1)
sampai (03/02) ini dibagi menjadi kategori pelajar, mahasiswa
dan perguruan pencak silat.
“Alhamdulillah dan terima
kasih untuk pihak-pihak yang

Rozana Effendi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom Unitomo) berhasil raih juara kategori Tanding
Kelas B Dewasa Putri pada kejuaraan pencak silat internasional “Paku Bumi Open VI 2019”

mendukung saya selama ini,
khususnya buat keluarga di rumah, semoga saya tidak cepat
puas diri karena takut som-

bong,” ungkapnya saat ditemui
usai mengurus Kartu Rencana
Studi (KRS) di Ruang Tata Usaha Fikom, Jumat (22/02/2019).

“Kemenangan ini menjadi motivasi dan langkah awal bagi saya
untuk meraih kejuaraan yang
lainnya,” pungkasnya. (wild)

Kaum Millenial Lestarikan
Lagu Daerah Lewat CCF

Peran Komunitas Bagi Indonesia
Hadapi Industri 4.0
Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom
Unitomo) menggelar kegiatan Pinc Friday bertajukkan “Creative Enterpreneur”, Jum’at (18/01/2019). Bertempat di Omah
Jaman Now Surabaya, kegiatan ini turut menggandeng sejumlah komunitas yang ada di Surabaya.
Nadya Sukma Batubara, Humas acara Pinc Friday mengatakan kegiatan yang digelar untuk membangun generasi muda
Indonesia yang lebih aktif, solutif, dan kreatif untuk memberikan perubahan positif bagi Bangsa Indonesia. “Kami harapkan melalui kegiatan ini dapat mengangkat dan memberikan
ruang bagi komunitas-komunitas kreatif anak muda di bidang
enterpreneur agar lebih diakui dan juga dikenal oleh masyarakat
bahwa komunitas ini juga berperan penting bagi kemajuan Bangsa Indonesia,” ungkapnya saat ditemui di sela kegiatan.
Nadya menambahkan, dengan berkolaborasi bersama komunitas yang ada diharapkan kegiatan ini mampu memberikan berbagai wawasan kreativitas di beberapa bidang. “Kami
menggandeng Joss Market, Omah Jaman Now, House of Vintage, Trouble Monster, Ciphoc, dan Airlangga Photography
Society dan menjadikan Pinc Friday sebagai wadah akan
kreativitas anak muda,” imbuhnya.
Diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, kegiatan
ini menyelipkan diskusi kreatif guna membahas tantangan
revolusi industri ke 4. Turut hadir Hendy Wicaksono, Photographer Surabaya sebagai narasumber diskusi. Dalam
kesempatannya Hendy mengatakan komunitas memiliki peran penting bagi bangsa ini dalam menghadapi revolusi industry ke 4 nanti. “Temen-temen Fikom Unitomo telah membuktikan melalui acara ini dijadikan sebagai salah satu cara
untuk mempertegas peran penting komunitas kepada
masyarakat bahwa komunitas apapun pasti juga dan akan
memberikan sumbangsih yang besar untuk kemajuan bangsa
Indonesia di masa yang akan datang,” ujarnya.
Selain diskusi kreatif yang dilakukan, Pinc Friday juga menyajikan sejumlah acara lain seperti Bazaar, Music Performance,
Dance Performance, Talkshow & Photography Exhibition, Charity, serta hiburan Musik dari Guest Star dalam kota. (wild)

Nana menambahkan, dengan
raihan juara yang didapat tidak
menghentikan semangatnya
dalam berlatih dan terus berlatih.

Gerakan Pramuka Bangun
Karakter Generasi Milenial
Warta Cendekia
Gerakan Pramuka Pangkalan
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menyelenggarakan Lomba Ketangkasan dan Kecerdasan Pramuka Penegak
(LK2P) 2019, Minggu (20/01/
2019). Bertempat di lapangan
Gedung F, kegiatan ini dibuka
langsung Bachrul Amiq, Ketua Majelis Pembimbing Gugus
Depan (Kamabigus) Unitomo.
“Salut, itu yang saya katakan jika melihat kerja sama tim
aktivis pramuka. Inilah yang
membuat Gerakan Pramuka
tetap eksis hingga sekarang,”
ungkap Rektor Unitomo ini.
Amiq menambahkan menghadapi era milineal gerakan pramuka menjadi penting dalam melatih
mental, moral, ketrampilan dan
pengalaman. “Melalui lomba ini
harapannya peserta dapat berkompetensi sesuai dengan tuntut-

an perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan
teknologi di era digital ini,” imbuhnya.
Diikuti 500 peserta dari berbagai Pangkalan Gerakan Pramuka tingkat Penegak se Gerbangkertasusila, kegiatan ini mengangkat sejumlah lomba diantaranya lomba Cerdas Cermat, Hasta
Karya, Rangking I, Pionering
hingga PBB variase yel-yel.

“Salut, itu yang saya
katakan jika melihat
kerja sama tim aktivis
pramuka. Inilah yang
membuat Gerakan
Pramuka tetap eksis
hingga sekarang,”
Bachrul Amiq
Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) Unitomo.

Ditemui di sela kegiatan,
Nuky Maulana, Ketua Dewan
Racana Dr. Soetomo mengatakan kegiatan ini menitik beratkan pembentukan karakter
generasi milenial melalui gerakan pramuka.
“Melalui lomba ini akan
menumbuhkan rasa kebersamaan dalam bersosialisasi antar
anggota penegak,” ujar mahasiswa Fakkultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP) ini.
Sementara itu, Suyanto,
Wakil Rektor III yang turut hadir mengatakan kedepan kegiatan kepramukaan akan dijadikan sebagai agenda tahunan.
“Tahun ini kita jadikan sebagai
awal untuk kegiatan kepramukaan tahun-tahun berikut yang
tentunya lebih meriah dan pesertanya dapat menyentuh
ranah provinsi hingga nasional,” pungkasnya. (wild)

Warta Cendekia
Paduan Suara Gita Cendekia Universitas Dr. Soetomo (PSGC
Unitomo) menggelar Cendekia Choir Festival (CCF), Minggu
(17/02/2019). Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh Saleh, kegiatan ini mengangkat tema "Simfoni Millenials Untuk Negeri".
Kegiatan yang dikemas lomba dengan dua kategori solo/
duet dan paduan suara ini menekankan pada peserta untuk
menyanyikan lagu daerah sebagai lagu wajib untuk dibawakan.
"Di era digital ini, generasi millenial rentan akan pengaruh
industri kreatif asing yang terus memberikan pengaruh budaya asing. Hal ini semakin menggerus budaya Indonesia,"
ungkap Mela, Ketua Panitia saat ditemui di sela kegiatan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 siswa SMA/ SMK se Jatim dari 6 tim paduan suara serta 7 orang dari kategori solo/
duet ini mendatangkan Angga Fitriyono, Pemain Biola Surabaya Pilharmonic Orchestra dan Norma Nrangwesti Marta Sari,
Master Class Vocal Klasik by Evelyn Marelita sebagai Juri.
Dalam penilaian, Angga Fitriyono, salah satu juri mengomentari penampilan peserta untuk tetap ekspresif dalam menyanyikan lagu.
"Dalam bernyanyi, kita dalam posisi sedang menyampaikan sesuatu, jadi hayati tiap lirik yang dibawakan," ujarnya.
Sementara itu, Suyanto, Kepala Bagian Kemahasiswaan
mengatakan kegiatan yang diselenggarakan PSGC memiliki
banyak manfaat, baik dari sisi panitia maupun peserta. "Dari
segi peserta tentu mereka sebagai generasi millenial yang tidak
lupa akan lagu daerah, budaya asli Indonesia. Dan kegiatan
ini tentu menjadi pembelajaran tersendiri bagi panitia, Unit
Kegiatan Mahasiswa PSGC dalam mengorganisir sebuah kegiatan," pungkasnya.
Dalam Festival kali ini SMAN 2 Nganjuk berhasil meraih
juara 1 kategori Paduan Suara, diikuti SMAN 2 Jombang sebagai juara 2, dan SMAN 18 Surabaya Juara 3. Sedangkan
Juara 1 kategori Solo/ Duet diraih Dian Prasetyo, SMA Kartika Wijaya Surabaya diikuti Alamanda, SMAN 17 Surabaya
sebagai juara 2 dan Al Hakim Fikri, SMAN 1 Probolinggo.
(wild)

Pers Berperan Penting Wujudkan Pemilu Aman dan Damai

Ketua PWI Jatim, Ahkmad Munir memberi paparan.

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) kolaborasi bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa
Nusantara (BEM. Nus) dan
Serikat Media Siber Indonesia
(SMSI) menggelar Seminar Nasional bertemakan "Peran Pers
dalam Mewujudkan Pemilihan
Umum (Pemilu) 2019 yang Aman
dan Damai”, Jumat (01/02/2019).
Bertempat di Auditorium Ki. H.
Moh. Saleh, Rektor, Bachrul Amiq
secara resmi membuka kegiatan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap peran Pers yang masih sehat dibanding tiang penyangga
demokrasi lainnya seperti legis-

latif, eksekutif dan yudikatif akan
memberikan peran penyeimbang
dalam pesta demokrasi 2019,”
ungkapnya saat memberikan paparan.
Kegiatan yang diikuti 500 peserta dari kalangan siswa SMA
dan SMK serta Mahasiswa ini
mendatangkan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Ka. Polrestabes) Surabaya, Komisaris
Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi
Setiawan dan Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Jatim,
Ahkmad Munir serta Kyai Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Jatim sebagai narasum-

ber.
Kombes. Pol. Rudi Setiawan
dalam paparannya mengatakan
menyikapi Pemilu serentak 2019
peran Pers sangat besar, terutama menyikapi berita hoax. “Dalam
hal ini peran kami sebagai Polri
melindungi dan mengayomi
masyarakat dari berita bohong.
Kami mengutamakan langkah
prefentif dan represif sebagai
langkah penegakan hukum,” terangnya.
Senada dengan Rudi Setiawan, Akhmad Munir, Ketua
PWI Jatim mengatakan tantangan Pers yang sangat berat selain memrangi berita hoax adalah

independensi. “Sebagaimana kita
tahu, banyak tokoh politik yg
menjadi pemilik media,” ujar pria
yang akrab dipanggil Cak Munir
ini.
Sementara itu, dari tokoh agama, Kyai Marzuki Mustamar,
Ketua PWNU Jatim mengatakan
dalam mengatasi maraknya berita hoax yang diperlukan mencari
sumber terpercaya sebagai tempat memastikan kebenaran akan
informasi.
“Yang perlu dipegang adalah
kejujuran, dan jangan mudah terpercaya kebohongan berita yang
tidak bertanggung jawab atas kebenarannya,” pungkasnya. (wild)

LENSA
Unitomo Berangkatkan
Puluhan Jamaah Umroh
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) memberangkatkan 58
calon jamaah ibadah Umroh, Jumat (01/02/2019). Bertempat di
Masjid Babush Sholihin, Kegiatan yang dilakukan usai shalat hajat ini diikuti seluruh jamaah termasuk jajaran Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama (YPCU).
Sarwani, Ketua Umum Pengurus YPCU mengatakan kegiatan ibadah Umroh telah dilakukan secara rutin oleh pihak
Universitas. "Kami mendukung kegiatan yang sangat bagus
ini untuk menjadi agenda setiap tahunnya, ini akan memberikan keluarga besar Unitomo untuk menjalankan ibadah Umroh," ungkapnya.
Sementara itu, Suwanto, Anggota Satpam mengaku tidak
menyangka terpilih sebagai calon jamaah Umroh. "Alhamdulillah, ini adalah berkah dan panggilan Allah yang harus saya
penuhi," pungkasnya. (wild)

Pacu Kinerja Karyawan
Lewat "Tour De Bali"
Warta Cendekia
Jajaran rektorat Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bersama karyawan Biro Administrasi Umum (BAU) serta Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) melakukan
"Tour De Bali Unitomo Family", Jumat (14/12/2018). Kegiatan
dengan nuansa keakraban ini sebagai sarana untuk memacu
agar kinerja unit dapat meningkat.
"Dengan menjalin keakraban, harapannya kinerja teman-teman
BAU dan BAAK dapat meningkat," ujar Slamet Riyadi, Wakil
Rektor 2 saat ditemui di salah satu hotel kawasan Legian, Bali.
Slamet Riyadi menambahkan, kegiatan yang diikuti sekitar
45 karyawan ini wujud apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. "Teman-teman bagian biro administrasi ini telah bekerja dengan baik, mereka kami ajak ke Bali hingga Minggu
(16/12/2018) nanti sebagai wujud apresiasi dari pimpinan untuk karyawan," imbuh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Manusia (SDM) ini.
Sementara itu, Bachrul Amiq, Rektor mengatakan kegiatan
gathering saat ini dikhususkan untuk BAU dan BAAK yang
kedepannya akan mengajak seluruh karyawan dan dosen
Unitomo. "Lewat acara ini kita ingin menjadikan Unitomo tidak
hanya sebagai kerja saja, tetapi juga tempat untuk saling peduli
dan support terhadap kelangsungan hidup lembaga ini,"
pungkasnya. (wild)

Telusuri Jejak Pahlawan
Sang Proklamator
Warta Cendekia
Memperingati hari Pahlawan Nasional yang jatuh, Sabtu
(10/11.2018), jajaran Rektorat Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) napak tilas sejarah Presiden 1 Republik Indonesia (RI),
Soekarno. Kamis (08/11), mengenang jasa pahlawan sang
Proklamator RI jajaran Rektorat Unitomo mengunjungi tempat
bersejarah yang ada di Blitar.
Kegiatan yang diikuti jajaran Rektorat Unitomo, Wakil Rektor 1, Siti Marwiyah bersama Wakil Rektor 2, Slamet Riyadi
dengan Wakil Rektor 3, Suyanto dan Wakil Rektor 4, Meithiana Indrasari mengunjungi Museum Istana Gebang hingga
ke makam Soekarno. Di sela kegiatan, Rektor, Bachrul Amiq
mengatakan kegiatan ini menjadi semangat kampus Kebangsaan dan Kerakyatan Unitomo untuk tetap menghargai jasa
pahlawan. "Sebagaimana yang kita lakukan pada hari Kebangkitan Nasional, untuk melakukan renungan dan berziarah di
makam Dr. Soetomo," ujarnya.
Amiq menambahkan tujuan dari dilaksanakan napak tilas
bukan hanya untuk mencari jejak sejarah perjuangan Soekarno.
Namun jauh lebih dalam, esensi dari napak tilas adalah untuk
mengingatkan kepada generasi penerus akan nilai-nilai nasionalisme, parsatuan dan kesatuan, semangat kerja keras, pantang
menyerah yang telah dicontohkan Sang Proklamator.
"Jiwa nasionalisme dan semangat persatuan NKRI wajib
kita jaga dan teruskan," pungkasnya. (wild)
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Salman Firdaus

Terpilih Jadi Ketua BEM Fikom
Kongres KBM Fikom
Warta Cendekia
Salman Firdaus mahasiswa
Fakultas Ilmu Komunikasi
(Fikom) terpilih sebagai Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) periode 2018-2019. Terpilihnya Salman Firdaus dalam
kongres keluarga besar mahasiswa Fikom di gedung F lantai 3 Universitas dr Soetomo
(Unitomo). Salman Firdaus
menggantikan Didit Pratama
yang memasuki masa akhir periode pada November 2018 ini.
Salman mengatakan, pihaknya bersyukur atas terpilihnya menjadi Ketua BEM
Fikom periode 2018-2019.
“Saya sangat senang sekali, juga tak menyangka atas terpilihnya. Kami beserta jajaran
periode kedepan doakan supaya lebih amanah,” kata dia

seusai pelantikan di Gedung F
Unitomo, Sabtu (17/11/2019).
Pihaknya juga menyoroti,
kesalahan-kesalahan BEM periode sebelumnya yang belum
selesai akan menjadi pekerjaan
rumah baginya.
“Kami juga mempunyai program kerja baru dan inovasi
baru untuk Fikom kedepan.
Kekurangan yang dulu bakal
jadi pekerjaan rumah bagi
saya,” ujar Salman.
Seperti diketahui, Ketua
BEM Fikom Didit Pratama memasuki akhir periode pada November 2018 ini dan Wakil Ketua BEM Fikom Suarna Dwipa.
Kongres keluarga besar mahasiswa fikom diselenggarakan di
gedung F lantai 3 dengan dihadiri sejumlah lembaga Fikom
dan jajaran dekanat. (dit)

Resmi Dilantik, Dekan Minta Perhatikan Potensi UKM
Warta Cendekia
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas dr
Soetomo (Unitomo) Surabaya
Dr Redi Panuju M.Si resmi
melantik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fikom
Salman Firdaus masa bakti
2018-2019. Pelantikan berlangsung di ruang Soemantri gedung A Unitomo Surabaya,
Rabu (23/1) siang.
Dalam sambutannya, Dekan
Fikom Unitomo Dr Redi Panuju mengatakan, BEM Fikom
harus memberi motivasi seluruh mahasiswa Fikom Unitomo
untuk melakukan kegiatankegiatan yang “Be Different, Be

Special”.
“Jadi mahasiswa Fikom ini
kalau bikin kegiatan, harus ada
perencanaan. Tidak hanya
asal kegiatan,” kata dia, Rabu
(23/1).
Dia menuturkan, pihaknya
menekankan BEM Fikom memperhatikan adanya potensi potensi di sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fikom.
Hal ini berdasarkan, banyaknya lulusan Fikom yang berkecimpung di dunia jurnalistik.
“Potensi-potensi tersebut
sebenarnya sudah ada di
UKM. Seperti UKM Lensa,
UKM Epic, dan UKM Radio.
Kuncinya di sini adalah peren-

canaan dijalankan secara serius,” ujar mantan Ketua Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Jawa Timur ini.
Bersama Salman Firdaus,
dilantik juga Ketua Dewan
Legislatif Mahasiswa (DLM)
Fikom Unitomo Intan Mega
Putri.
Sementara itu, Ketua DLM
Fikom Unitomo Intan Mega
menambahkan, pihaknya berharap bisa menjalankan
amanah sesuai jabatan dan
memperbaiki sejumlah pekerjaan rumah dari kepengurusan
sebelumnya.
“Kami harap Fikom semakin
lebih baik, kita akan sinergi

dengan BEM Fikom untuk
membahas pekerjaan rumah
tentunya,” ujar Intan.
Dalam pelantikan, turut hadir Wakil Dekan I Fikom Unito-

mo Dra. Farida M.Si serta perwakilan UKM Lensa, UKM
Epic, UKM Radio. Dan jajaran
keanggotaan BEM DLM Fikom
Unitomo. (vir/dit)

Komunitas Gasela,
Beri Tips Sehat Lansia

Lensa Unitomo Gelar Diklat
Tingkat Dasar Jurnalistik 2019
Warta Cendekia
UKM-F Lensa (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas) mengadakan diklat tingkat dasar
bertemakan “Jurnalistik Masa
Kini” yang berlangsung pada
tanggal 23 – 24 Februari 2019.
Tujuan adanya diklat tingkat
dasar ini untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa baru yang bergabung

dengan Lensa supaya dapat
memahami makna dari jurnalistik itu sendiri.
Diklat kali ini dikemas secara
menarik, bukan hanya materi
tetapi, Minggu (24/2/2019) mahasiswa dilatih untuk langsung
praktik wawancara di Taman
Bungkul, Surabaya.
Ketua UKM-F Lensa Sulfa
Putri Imrony mengatakan bah-

wa, Diklat dasar ini adalah sarana dalam memperluas pengetahuan terutama dalam dunia
Jurnalistik lebih dalam.
“Setelah diklat harapan
saya, mahasiswa dapat mengaplikasikan materi yang didapat
saat diklat untuk memajukan
Lensa serta Fikom Unitomo,”
ujar dia di Unitomo surabaya
Sabtu (23/2). (yon)

Si Celurit Emas Kuatkan Kepribadian Berbangsa
Sambungan dari hal 1
"Bangsa kita memiliki budaya yang beragam, dalam keberagaman itulah kita harus
bersatu mewujudkan Indonesia berkarya," ujarnya.
Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa ini mendatangkan KH. Zawawi Imron, Pakar
Sastra dan Budaya bersama
Hetty Purnamasari, Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan serta Meithiana Indrasari, Wakil Rektor IV sebagai pembicara.
Dalam Paparannya, KH.
Zawawi Imron mengatakan
budaya yang perlu diperhatikan di era serba digital ini men-

genai kepribadian. “Jaga kepribadian diri kita, jaga kepribadian leluhur kita, dan jaga kepribadian bangsa kita,” ungkap Si
Celurit Emas ini.
Si Celurit Emas menambahkan, generasi zaman sekarang
cenderung mengabaikan karakter kepribadian dalam berbangsa. “Jangan coreng bangsa yang kaya akan budaya ini
dengan kepribadian yang buruk, tunjukkan kita memiliki pribadi yang luhur,” imbuhnya.
Senada dengan KH. Zawawi
Imron, Hetty Purnamasari mengatakan dalam menjaga kepribadian saat ini selain menjaga
lisan, perlu menjaga jari-jari tan-

gan yang sibuk bersosial media. “Kita jaga jari jemari kita,
jangan sampai merusak budaya
dengan menebar ujaran kebencian melalui media sosial yang
kita miliki,” katanya dalam
memberikan materi.
Sementara itu, Meithiana
Indrasari menambahkan karakter bangsa di zaman serba digital harus kuat akan sastra dan
budaya. Tentu saja hal tersebut menjadi permasalahan berat tersendiri bagi generasi millenial. “Namun yang harus kita
lakukan, menjadikan permasalahan tersebut sebagai
tantangan agar kedepan lebih
baik,” pungkasnya. (wild)

Sambungan dari hal 1
Diikuti sekitar 600 peserta dari
kalangan mahasiswa, kegiatan
ini dihadiri Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam menyosialisasikan 4 pilar MPR RI. Dalam
paparannya, Zulkifli mengatakan
berharap banyak soal kemajuan
bangsa kepada generasi muda.
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Warta Cendekia
Di era globalisasi, semakin banyak masyarakat yang sering
mengandalkan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Terutama kaum millennial yang kini sudah banyak
menggunakan kendaraan bermotor di usia yang belum cakap
hukum. Maraknya kendaraan bermotor di Surabaya membuat
tingkat kemacetan semakin tinggi. Polusi udara yang semakin
meningkat belum teratasi penuh.
Kegiatan bersepeda adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dan juga merupakan olahraga yang hemat biaya,
bisa dilakukan oleh semua kalangan mulai dari usia balita hingga
lansia. Kegiatan tersebut dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Saat ini, sudah terkumpul ratusan komunitas bersepeda
di Surabaya, dimana dapat kita jumpai di berbagai tempat yang
biasa di gunakan untuk Car Free Day (CFD) salah satunya di
Taman Bungkul Surabaya.
Bukan hanya terdapat banyak pedagang, namun ada juga
berbagai orang yang tergabung dalam suatu komunitas, salah
satunya“GASELA”.
GASELA merupakan salah satu komunitas bersepeda yang dimana memiliki keunikan tersendiri yakni sepeda lawas. Komunitas
yang di dirikan oleh Bapak Purwito ini memiliki kepanjangan yakni
Gabungan Sepeda Lawas, dimana komunitas tersebut di bentuk
sejak 5 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 15 April 2014.
Kali ini Purwito sengaja mendirikan komunitas GASELA untuk menyambung silaturahmi dan juga memberikan bekal kesehatan pada setiap membernya. “Komunitas kami beranggotakan
warga kampung Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, anggota kami paling banyak dari golongan lansia,” ujar Supardi selaku humas dari komunitas tersebut.
Komunitas ini memiliki kegiatan rutin setiap minggunya. Bukan
hanya kegiatan di dalam kota saja, komunitas ini juga sering mengikuti
tour event di berbagai kota, salah satunya di Tuban, JawaTimur.
Event tersebut membuat komunitas ini mengalami berbagai kendala, salah satunya kendala usia dan jarak tempuh yang tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan menggunakan sepeda lawas
mereka yang menjadi ikon tersendiri dalam komunitas.
“Kita kalau ada event luar kota biasanya menggunakan truk
untuk mengangkut sepeda kami.” Ujar humas komunitas tersebut. Selain jarak yang jauh, anggota dalam komunitas ini juga
mengalami kesulitan dalam mengatur waktu mereka masing –
masing untuk kembali menjalin silaturahmi. Bukan hanya sebagai
sarana olahraga saja, komunitas GASELA ini juga memiliki benefit yang menguntungkan bagi setiap membernya, yakni mendukung bisnis satu sama lain. (nay/lis)

Bangga Sebagai Bangsa yang Berpancasila
Sebab, generasi muda saat ini
terutama mahasiswa sangat merespon dan mengapresiasi upaya-upaya pemahaman Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.
“Sampai sekarang berjalannya Sosialisasi Empat Pilar MPR,
generasi muda bangsa terutama

mahasiswa menunjukkan apresiasinya dengan banyak hadir
dalam gelaran sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Generasi muda yang antusias dan memahami betul Pancasila, saya
yakin dan optimis soal kemajuan
bangsa,” ungkapnya.

Zulkifli menambahkan perhatian generasi muda pada nilainilai luhur bangsa itu adalah
modal dasar munculnya generasi muda yang berkualitas,
berkarakter dengan rasa nasionalisme tinggi dan gemar
bekerja keras.

“Generasi muda yang berkarakter kebangsaan yang kuat dan
pekerja keras akan mampu menjadi penyelamat negara ini termasuk menjadi pimpinan nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Lukcy, Presiden Badan Eksekutif Maha-

siswa (BEM) Unitomo mengatakan semangat persatuan kesatuan mahasiswa tertanam
penuh dalam pengkaderan di
kampus Kebangsaan dan Kerakyatan.
“Kami mahasiswa Unitomo
dengan notabene dari berbagai

daerah, Maluku, Papua, Sumatra
dan masih banyak lagi bersatu
untuk untuk kemajuan bangsa
ini. Kami optimis kualitas dan kemampuan bangsa kita tidak kalah
dengan bangsa lain,” pungkasnya saat ditemui usai kegiatan.
(wild)
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Kiprah Universitas Dr. Soetomo (sering disebut Unitomo) dalam
mencerdaskan bangsa tak bisa lepas dari semangat dan
perjuangan Dr. Soetomo, pahlawan kemerdekaan Indonesia
yang tahun 1908 mendirikan Boedi Oetomo. Salah satu organisasi pergerakan pertama di Indonesia ini didirikan untuk
meningkatkan harkat hidup dan martabat rakyat Indonesia
yang saat itu hidup dalam penjajahan, melalui antara lain
pendidikan, kesehatan, jurnalistik dan koperasi. Oleh sebab itu
sejak berdiri 1981 Unitomo selalu memegang teguh komitmen
untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi semua golongan dan lapisan masyarakat agar bisa menempuh pendidikan
yang berkualitas dengan biaya terjangkau, sesuai semboyan
"where the education is for all" yang menjadi tagline sehingga
mendapat predikat Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan.
Kuatnya komitmen ini menyebabkan
dukungan terhadap Unitomo tak pernah
surut. Kepercayaan masyarakat
sebagaimana terlihat dari jumlah
mahasiswa terus meningkat hingga kini
mencapai hampir 6.000 orang. Tidak saja
datang dari hampir seluruh wilayah di
Indonesia, tapi juga luar negeri. Berkat
semua dukungan ini, di samping kerja keras
seluruh civitas akademika, kampus di
bawah naungan Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama (YPCU) ini bisa tetap eksis
dan kini memiliki hampir 40 ribu alumni yang
tersebar di seluruh Indonesia bahkan
manca negara, sehingga makin
memperkuat jejaring 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 berhasil menerbitkannya. Semoga upaya ini
bermanfaat dalam mencapai visi Unitomo menjadi kampus unggul
berstandar nasional di bidang Tri Dharma PT pada tahun 2020. Untuk itu
dengan hati & tangan terbuka kami mengundang semua pihak
mendukung. Semoga Tuhan YME meridloi niat baik kita. Amin.
Surabaya, January 2019
Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Rector

MERUPAKAN fakultas tertua dengan jumlah alumni hampir 15
ribu orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintah /
swasta, dalam dan luar negeri.
1. S1 Administrasi Bisnis
Dirancang agar lulusan tidak saja memiliki kompetensi dalam Administrasi Pemasaran, Keuangan dan Perpajakan,
namun juga
dalam
mengembangkan
intuisi bisnis
agar
mampu
merespon
persaingan
global.
Untuk itu
mereka
wajib
menempuh
beberapa matakuliah sbb.:
Kompetensi Pemasaran.
Manajemen Distribusi, Etika Bisnis, Pemasaran Strategis,
Kepemimpinan, Kebijakan & Strategi Manajemen
Pemasaran, Kewirausahaan, Bisnis Internasional, e-Business,
Riset Pemasaran, Manajemen Pemasaran, Pemasaran Jasa,
dan Manajemen Pengadaan Barang Jasa.
Kompetensi Entrepreneurship.
Manajemen Produksi dan Operasi, Etika Bisnis,
Kepemimpinan, Manajemen Sumber Daya Manusia,
Manajemen Strategik, Kewirausahaan dan Koperasi,
Corporate Social Responsibility, Manajemen Keuangan Bisnis,
Akuntansi Manajemen, Perbankan dan Bisnis Syariah, Analisa
Laporan Keuangan, dan Ekspor-Impor.
2. S1 Administrasi Publik
Menawarkan kompetensi di bidang Kebijakan Publik &
Pelayanan Publik. Bebertapa matakuliah yang wajib
ditempuh, seperti:
Kompetensi Kebijakan Publik.
Manajemen Pelayanan Publik, Pengembangan Organisasi
Pemerintah, Reformasi Administrasi, Manajemen Aparatur
Pemerintah, Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik,
Analisa & Evaluasi Kebijakan Publik, dsb.
Kompetensi Kebijakan Publik:
Kepemimpinan Publik, Administrasi Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah, E–Governance, Administrasi Lembaga
Pendidikan, Administrasi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, Manajemen Strategis Sektor Publik, dsb.
3. D3 Kesekretariatan
Kurikulum program ini diarahkan agar lulusan memiliki
kompetensi di bidang Manajemen Perkantoran dan Public
Relations. Mereka tak hanya dibekali ketrampilan administratif / clerical skill, tapi juga communication skill -- termasuk
penguasaan 2 bahasa asing (Inggris & Jepang), sehingga
mampu merespon persaingan global dengan beberapa
kemampuan di bidang :
• Penguasaan Manajemen Perkantoran dan
Manajemen Kearsipan
• Pengembangan Kepribadian dan Etika Profesi
Sekretaris.
• Praktek Kesekretarisan - Perkantoran, dan Kehumasan
Keprotokolan
Beberapa mata kuliah inti mahasiswa di jurusan ini, antara
lain:
Kompetensi Manajemen Perkantoran.
Manajemen Perkantoran, Praktika Perkantoran,
Manajemen Pelayanan Pelanggan, Administrasi Ekspor Impor, Manajemen Kearsipan, dan Praktika
Kesekretariatan.
Kompetensi Public Relations. Kesekretarisan, Komunikasi,
Manajemen Public Relations, Public Speaking, Publisitas
dan Advertising, serta Teknik Lobby dan Negosiasi
4. S2 Magister Ilmu Administrasi
Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan strategik
atas tersedianya SDM bergelar magister yang memiliki
kapasitas untuk menempati posisi manajerial di sektor
kepublikan dengan penguasaan atas sejumlah keahlian
prospektif berikut:
Kebijakan Publik - materi inti: Formulasi Kebijakan Publik,
Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik, Analisis
Kebijakan Publik, Governance dan Proses Kebijakan Publik.
Manajemen Pelayanan Publik - materi inti: Strategi dan
Manajemen Pelayanan Publik, Standar Mutu Pelayanan
Publik, Kemitraan Dalam Manajemen Pelayanan Publik,
Kepemimpinan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, serta
Good & Clean Government.

UNIVERSITAS Dr. Soetomo
(Unitomo) merupakan Perguruan
Tinggi Swasta (PTS) yang berlokasi
di Surabaya, Jatim, kota terbesar
ke dua di Indonesia. Berdiri sejak
1981, kampus ini kini telah menjadi
salah satu PTS terkemuka di Jatim
dan bahkan Indonesia Timur.
Dalam Anugerah Kampus Unggul
2018 L2Dikti Wilayah Jatim, Unitomo
meraih predikat Kampus Utama
dan menduduki peringkat 12 dari
seluruh universitas swasta di Jatim.
Sedang di tingkat nasional, sesuai
rilis Kemenristekdikti 2018, Unitomo
menduduki peringkat 87 bidang
Penelitian & Pengabdian
Masyarakat dari seluruh universitas
negeri & swasta se Indonesia.
Sekitar 6.000 mahasiswa Unitomo
saat ini diasuh + 200 dosen
berkualifikasi master, doktor &
sejumlah guru besar yang tersebar
di 9 fakultas & 26 program studi,
mulai Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1)
& Strata 2 (S2). Di samping itu,
untuk mela- yani kebutuhan
operasional penunjang akademik
terda- pat juga + 150 tenaga nonedukasi.

Semolowaru Surabaya juga
mudah dijangkau dari segala
penjuru dan hanya berjarak + 400
meter dari Terminal Bratang, salah
satu pusat angkutan umum di
Surabaya.
Di kompleks kampus yang di
dalamnya terdapat juga SMP Dr.
Soetomo, SMA Dr. Soetomo, dan
SMK Unitomo yang sama2 berada
di bawah naungan
badan hukum Yayasan
Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU).

SARANA DAN FASILITAS AKADEMIK / NON AKADEMIK
1. Gedung perkuliahan 5 dan 4 lantai yang setiap ruang kelasnya
dilengkapi AC dan LCD Projector guna mendukung proses belajar
mengajar berbasis IT yang menjadi standar perkuliahan di Unitomo.
2. Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap.
3. Wifi Area yang menjangkau hampir seluruh sudut kampus.
4. Auditorium berkapasitas 500 orang, serta ruang seminar dan diskusi
yang dilengkapi fasilitas video conference.
5. Ruang perkantoran, minimarket, bank, koperasi, pujasera dan cafe
yang pada waktu tertentu menyajikan Live Music atas koordinasi
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik.
6. Poliklinik yang didukung sejumlah dokter dan tenaga paramedis.
7. Sejumlah fasilitas olahraga seperti bulu tangkis, basket, futsal, tenis
meja, wall climbing, dsb.
8. Masjid Babush Sholihin yang selain digunakan sebagai tempat
ibadah sivitas akademika juga warga sekitar kampus.
9. Sejumlah laboratorium seperti:
• Laboratorium Bahasa Inggris.
• Laboratorium Bahasa Jepang
• Laboratorium Jaringan Komputer, Pemrograman &
Elektronika.
• Laboratorium Robotika.
• Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian.
• Laboratorium Breeding dan Reproduksi.
• Laboratorium Multimedia / Audio Visual, Fotografi, Radio dan TV.
• Laboratorium Perpajakan dan Administrasi Perkantoran.
• Laboratorium Teknologi Beton dan Ukur Tanah.
• Laboratorium Peradilan Semu.
• Laboratorium Micro Teaching.

Sarana Prasarana
Selain dekat wilayah
pemukiman yang
banyak menyediakan
jasa kos, sehingga
memudahkan
mahasiswa luar daerah
mendapat akomodasi,
kampus Unitomo seluas + 5
hektar di kawasan

MEMILIKI empat program studi, tiga di jurusan Perikanan dan
satu di jurusan Teknologi Pertanian. Jurusan Perikanan
diorientasikan untuk menjawab tantangan & peluang masa
depan dunia kelautan dan perikanan Indonesia yang
prospektif. Untuk itu, kurikulum program-program di jurusan ini
dirancang agar lulusan memiliki kemampuan:
1. S1 Budidaya Perairan
• Merencanakan dan mengelola usaha budidaya perairan
dan pembenihan ikan.
• Menciptakan teknologi budidaya organisme air tawar,
payau dan laut yang ramah lingkungan untuk
meningkatkan produksi.
• Menciptakan kultivan komoditas baru melalui rekayasa
genetika.
• Manajemen kualitas air untuk budidaya organisme
perairan.
2. S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
• Menentukan daerah
penangkapan,
serta
mengoperasikan
kapal
perikanan
dan alat
tangkap
dengan
benar
sesuai
sasaran
ikan yang
ditangkap.
• Mendesain serta merekayasa alat tangkap sesuai kondisi
perairan dan jenis ikan yang ditangkap.
• Menguasai teknik tangkap ikan, estimasi jumlah
tangkapan, sistem informasi kawasan pesisir & eksplorasi
bioata laut.
3. S1 Agrobisnis Perikanan
• Menganalisa jenis-jenis bisnis perikanan.
• Menyusun perencanaan ekonomi di bidang bisnis
perikanan.
• Melaksanakan penyuluhan dan mengelola bisnis
perikanan.
• Menguasai aspek - aspek manajemen sumber daya
perikanan; ekonomi mikro, manajemenusaha perikanan,
agrobisnis perikanan dan kewirausahaan.
4. S1 Teknologi Pangan
Sementara Jurusan Teknologi Pertanian memiliki 1 Program
Studi S1 Teknologi Pangan. Mahasiswa yang menempuh
program ini diarahkan agar memiliki kemampuan:
• Melakukan rekayasa mekanis dan biologis proses
pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, baik untuk
keperluan konsumsi maupun bahan baku industri.
• Mengkaji, mengembangkan & merancang bangun proses
pengolahan pangan & hasil pertanian, dan efisiensi nilai
gizi makanan.
• Menguasai serta mengembangkan proses pengolahan
pangan dari hasil pertanian sebagai bentuk upaya
pemanfaatan.
Dengan desain perkuliahan yang dirancang seperti itu, maka
para lulusan jurusan ini akan memiliki peluang untuk bekerja
sebagai:
• Tenaga peneliti di balai-balai penelitian.
• Tenaga edukasi / dosen.
• Quality Control, R&D, food consultant, pengelola /
pengusaha distribusi makanan minuman dalam kemasan /
perikanan, industri pengemasan, penangkapan ikan laut
lepas, pembenihan, pertambakan, cold storage, dsb.

MEMILIKI 4 program studi, 2 untuk jenjang
strata 1 (S1), serta 2 untuk jenjang strata 2
(S2).
1. S1 Pendidikan MIPA: Matematika
Fokus Kajian ilmu dalam Program studi ini
disusun sebagai berikut:
• Kajian Ilmu Pendidikan: Profesi
Pendidikan, Pengantar Pendidikan, dan
Psikologi Belajar.
• Kajian Ilmu Matematika: Analisis,
Geometri, Statistika, Matematika
Terapan, TIK.
• Pembelajaran
Matematika:
Perencanaan,
Model dan
Inovasi
Pembelajaran,
Evaluasi, dan
Matematika
Sekolah.
Dengan kurikulum
seperti itu, profil
lulusan diharap
berada pada level
6 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI), yaitu:
1) Pendidik Matematika yang mempunyai
keunggulan di bidang IPTEK dan IMTAQ,
2) Peneliti bidang Pendidikan Matematika,
3) Aktuaris,
4) Jasa Pendidikan dan Pelatihan
Matematika,
5) Pengembangan bimbel Matematika.
2. S1 Pendidikan Bahasa & Seni:
Bahasa dan Sastra Indonesia
Program ini mempersiapkan lulusan agar
bisa menjadi guru bahasa & sastra
profesional, yang didukung kemampuan
jurnalistik, kehumasan, pemanfaatan
sejumlah program aplikasi komputer,
penyutradaraan & pementasan, serta
kewirausahaan; di samping kemampuan
mengajar bahasa dan sastra dengan
pengantar bahasa Inggris (English Teaching
Method) sebagai bekal bersaing di era
global.
Desain kurikulum seperti ini didasarkan pada
hasil tracer study, di mana didapat
masukan dari pengguna serta alumni
tentang profil kompetensi lulusan yang
diharapkan, sbb.:

MERUPAKAN fakultas termuda
di Unitomo. Saat ini mengelola
2 program studi, D3 Kebidanan dan D3 Teknologi Transfusi Darah.
1. D3 Kebidanan
Dirancang untuk menghasilkan tenaga2 bidan yang
memiliki kompetensi memberi
Asuhan Kebidanan secara
profesional. Baik sebagai mitra
dokter kandungan (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 Ketrampilan
Dasar Kebidanan; Asuhan
Kebidanan (Kehamilan; Persalinan dan Bayi Baru Lahir;
Nifas dan Menyusui; Neonatus;
Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah;
Manajemen Imunisasi; Kegawatdaruratan Material Neonatal, Komunitas); Kesehatan

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia yang
profesional,
2) Peneliti bidang pendidikan &
pengajaran bahasa & sastra Indonesia,
3) Jurnalis,
4) Sineas, serta
5) Editor.
3. S2 Magister Pendidikan
Program dirancang untuk menghasilkan
tenaga dengan pengetahuan &
kemampuan akademik sehingga bisa
menjadi pengajar di bidang Pendidikan
Bahasa & Sastra
Indonesia pada
jenjang S1, SLTA atau
yang lebih rendah. Di
samping itu, juga
trampil menerapkan
dan memanfaatkan
bidang kebahasaan &
sastra -- utamanya seni
peran, untuk
mendukung proses
pembelajaran dengan
metode dramatisasi -atau bidang lain (misal
iklan) yang memerlukan tokoh-tokoh untuk
memainkan peran tertentu. Ada pun fokus
kajian program ini disusun sbb.:
a) Pendidikan Pengajaran: Pembelajaran
Inovatif, Landasan Pembelajaran,
Evaluasi Pembelajaran, dan Kebijakan
Pendidikan.
b) Bahasa: Linguistik, Analisis
Wacana,Penulisan Artikel dan Editing.
c) Sastra: Teori Sastra, Analisis Sastra,dan
Penulisan Karya Sastra.
4. S2 Magister Teknologi Pendidikan
Dirancang untuk menghasilkan lulusan yang
mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran lewat perencanaan dan
pengembangan teknologi pembelajaran,
baik sebagai pengelola pusat sumber
belajar, atau pengajar yang profesional di
bidangnya.
Beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh,
a. l. Filsafat Ilmu Kependidikan; Landasan
Teknologi Pendidikan, Studi Mandiri &
Pendidikan Jarak Jauh; Metodologi
Penelitian Teknologi Pembelajaran;
Pembelajaran Inovatif & Kolaboratif; Difusi &
Inovasi Pendidikan; Pembelajaran & Kinerja
Pendidikan; Teknologi Perencanaan &
Pengembangan Kurikulum;
Desain Pengelolaan
Pendidikan & Pelatihan
Inovatif, Evaluasi Program
dan Pelaksanaan
Pembelajaran; Pengelolaan
Sumber Belajar;
Pengembangan
Pembelajaran Berbasis
Teknologi; dsb.

Reproduksi dan KB; Komunikasi
dan Etikologal Dalam Praktik
Kebidanan; Promosi Kesehatan; Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan; Praktik Klinik Kebidanan
Dasar; Praktik Kebidanan
Fisiologis; Praktik Kebidanan
Komunitas; dsb.
2. D3 Teknologi Bank Darah
Merupakan program studi
penyelenggara pendidikan
Teknologi Bank Darah pertama
di Jawa Timur. Diselenggarakan atas kerjasama dengan
UDD PMI Kota Surabaya dan
RSU Haji Surabaya, program ini
dirancang untuk menghasil-

kan tenaga-tenaga transfusi
darah yang dibutuhkan untuk
bekerja di bank-bank darah RS
swasta / negeri serta Unit-Unit
Donor Darah (UDD) PMI kabupaten / kota di seluruh Indonesia, atau sebagai tenaga
laboran di institusi-institusi kesehatan yang membutuhkan.
Beberapa matakuliah yang
ditempuh mahasiswa program
ini antara lain Praktikum Hematologi; Serulogi Golongan
Darah; Praktikum Infeksi Menular; Administrasi dan Manajemen Pelayanan Darah;
Jejaring Pelayanan Darah;
Praktik Seleksi Donor; Praktik
Penyadapan Darah; dsb.

CAMPUS PROFILE
BERDIRI tahun 1984 fakultas ini kini membina 2 program strata 1
(S1), Teknik Sipil dan Teknik Informatika.

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

1. S1 Teknik Sipil
Lulusan program ini diproyeksikan memiliki kemampuan
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proyekproyek konstruksi (jalan raya, gedung & bangunan air) dengan
didukung penguasaan program-program aplikasi khusus
bidang Teknik Sipil seperti AutoCad, SAP 2000, dan
sebagainya.

1. S1 Sastra Inggris
Program ini
menggunakan
kurikulum berbasis
kompetensi yang
didesain untuk
menghasilkan sarjana
yang mampu
berkomunikasi dalam
bahasa Inggris (lisan tulis), serta memiliki
pengetahuan tentang ilmu bahasa, sastra dan budaya di
negara-negara yang menggunakan bahasa 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
bahasa inggris dan metode perkuliahan yang interaktif,
merupakan faktor-faktor yang mendukung pencapaian itu.

Beberapa
matakuliah yang
wajib ditempuh
dalam program ini,
antara lain:
Menggambar
Teknik, Konstruksi
Bangunan, Ekonomi
Teknik, Ilmu Ukur,
Teknik Lalu Lintas,
Mekanika Tanah,
Mekanika Teknik, Hidrologi, Teknologi Beton & Bahan
Bangunan, Permodelan & Perencanaan Transportasi, Desain
Konstruksi Bangunan, Desain Struktur Baja, Analisa Struktur,
Teknik Fondasi, Mekanika Fluida & Hidrolika, Struktur Beton
Bertulang, Geometric Jalan Raya & Jalan Kereta Api, Drainase
Perkotaan, Desain Irigasi & Bangunan Air, Desain Struktur Beton,
Desain Struktur Jembatan, dan sebagainya.
2. S1 Teknik Informatika.
Salah satu program studi terfavorit di Unitomo ini memiliki
kekhususan dalam menghasilkan sarjana teknik informatika
yang menguasai jaringan komputer, sistem operasi dan
pemrograman Java berbasis Sun Microsystem. Mereka juga
punya keunggulan kompetitif dalam hal Geographical
Infomation System & Multimedia System, di samping
penguasaan perangkat lunak berbasis Open Source.
Beberapa mata kuliah keahlian yang wajib ditempuh
mahasiswa program ini, antara lain: Desain Pemrograman dan
Web, Pemrograman Jaringan, Pemrograman Framework,
Rekayasa Perangkat Lunak, Kecerdasan Buatan, Analisis &
Desain Sistem, Data Warehouse, Manajemen Proyek
Perangkat Lunak, Data Mining, dsb.

2. S1 Sastra Jepang
Kurikulum program ini dirancang untuk menghasilkan sarjana
Sastra Jepang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa
Jepang, baik lisan maupun tulisan, serta memiliki
pengetahuan luas tentang ilmu bahasa, sastra & budaya
Jepang.
Kegiatan perkuliahan dibina oleh dosen native speaker serta
dosen lokal yang telah mendapat pendidikan lanjutan di
Jepang. Di samping itu juga ditunjang kegiatan ekstra kurikuler
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
mahasiswa dalam memahami budaya Jepang.
Banyak prestasi membanggakan diraih mahasiswa program
ini. Banyak lomba dan kejuaraan di bidang bahasa dan
sastra Jepang berhasil dimenangkan mahasiswa maupun
dosen, baik di tingkat regional maupun nasional. Beberapa
meraih beasiswa 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 membantu
mahasiswa agar
cepat mengenal
dan menguasai
budaya serta
bahasa
Jepang.

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

kerja sendiri sebagai
konsultan hukum dan
advokat / pengacara.

1. S1 Ilmu Hukum
Kurikulum program ini
dirancang untuk
memhasilkan lulusan yang
punya kemampuan
intelektual di bidang hukum
lewat penguasaan dasar
ilmu hukum dan praktek
hukum di Indonesia. Mereka
juga disiapkan agar mampu
menganalisa & memberi solusi
atas berbagai persoalan
hukum yang terjadi di
masyarakat.
Beberapa mata kuliah
dalam program ini antara
lain Dasar-Dasar Ilmu Hukum,
Hukum Pidana, Hukum
Keperdataan, Hukum Tata
Negara, Hukum Administrasi
Negara, Hukum Acara,
Hukum Internasional, serta
Hukum Masyarakat dan
Pembangunan.
Untuk mendukung
penguasaan beberapa
skill spesifik di bidang
hukum

LEMBAGA Penelitian (Lemlit)
bertugas mengembangkan &
meningkatkan kuantitas serta
kualitas penelitian dosen dan
mahasiswa. Sebagai apresiasi
atas kinerjanya selama ini, sejak
2016 lembaga ini telah
mendapat peringkat Madya,
sehingga berhak mengajukan
proposal dana hibah dari
Kemenristekdikti dengan
plafon dana sebesar 5 milyar
rupiah per tahun.
Dalam rangka menjalankan
tugas-tugasnya, beberapa
upaya yang dilakukan Lemlit
antara lain dengan mengadakan sejumlah workshop;
seperti Workshop Penyusunan
Proposal Penelitian, Workshop
Penelitian Kualitatif, Workshop
HKI, dan lain lain. Selain itu
Lemlit secara rutin juga
melakukan sosialiasi penelitian

tersedia beberapa sarana
Laboratorium Hukum, seperti
Bidang Negosiasi Kontrak dan
Simulasi Peradilan -- agar
mahasiswa bisa melatih
kemampuan merancang
surat-surat perjanjian /
kontrak dan mematangkan
peradilan di bawah
bimbingan para dosen yang
juga berprofesi sebagai
praktisi hukum. Di samping itu,
juga tersedia Lembaga
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
pemerintah (seperti polisi,
jaksa & hakim), legal di
berbagai perusahaan /
perbankan maupun
menciptakan lapangan

untuk meningkatkan wawasan dosen tentang jenis-jenis
penelitian yang dapat diusul-

2. S2 Magister Ilmu Hukum
Kurikulum program ini dibagi 3
bagian, penyajian teori
(mata kuliah inti, mata kuliah
penunjang dan mata kuliah
pilihan), penugasan
terstruktur dan mandiri, serta
penulisan tesis. Penyajian
materi pembelajaran
diberikan selama 3 semester
penuh, ada pun penulisan
tesis dilakukan selama 1
semester, sehingga kurikulum
dirancang untuk dapat
diselesaikan selama 4
semester.
Ada 2 konsentrasi yang bisa
dipilih mahasiswa program
ini, yaitu Hukum Bisnis dan
Hukum Administrasi Negara.
• Konsentrasi Hukum Bisnis dengan mata kuliah
pilihan: Hukum Kontrak,
Hukum Anti Monopoli &
Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Hukum Perbankan
dan Lembaga
Keuangan, Hukum Hak
Kekayaan Intelektual,
Transaksi Bisnis
Internasional, dan Hukum
Kepailitan.
• Konsentrasi Hukum
Administrasi Negara dengan mata kuliah
pilihan: Hukum Pajak &
Keuangan Negara,
Hukum Pemerintahan
Daerah, Hukum
Administrasi Negara, Teori
dan Metode
Perancangan
Perundang-undangan,
Sistem Peradilan
Administrasi, serta Hukum
dan Kebijakan Publik.

kan untuk mendapat pendanaan dari Kemenristekdikti
atau Unitomo.

MERUPAKAN fakultas ilmu
komunikasi pertama di Jatim
dan kawasan Indonesia
timur. Jumlah lulusannya
mencapai + 6 ribu orang
lebih yang tersebar di
berbagai bidang kerja. Kini
fakultas ini membina 2
program studi ilmu
komunikasi.
1. S1 Ilmu Komunikasi
Program ini memiliki 2
konsentrasi: Jurnalistik dan
Public Relations. Konsentrasi
Jurnalistik memiliki ciri khas
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FAKULTAS dengan jumlah
mahasiswa terbesar di
Unitomo ini membina 4
program studi, 3 program
strata 1, dan 1 program
strata 2.
1. S1 Ekonomi Pembangunan
Lulusan program ini
dipersiapkan untuk mampu
menganalisa serta
memecahkan berbagai
persoalan ekonomi makro.
Untuk itu, jurusan ini
dilengkapi laboratorium
komputer statistik dan
laboratorium ekonometrik
yang didukung fasilitas digital
library guna memudahkan
eksplorasi berbagai
pengetahuan dan informasi
terkini 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, Pemasaran,
Produksi dan Strategik
dengan memanfaatkan
teknologi informasi.
Beberapa mata kuliah
keahlian yang wajib
ditempuh mahasiswa
program ini, antara lain
Matematika Ekonomi & Bisnis,
Riset Manajemen Bisnis dan

dan keunggulan di bidang
Broadcasting Journalism yang
didukung kemampuan riset
media serta penguasaan
teknologi informasi dan
komunikasi sesuai kebutuhan
pasar kerja yang
berkembang pesat seiring
banyaknya stasiun televisi /
radio baru, serta
pemanfaatan new media di
masyarakat. Untuk itu, di
samping merancang
kurikulum sesuai pasar kerja,
program ini juga dilengkapi
sarana laboratorium

Badan Urusan Kerjasama
merupakan lembaga
fungsional yang dibentuk
dalam rangka
mengembangkan dan
menjaga hubungan
dengan institusi2
dalam & luar negeri.
Tujuannya untuk
mengembangkan
kerjasama dalam hal
pengelolaan PT.,
kegiatan pendidikan,
penelitian & kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang
berguna & saling
menguntungkan.

layanan perbankan,
pembayaran SPP online,
pemberian bantuan biaya
kuliah, payroll,
pengembangan Unitomo

Badan ini berfungsi
sebagai dukungan
infrastruktur dalam
menjalankan kegiatan2
kerjasama. Tugasnya
merencanakan,
mengoordinasi program dan
kegiatan, merumuskan
rencana strategis hubungan
kerjasama & kemitraan, serta
kebijakan Unitomo untuk
kegiatan kerjasama jangka
pendek, jangka menengah
maupun jangka panjang.
Mitra yang telah menjalin
kerjasama dengan Unitomo
selama ini a. l.:

Business Center, dsb.

• PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk.
Dalam hal penyediaan
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SDM, Manajemen Bisnis dan
SDM Internasional,
Manajemen Inovasi &
Kreatifitas, Pengembangan
Organisasi & SDM,
Manajemen Operasional,
Ekonomi Internasional,
Manajemen Kompensasi dan
Motivasi, Aplikasi Manajemen
Bisnis & E-Commerce,
Manajemen Pemasaran,
Penganggaran Perusahaan,
Teori Pengambilan
Keputusan Bisnis, Teknik
Proyeksi Bisnis, dsb.
3. S1 Akuntansi
Didesain untuk menghasilkan
lulusan yang ahli di bidang
akuntansi keuangan dan
perpajakan -- yang
notabene merupakan lahan
kerja subur bagi lulusan
program ini. Untuk itu, proses
perkuliahan mahasiswa
program ini banyak
memanfaatkan fasilitas
laboratorium komputer
akuntansi dan auditing yang
dipadu pola pengajaran
berbasis studi kasus.
Beberapa mata kuliah
keahlian yang wajib
ditempuh antara lain
Akuntansi Keuangan, Etika
Bisnis & Profesi Akuntansi,
Matematika Ekonomi &
Bisnis, Statistik Bisnis,

komputer online,
laboratorium televisi, multimedia, serta studio radio dan
penyiaran.
Sedang Konsentrasi Public
Relations dirancang untuk
menghasilkan lulusan yang
mampu merencanakan &
menjalankan PR champaign
dan program marketing
communication lewat
penguasaan skill-skill seperti
media relations, fotografi &
dokumentasi, desain grafis,
lobby - negotiation & public
speaking dan advertising.
Prospek kerja mereka terbuka
luas di bidang advertising /
production house, media
massa -- cetak / elektronik,
serta di berbagai
perusahaan umumnya,
sebagai Communication
Consultant, PR Officer, dan
sebagainya.

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

• Mississippi & Oklahoma
University, AS.
Dalam hal pertukaran
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
mahasiswa Jepang untuk
belajar bahasa dan budaya
di Indonesia.

• Komite Olahraga
Nasional Indonesia Jatim.
Dalam hal peningkatan SDM
atlit melalui pemberian
beasiswa bagi atlit-atlit di
Jawa Timur yang memiliki
prestasi.
• Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Dalam mengkaji ilmu
kebencanaan serta

Sistem Pengendalian
Manajemen, Sistem Informasi
Akuntansi, Pasar Modal &
Teori Porto Folio, Analisa
Laporan Keuangan,
Pemeriksaan Akuntansi, dsb.
4. S2 Magister Manajemen
Dirancang menghasilkan
lulusan yang mahir dan
trampil di bidang
manajemen, jeli
memanfaatkan dan
menciptakan peluang bisnis,
sensitif dan responsif pada
perubahan regional, nasional
dan global, serta memiliki
keahlian teoritis konseptual
dan ketrampilan praktis
operasional. Kurikulum
disusun untuk menghasilkan
tenaga profesional dengan
kemampuan komprehensif
pada level manajemen
dengan keahlian:
a. Marketing, dengan materi
inti: Pemasaran
Internasional, Riset
Pemasaran, serta
Pemasaran Strategik,
serta
b. Manajemen SDM,
dengan materi inti:
Perencanaan dan
Pengembangan SDM,
Evaluasi Kinerja SDM,
serta Budaya Organisasi
dan Hubungan
Industrial.

2. S2 Magister Ilmu
Komunikasi
Merupakan program S2 Ilmu
Komunikasi ke 3 di Indonesia
setelah Universitas
Padjajaran & Universitas
Indonesia. Tersedia 3
konsentrasi unggulan, yaitu:
• Konsentrasi Public
Relations; dengan materi
inti Komunikasi Negosiasi,
Marketing Public Relations, serta Manajemen
Public Relations.
• Konsentrasi Komunikasi
Bisnis; dengan materi inti
Komunikasi Negosiasi,
Manajemen Kombis, &
Periklanan.
• Konsentrasi Media;
dengan materi inti
Mediasi Media,
Manajemen Media
Massa, dan Komunikasi
Massa.

pembentukan Pusat Studi
Bencana dan Lingkungan
(PSBL) di Unitomo.
• Badan Narkotika Nasional.
Dalam pemberantasan
pemakaian obat-obatan
terlarang dan narkotika di
kalangan mahasiswa.
• Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.
Dalam pengembangan
pusat studi konstitusi di Jatim,
penerbitan Jurnal Konstitusi &
berbagai penelitian tentang
konstitusi dan hukum.
• Hanns Seigel Foundation,
Jerman.
Dalam kajian-kajian tentang
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 kemahasiswaan,
dan sebagainya.
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LEMBAGA Pengabdian kepada Masyarakat bertugas
melaksanakan kegiatan edukatif di bidang pengabdian
masyarakat, yaitu pengamalan ilmu pengetahuan teknologi
dan seni (iptek) yang dilakukan oleh sivitas akademika bagi
masyarakat yang membutuhkan upaya pemberdayaan
untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia guna
memperbaiki kualitas hidup.
Dalam rangka mewujudkan Unitomo sebagai Perguruan Tinggi
yang Unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
di tingkat Nasional sebagaimana tertuang dalam Visi Unitomo
khususnya di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, maka
lembaga ini telah memiliki rencana strategis di bawah ini:
1. Memperkuat layanan untuk mempersiapkan proposal
pengabdian masyarakat yang berpayung pada Riset
Unggulan Unitomo dan kebutuhan masyarakat secara
nasional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian
masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian
masyarakat Unitomo.
3. Mengembangkan publikasi Nasional dan Internasional
secara lebih intensif.
4. Mempersiapkan kolaborasi pengabdian masyarakat
dengan institusi lain secara terstruktur dan sistematis.

CAMPUS PROFILE

KUALITAS menjadi kunci peningkatan daya saing kampus, dan
itu ditandai kemampuan lulusan memenuhi kebutuhan pasar
kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan
ilmu pengetahuan sesuai perkembangan pengetahuan global.
Untuk mencapai itu Unitomo memiliki Pusat Penjaminan Mutu
(PPM), sebuah badan pemantau dan pengevaluasi mutu internal civitas akademika.
Tugas pokok & fungsi PPM ialah menjamin penerapan Sistem
Penjaminan Mutu di bidang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, SDM,
pelayanan manajemen umum, unit kerja asset & keuangan,
dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:
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
Penjaminan 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 Rencana Mutu, dsb.

LEMBAGA Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unitomo
merupakan badan khusus yang melaksanakan fungsi konsultasi
dan bantuan hukum, baik secara internal maupun eksternal.
Secara internal bagi lembaga dan civitas akademika, sedang
secara eksternal bagi masyarakat umum yang membutuhkan.
Lembaga ini juga menjadi sarana pembelajaran dan magang
praktek hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum (FH), khususnya
yang sedang menempuh mata kuliah Pendidikan dan Latihan
Kemahiran Hukum (PLKH), untuk ikut serta memahami dan
menangani kasus-kasus hukum yang ditangani LKBH.
Dalam memberi bantuan dan pelayanan hukum pada
masyarakat pencari keadilan, LKBH Unitomo melaksanakannya
secara prodeo (cuma-cuma). Baik di bidang litigasi
(pendampingan di badan-badan peradilan pada tingkat
penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) untuk
perkara perdata maupun pidana, serta bidang non-litigasi
(berupa konsultasi hukum gratis dan legal opinion).

UNTUK memperkenalkan kegiatan pasar modal kepada sivitas
akademika, Unitomo sejak 2017 telah mengoperasikan Galeri
Investasi bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia & Phintraco
Sekuritas. Keberadaan galeri ini selain bisa dimanfaatkan sebagai
tempat belajar dan menganalisa aktivitas perdagangan saham
juga bisa menjadi tempat praktek berinvestasi, bukan hanya
bagi sivitas akademika tapi juga kalangan 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.

ULCC menawarkan kursus untuk siswa Unitomo dalam bahasa
Inggris dan Jepang sebagai bahasa asing, dengan kelas yang
ditujukan khusus untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris
untuk mahasiswa yang akan lulus. Kursus Bahasa Inggris secara
Umum untuk mahasiswa Unitomo secara khusus akan
meningkatkan kemampuan berbicara, mendengar, membaca
dan menulis mereka, serta fokus pada kemampuan mereka untuk
berkomunikasi dengan sukses.
Layanan ULCC adalah kelas Bahasa Inggris Public Speaking,
Tes Kemampuan Bahasa Inggris, dan kinerja budaya oleh
mahasiswa dan dosen. Layanan kualitas ULCC di bidang
pelatihan keterampilan bahasa dan komunikasi disediakan tidak
hanya untuk komunitas akademik Unitomo tetapi juga untuk
masyarakat umum.
KEBERADAAN Pusat Karir & Tracer Study (PKTS) merupakan wujud
komitmen Unitomo dalam meningkatkan pola manajemen
pelacakan alumni secara terintegratif. Berada di bawah
koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, tugas PKTS
antara lain:
1) Memberi bekal mahasiswa & lulusan dalam menghadapi
realitas dunia kerja umumnya 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 dan alumni), termasuk dalam memberi feedback
terkait kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Sejumlah kalangan dunia usaha dan dunia industri selama ini
telah menjalin kerjasama dengan PKTS Unitomo dalam hal
penyediaan fasilitas magang dan rekrutmen 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, Citicon,
iEducate, BKKBN Jatim dsb.

PUSAT Pendidikan dan
PelatihanUnitomo memiliki
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan (PUSDIKLAT) yang
menyelenggarakan 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. Berdasar Surat
Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya
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:
1. Executive Administrative
Assistant (EAA)
2. Penyuluhan Perikanan
Supervisor
3. Pengendalian Mutu
Untuk Penelitian &
Pengembangan Produk.
4. Pembudidayaan

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perikanan Tambak dan
Kolam
Pemrogaman WEB
Tenaga Fasilitator
Pengembangan
Masyarakat
Praktisi Produktivitas
Humas Manajerial
Teknisi Akuntansi Madya
Jenjang Kualifikasi 4 Untuk

SERTIFIKASI kompetensi kerja di
Indonesia diatur oleh Badan
Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP), lembaga independen
yang dibentuk berdasar PP No.
23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 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 Indonesia
yang sejak 2015 sudah memiliki
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP1) yang mendapat lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP). Dengan keberadaan LSP ini, maka Unitomo
bisa lebih menjamin kompetensi kerja lulusannya, sebab
mereka tidak saja mendapat
gelar dan ijazah, tapi juga sertifikasi sesuai keahlian yang
dimiliki, sehingga memperbesar
peluang kerja mereka.
Kini LSP-1 Unitomo memiliki lebih
dari 140 asesor yang berhak
melakukan sertifikasi dalam 24
skema kompetensi kerja, yaitu:
• Executive Administrative Assistant • Kebidanan
• Fasilitator Penyuluhan
Perikanan • Kesekretariatan
•
Pengawasan
Mutu
Minuman
Ringan
•
Pemrograman Web
• Budidaya Perikanan Tambak
& Kolam • Tenaga Pemasar
Manajerial • Fasilitator

Pengembangan Masyarakat
• Praktisi Produktivitas •
Pengorganisasian Program
Pemberdayaan Masyarakat •
Public Relations • Teknisi
Akuntansi Madya • Ahli
Madya Perencana Pondasi
•Jenjang Kualifikasi 4 untuk
Pengajar • Pelayanan Tanggap
Darurat Bencana • Nakhoda Kapal

Penangkapan Ikan • Pengurusan Barang Muatan Angkutan Udara • Pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama •
Penentuan Produk Usaha •
Bahasa Jepang untuk Asisten
Manajer Perhotelan • Pengembangan Usaha Kecil
Menengah • Pengelolaan
Kinerja Pekerja •Pelaku
Wirausaha Pemula

PUSAT Pengelola Jurnal adalah badan yang khusus mengkoordinir Publikasi Jurnal ilmiah
di lingkungan Universitas Dr.
Soetomo. Pusat Pengelola
Jurnal secara rutin melakukan
pendampingan bagi Editor in

Chief Jurnal maupun Editor –
editor jurnal untuk menghadirkan publikasi Jurnal Ilmiah
yang teratur, sistematis, berdampak ilmiah tinggi, serta
taat asas sesuai ketentuan
Kementerian Ristekdikti & LIPI.

Lembaga ini secara rutin juga
menyelenggarakan pelatihan
manajemen jurnal ilmiah, Teknik
pengutipan berbasis aplikasi
standart, pencegahan plagiarisme, serta pengelolaan naskah
ilmiah.
Pusat Pengelola Jurnal Universitas dr Soetomo saat ini mengelola 23 Jurnal Ilmiah. Semua
jurnal telah terindeks Crosreff
dan memiliki nomor DOI. 4
Jurnal telah terakreditasi di
DOAJ, 1 jurnal terindeks di
EBSCO, dan 1 jurnal terindeks
di SINTA Ristekdikti.

Benny Limanto
Director of PT PG. Gorontalo
Undergraduate Program of
Accountancy, 1987
“Unitomo adalah salah satu kampus terbaik di
Surabaya untuk menimba ilmu dan
meningkatkan kualitas diri. Lingkungan kampusnya nyaman
dan sangat kondusif, ditambah lagi fasilitas pendidikan yang
tersedia cukup memadai. Begitu pun para staf pengajarnya,
“tottally support” kepada mahasiswa yang kuliah sambil
bekerja seperti yang saya jalani saat itu. Dan syukur kepada
Tuhan, ilmu yang saya dapat saat kuliah bisa saya gunakan
dan bermanfaat bagi saya hingga saat ini”.
cepat saat ini”.
Mas Purnomo Hadi
Head of East Java Small and Medium
Enterprises & Cooperatives Office
Undergraduate Program of Business Administration, 1988
UNITOMO sering dianggap sebagai barometer musik di Jawa Timur
karena banyaknya tampil dan lahir grup musik di kampus ini.
Anggapan ini tak salah, meski yang marak sebenarnya bukan
hanya musik. Di bidang olahraga pun kegiatan mahasiswa Unitomo
telah banyak menoreh prestasi membanggakan, baik di tingkat
lokal, regional, nasional bahkan internasional. Sejumlah atlit nasional
dari berbagai cabang olahraga dilahirkan dari kampus ini.
Lebih dari itu, berbagai kegiatan lain di bidang seni budaya,
sosial, penalaran - keilmuan, keagamaan & minat - bakat lain
juga tak kalah marak, sebab di Unitomo mahasiswa memang
punya kesempatan luas untuk mengembangkan berbagai
potensinya.
Ini semua diwadahi melalui berbagai organisasi kemahasiswaan.
Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif
Mahasiswa dan Mahkamah Mahasiswa di tingkat universitas,
maupun fakultas serta berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa seperti
Mahasiswa Pecinta Alam & Seni , Koperasi Mahasiswa, Paduan
Suara, Forum Advokasi Mahasiswa, Bulutangkis, Futsal, Himpunan
Mahasiswa Sosial, Teater, Bela Diri (Pencak Silat, Karate, Silat Perisai
Diri), Bola Basket, Club Fotografi , Sahabat Pustaka, Resimen
Mahasiswa, Unit Kegiatan Kerohanian Islam, Unit Kegiatan
Mahasiswa Kerohanian Katolik, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen,
UKM Musik, dan masih banyak lainnya.

Pengajar
11. Pengorganisasian
Program Pemberdayaan
Masyarakat
12. Pelayanan Tanggap
Darurat Bencana
13. Pembuatan Perjanjian
Kerjasama
14. Ahli Madya Perencana
Pondasi

“Saya sangat bangga dan bersyukur memiliki
kesempatan kuliah di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Administrasi Unitomo. Banyak bekal berharga, baik akademik
maupun non akademik, yang saya dapat dari kampus ini, yang
bermanfaat dan membantu sekali dalam melaksanakan pekerjaan
saya sehari-hari. Dan sekarang, saya makin bangga karena melihat
Unitomo telah makin maju, sehingga bisa bersaing dengan kampuskampus terkemuka lain. Banyak lulusannya yang sukses dalam
berkarir di dunia kerja, termasuk di birokrasi pemerintahan tempat
saya berkarir selama lebih dari 30 tahun ini”.

Surokim Abdussalam
Dean of Faculty of Social
and CulturalSciences,
University of Trunojoyo ,
Bangkalan, Madura
Postgraduate Programe of Communication
Science,
2012“Selalu
ada kesan
dan keyakinan tersendiri bagi saya selama
menempuh studi di unitomo.
Pertama, kampus ini benar benar
terjangkau utk semua kalangan
masyarakat sehingga tidak salah
kalau dikenal sebagai kampus
kerakyatan. Ke dua, tambahan
softskill terkait kompetensi mutakhir
menjadikan proses belajar
mengajar selalu up to date dan
memberi nilai tambah alumni
untuk memiliki kompetensi
multitasking sehingga bisa
merespons berbagai perkembangan mutakhir saat ini. Dua hal
ini menjadi ciri pembeda Unitomo.
Saya yakin unitomo dapat
mempertahankan ciri khas ini,
sehingga makin kompetitif dalam
menghasilkanalumniyangmemiliki
daya saing dan mampu
merespons perkembangan serta
perubahan lingkungan yang

Andi Mursidi
Ketua STKIP Singkawang.
Ketua Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) Kalimantan Barat.
Alumni FIA Unitomo 1983
Sebagai kampus yang menyandang nama Dr. Soetomo, Pahlawan Nasional Indonesia, Unitomo saya lihat selama ini telah memainkan peran yang sangat baik
dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa.
Pengalaman saya selama kuliah di Unitomo hingga kini, jajaran manajemen Unitomo tetap dan
terus mendedikasikan diri sebagai kampus yang berjuang demi bangsa dan negara dengan berbagai
cara yang elegan, damai, dan modern yang dilandasi dengan kesadaran tinggi dan dijalankan
secara sistematis dan terorganisir untuk melayani rakyat dengan setulus hati dengan jiwa sosial dan
kemanusiaan yang tinggi.
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Sambungan dari hal 5
Sementara itu, Meithiana Indrasari, Wakil Rektor Bidang
Kerjasama menjelaskan nantinya akan terjalin Memorandum of
Understanding (MoU) antara
Unitomo dengan DPRD Kab.
Blitar.
"Hasil audiensi yang konstruktif membuahkan gagasan akan terjalin MoU dalam waktu dekat, kare-

Suasana pameran pendidikan MGBK Mojokerto.

na secara jangka panjang DPRD
Kab. Blitar membutuhkan kerja
sama yang sifatnya tidak hanya
tematik namun ada kesinambungan
yang lebih jauh, diskusi mengenai
kebijakan tentang kondisi di Blitar,"
ungkapnya.
Pasca audiensi, Rektor Unitomo beserta jajarannya dijamu
pihak DPRD Kab. Blitar untuk
napak tilas ke Museum Istana

Gebang hingga ke makam Presiden 1 Indonesia, Soekarno. Di
sela kegiatan, Amiq mengatakan
kegiatan ini menjadi semangat
kampus Unitomo untuk tetap
menghargai jasa pahlawan.
"Sebagaimana yang kita lakukan pada hari Kebangkitan Nasional, untuk melakukan renungan dan berziarah di makam Dr.
Soetomo," pungkasnya. (wild)

Pusdiklat Unitomo Gelar Applied Approach
Sambungan dari hal 5
“Kegiatan ini penting dalam
pembentukan karakter dosen
dalam kegiatan belajar mengajar, terutama etika dosen muda
harus ditata agar bisa lebih
matang,” ujar Doktor Bidang
Hukum ini saat memberikan
sambutan.
Diikuti 39 peserta, kegiatan
ini banyak mendapat perhatian
dari beberapa kampus di luar
Unitomo. Beberapa diantaranya dari Universitas Wijaya
Kusuma, Universitas Narotama, STIE Anwar Medika Sidoarjo, Universitas Mayjen
Sungkono Mojokerto, Akademi Kuliner Ottimo Surabaya
hingga Universitas Nusantara
Jakarta serta masih banyak lain-

Suasana pameran pendidikan MGBK Bojonegoro.

Suasana pameran pendidikan MGBK Lamongan.

KARYA – KARYA:
MBING

Merah Putih Dadaku
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berapi yang tiadakan keraguan menginjakkan demi
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Mahasiswia FIA Kembali Raih Gelar Putri Kampus Unitomo 2018
Sambungan dari hal 1
Dalam Grand Final, Bella Putri Aryakusuma, mahasiswa FIA
berhasil meraih juara 1 dan dinobatkan sebagai Putri Kampus
Unitomo 2018. "Saya merasa terharu dan bangga bisa menjadi
Putri Kampus Unitomo 2018,
kedepannya saya akan menjadi-

kan Unitomo lebih berprestasi
dengan mengikuti Putri Kampus
se Jawa Timur," ungkap Bella.
Selain Bella, terpilih sebagai
Runner Up Putri Kampus Unitomo 2018, Nisfi Juli Imroatussolihah, mahasiswa Fakultas
Sastra (FS). Sementara Elle Noor
Aziza, mahasiswa Fakultas Hu-

kum (FH) sebagai juara ke 3 Putri Kampus Unitomo 2018.
Ditemui di sela kegiatan,
Suyanto, Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan mengatakan
kegiatan pemilihan Putri Kampus
Unitomo telah menjadi agenda
tahunan dan sebagai ikon kampus dan 7 dari 12 finalis akan dip-

ilih sebagai duta kampus.
"Para Putri Kampus Unitomo 2018 akan memberikan warna baru bagi aktivitas kemahasiswaan Unitomo, tentu
nantinya kami persiapkan
mengikuti pemilihan Putri Kampus tingkat Jatim hingga Nasional," pungkasnya. (wld)
Prioritas Kuliah

Sambungan dari hal 1
Disela waktunya saat pulang
itu pula, Satria menyempatkan
datang ke kampusnya, Unitomo untuk memprogram Rencana Studi di semester genap ini.
Ditemui disela-sela pengisian
Kartu Rencana Studi (KRS) ia
banyak bercerita tentang masa
depan dan karirnya nanti selepas tidak aktif lagi di dunia persepak bolaan Tanah Air.
“Kuliah tetap penting, saya
sadar karena selamanya pasti
tidak bisa berkarier penuh menjadi atlit sepak bola,” tutur
bungsu dari tiga bersaudara ini.
“Untuk mengimplementasikan ilmu saya, rencananya
kedepan setelah lulus saya ingin menjadi ASN (Aparatur
Sipil Negara),” imbuhnya.
Kiper Timnas U-22 yang lahir di Sidoarjo 23 Januari 1997
ini banyak menceritakan kecintaannya di bidang olahraga.
Pada awal obsesinya adalah di
cabang atletik. Namun seiring
berjalannya waktu iapun jatuh
cinta pada cabang sepak bola.
“Alhamdulillah, keluarga
saya sangat support dengan
obsesi dan tujuan saya terutama Ayah. Beliau sejak kecil
membiasakan dan memotivasi
saya bahwa semua itu nomor
satu. Sekolah nomor satu,

ibadah nomor satu, bola nomor
satu,” ujar Satria.
Ketika dia awal fokus ke
bidang atletik, membuatnya
banyak di lapangan dibanding
sekolah. Kendati demikian dia
tidak meninggalkan, apalagi melupakan kewajiban menempuh
pendidikan. Karena konsisten
membagi waktu sejak kecil,
membuat Satria kini tak kesulitan antara bola dengan kuliah.
Pada awal studi di Unitomo,
terkadang Satria kuliah dulu
dan sebaliknya. Baginya menjadi pesepak bisa menjadi gantungan profesi yang tidak selamanya. Keasyikkan dia dapatkan sejak menekuni bola saat
masih di bangku sekolah SMP
Bhayangkari 1 Surabaya. Itu
setelah dia sebelumnya bergabung dalam Sekolah Sepak
Bola (SSB) Indonesia Muda
(IM) di kawasan Pacar Keling,
Kecamatan Tambaksari.
Pasang surut dunia bola sempat dia rasakan. Banyak SSB di
Surabaya ‘lesu darah’, kompetisi
internal tidak jalan dan jarang latihan. Ketika ada Akademi Widodo
Cahyono Putro (WCP) di Kabupaten Gresik yang didirikan Widodo Cahyono Putro, mantan punggawa Persebaya, Satria mendaftar.
Dia pindah dari IM ke WCP. Sejak
saat itu, karir bola ditapaki Satria.

Dia akhirnya masuk ke Persegres
Yunior, kemudian senior. Hingga
akhirnya terbukalah jalur masuk
Timnas, masuk dan hingga kini,
Alhamdulillah.
“Semoga prestasi Timnas ini
terus berlanjut, menjadi kebanggaan dunia sepak bola nasional.
Semoga ini menginspirasi bibit
bibit pesepakbola nasional. Untuk adik adik terus semangat, terus berlatih, jangan takut bermimpi. Tidak usah dengarkan omongan orang lain yang bertanya
mau apa, mau jadi apa di sepak
bola. Harus fokus sama tujuan,”
harap anak pasangan Bambang
Hardiyanto dan Saning.
Satria hingga kini fokus ke
Timnas U-22. Kendati demikian dia berharap kelak bisa bergabung ke Timnas senior. Satria mengaku kuliah karena di
bola tidak seterusnya karena
ada batasan umur. Kuncinya
menjaga kondisi agar bisa main
bola hingga nanti tidak bisa
main lagi. Terlebih Unitomo
memberikan kemudahan dengan memberikan program
blanded learning yang memadukan perkuliahan tatap
muka dengan jarak jauh melalui piranti dalam jaringan (daring). “Alhamdulillah saya bisa
membagi waktu. Saya juga ingin sepenuhnya memanfaat-

bagi tenaga pengajar dari perguruan tinggi dalam rangka
melengkapi portofolio tentang
kompetensi sebagai pengajar
serta meningkatkan profesionalitas dalam rangka meningkatakan kualitas proses belajarmengajar,” kata Redi.
Sementara itu, Basuki Nugroho, Ketua Pusdiklat Unitomo mengatakan kegiatan AA
gelombang ke 2 ini mampu
memberikan manfaat terbaik
bagi peserta yang mengikuti.
“Kita berharap semua peserta
tetap dapat menjalin hubungan
dengan Pusdiklat Unitomo,
masukan dan saran untuk inovasi pembelajaran dan kemajuan untuk kegiatan kedepannya,” pungkasnya. (wild)

Ajak Generasi Millenial Asah Kreativitas

Puisi

Beta bangga padamu
Enyong bangga padamu
Awak bangga padamu
Aku bangga padamu
Terdengar riuh gemuruh terkumandang mulai pelosok
negeri hingga tengah kota

nya. Dalam hari pertama Sueb
Hadi Saputro, Dosen Universitas Wijaya Kusuma hadir sebagai pemateri.
“Selepas pelatihan AA ini
saya harapkan dosen mampu
meningkatkan kualitasnya
dalam mengajar,” ungkapnya.
Ditemui di sela kegiatan Redi
Panuju, Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi yang hadir sebagai
peserta mengatakan kegiatan
ini selain memberikan pengalaman bagi dosen muda, juga
memberikan pengayaan bagi
dosen senior yang sudah memiliki pengalaman mengajar
lama.
“Program yang diadakan
oleh Pusdiklat Unitomo ini sangat bermanfaat khususnya

kan kesempatan belajar atas
beasiswa dari Unitomo,” sebut
alumni SMAN 10 Surabaya ini.
Budiono selaku dosen pembimbing akademik mahasiswa
(DPAM) Satria Tama ikut bangga dengan Satria. Budiono mengaku masih ingat betul ketika
Satria awal masuk kuliah dengan cedera pada jari tangan.
“Sejak Mas Satria masuk itu
mahasiswa murni. Awal masuk
yang masih saya ingat jarinya
cedera. Untuk jadwal perkuliahannya, kita sesuaikan waktunya dia (Satria). Karena kendalanya pada waktu. Sama pak
dekan FIA, ini dibahas. Jangan
sampai nasib kuliah Satria sama
dengan Evan Dimas yang sempat ganti Nomor Induk Mahasiswa (NIM),” kata Budiono.
Karena itu, kampus memberikan perlakuan khusus
pada semua atlit olah raga yang
kuliah di Unitomo. Salah satunya, dengan e-learning atau kuliah jarak jauh. Bisa juga blanded learning. Jadi ada tugas yang
diberikan melalui kuliah daring.
“Intinya, kita memberi nilai
tapi harus ada tugas, ada
perkuliahan. Dan ini tidak menyalahi aturan. E-learning,
blanded learning diperbolehkan secara aturan,” ujar Budiono menambahkan. (agbar)

Sambungan dari hal 1
"Ini menjadi momentum
yang sangat bagus dalam menambah refrensi menghadapi
revolusi industri yang serba
digital ini," ujarnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 mahasiswa dari unsur
BEM Universitas se Surabaya
ini mendatangkan Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur
(Wagub) Jatim dan Bayu Airlangga, Pelaku Pengusaha Muda sebagai pembicara.
Dalam paparannya, Emil Elistianto Dardak, Wagub Jatim mengatakan generasi muda memiliki
peran pinting dalam pengembagan usaha di Indonesia.

"Saya yakin, generasi muda
ini memiliki kreatifitas tinggi
dalam mengikuti perkembangan
digital yang pesat ini," ungkap
pria kelahiran Jakarta ini.
Emil menambahkan kreatifitas yang dimiliki membutuhkan
penunjang dalam mengembangkannya. Salah satu penunjang yang akan diberikan oleh
Pemerintah Provinsi Jatim dengan membuat Millenial Incubation for Enterpreneurship and
Innovation (Milea).
"Kami mengharapkan program tersebut dapat menciptakan ruang bersama dalam menggali inspirasi dan gagasangagasan kreatif serta untuk men-

stimulasi usaha. Namun tentunya program tersebut harus melalui tahapan tertentu agar dampak positifnya benar-benar diperoleh," imbuhnya.
Sementara itu, Bayu Airlangga mengatakan kelemahan generasi millenial saat ini terletak
pada konsistensi dalam menghadapi suatu persoalan. "Kedisiplinan perlu dibangun dalam
mindset generasi zaman now
ini, karena era digital ini sangat
perlu memertahankan secara
konsisten ide kreatif kita. Dan
tentu saja jalin networking seluas mungkin untuk memupuk
ide kreatif yang akan dijalankan," pungkasnya. (wild)
Unitomo Jogo Suroboyo

Sambungan dari hal 1
Bertempat di Ruang RM
Soemantri, kegiatan sosialisasi
yang berlangsung hingga Rabu
(06/03) ini dibuka langsung oleh
Rektor, Bachrul Amiq.
"Hingga 3 hari kedepan, kita
akan diberikan pemahaman bahaya Narkoba yang disampaikan
langsung oleh ahlinya yakni
Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Kota Surabaya. Mari, kita Jogo Suroboyo
dengan menolak adanya narkoba di kampus ini," ungkapnya.
Amiq menambahkan, kegiatan sosialisasi ini akan membidik segala unsur yang ada di
lingkungan kampus. "Untuk
hari pertama, ruangan ini akan
dipenuhi karyawan bagian pe-

layanan kampus, lalu hari
berikutnya para aktivis yang
punya peran penting mewakili
mahasiswa, serta akan ditutup
oleh Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa (DPAM)
yang notabenya bersinggungan langsung dengan seluruh
mahasiswa," imbuhnya.
Diikuti ratusan peserta, kegiatan ini mendatangkan Kasat Bimas Polrestabes Kota Surabaya,
Komisaris Polisi (Kompol) Moh.
Fathoni beserta Satuan Reserse
Narkoba (Satreskoba) dalam
memberikan sosialisasi. Dalam
Paparannya Kompol Moh. Fathoni menjelaskan beberapa jenis
narkoba yang sering digunakan
dan diedarkan.
”Berbagai macam jenis

narkoba juga harus diketahui
seperti sabu, ekstasi, heroin
dan lainnya. Ini penting untuk
mengantisipasi pengguna jika
ada di sekitar kita,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur
satu (Iptu) Eko, Anggota Satreskoba menjelaskan pengguna narkoba sangat pandai
dalam menyimpan rahasia.
Pengguna cenderung menggunakan cara yang tidak lazim
dalam menyembunyikan jenis
obat-obatan terlarang agar
tidak ketahuan.
“Mereka biasanya pendiam
dan menghindar dari kegiatan
sosial, jika menemukan ciri-ciri
seperti ini kita patut waspada,”
pungkasnya saat menjelaskan
ciri-ciri pengguna narkoba. (wild)

Bachrul Amiq: Perbedaan Adalah Kekuatan Bagi Indonesia
Sambungan dari hal 1
memperkuat kerukunan warga
untuk menciptakan harmonisasi
sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia,
serta mencetak tenaga pelopor
perdamaian lintas generasi yang
siap menjadi kader penggerak
perdamaian dalam rangka penanganan konflik sosial.
Rektor Universitas Dr. Soetomo, Dr. Bachrul Amiq, SH.,
MH, berpendapat bahwa perbedaan adalah kekuatan bagi
Indonesia. Semua ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan
itu karena merdeka bagi kita
bukan hadiah dari asing. Darah
dan airmata para pejuang dan
keluarga membasahi bumi kita.
“Maka tidak boleh perbedaan

apapun yang terjadi akan membuat kita lupa akan kesatuan dan
kebangsaan kita,” tutut Amiq.
Meski pilpres yang sangat
penting hanya hajatan 5
tahunan, soal kesatuan kebangsaan adalah untuk sepanjang usia republik ini. “Siapapun yang menggunakan identitas tertentu untuk menghina
identitas lain, itu musuh kita
bersama,” tegas Amiq.
Sementara dari sudut pandang Dr. Ir. Suyanto,. MM,
Wakil Rektor 3, Universitas Dr.
Soetomo, sejauh ini mahasiswanya terdiri dari beraneka
ragam suku, RAS, agama. Untuk menciptakan harmoni kebangsaan di lingkup kampus,
seharusnya mahasiswa tidak

menonjolkan perbedaannya.
“Tetapi dengan perbedaan itu
merupakan suatu rahmat dalam
membangun persatuan dan keasatuan di Unitomo untuk yang
lebih baik,” tandas Suyanto.
Dengan menghadirkan Prof.
Dr Moh. Mahfud MD, pengarah dan pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) setidaknya dapat memberikan penguatan nilai-nilai
harmoni kebangsaan itu. Sehingga NKRI, pancasila, dan
UUD 1945 yang merupakan
satu kesatuan akan terus kita
sampikan ke civitas.
“Agar nilai-nilai harmoni
kebangsaan tetap kita tanamkan kepada mereka,” pungkasnya. (tim)

Komunitas Genpi Unitomo Dilantik
Sambungan dari hal 1
“Genpi yang memang pemilik era digitalisasi adalah ujung
tombak promosi wisata, dalam
hal ini mereka kaum mileniallah
yang menguasai. Merekalah
yang dengan segala keterampilannya di jagad digital,
media sosial mampu menampilkan pariwisata Indonesia,” terang Guntur Sakti.
Guntur menambahkan Pariwisata Indonesia memasuki era
digital. "Seiring dengan perubahan konsumen, kini muncul 'tren sharing economy' di
sektor pariwisata," ujar Guntur

Sakti.
Sementara itu, Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Provisinsi Jawa Timur, Sinarto
mengatakan sektor pariwisata
begitu menjanjikan untuk kaum
milenial. “Untuk saat ini kita sedang memperbaiki akses untuk
wisatawan yang hendak datang ke Jawa Timur, serta kita
tengah berupaya mengembangkan 'cruise' dan 'MICE' di
Jawa Timur. Dengan kata lain,
generasi milenial memiliki
kesempatan besar bekerja di
sektor pariwisata melalui berbagai perkembangannya," un-

gkap Sinarto.
Ditemui di sela kegiatan,
Slamet Riyadi, Wakil Rektor II
mengatakan Dulu informasi
dan komunikasi yang diberikan hanya melalui media cetak,
zaman ini informasi itu bisa dilakukan secara digital.
"Temen-temen yang sudah
dilantik inilah yang akan mempromosikan wisata baik lewat Facebook, Instagram, media sosial lain. Tentu adik-adik tetap
melihat ada tidaknya unsur hoax
atau SARA agar tidak mudah
menshare kepada masyarakat,"
pungkasnya. (wild)

16

Edisi April 2019

CONGRATULATIONS

