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Presiden yang Peduli Perguruan Tinggi Swasta
Harapan Rektor Unitomo di Pilpres 2019
Warta Cendekia
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Republik Indonesia
sudah menetapkan nomor urut
pasangan calon dalam
Pemilihan Presiden
(Pilpres)
2019. Nomor
urut 1 jadi
milik
petahana Joko
Widodo yang kini
menggandeng KH
Ma’ruf Amin.
Sedangkan
Prabowo

Rektor Bachrul Amiq

Rektor Unitomo

Subianto dan Sandiaga Uno memakai nomor urut 2. Selanjutnya,
tahapan pesta demokrasi lima
tahunan ini dilanjutkan dengan
masa kampanye yang dimulai 23
September 2018 hingga 13 April
2019.
Tujuh bulan masa kampanye akan jadi “medan perang”
dua kandidat dan mesin politiknya, untuk merebut hati lebih dari 182 juta pemilik hak
suara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hanya saja, keriuhan ini jangan sampai menenggelamkan
substansi persoalan

bangsa ini.
Tingginya kesenjangan sosial, rendahnya
kesejahteraan dan
anca-

Q
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Bachrul Amiq, Rektor Unitomo disambut Kepala Staf
Koarmada II Laksamana Pertama TNI-AL I Nyoman Gde
Sudihartawan, S.Pi., M.M.

Membangun Kreatifitas
Dimulai Dari Sendiri
Warta Cendekia
Siapa yang tidak kenal dengan Ria Enes yang selalu tampil
bersama boneka lucunya bernama Suzan pernah meramaikan
dunia hiburan anak di era 90an. Ria Enes kelahiran Malang,
29 Juni 1968 adalah seorang penyiar radio, penyanyi, pembawa acara, dan pendidik.
Ria Enes setelah lulus dari SMAN 4 Malang tahun 1987,
pemilik nama asli Wiwik Suryaningsih ini melanjutkan kuliahnya dan lulus pada tahun 1995 di Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Di sela-sela kesibukannya kuliah, ia bekerja sambilan sebagai penyiar radio di Carolina Surabaya dan hanya bertahan setahun, ia memilih pindah
ke Radio Suzana.
Sebagai penyiar di Radio Suzana, Ia dipasangkan dengan
penyiar radio kawakan Bung Dino. Suatu ketika, pasangannya tersebut sakit dan Ria Enes yang memiliki bakat ventriloquisme mengambil inisiatif untuk mengudara sendiri. Yaitu
dengan membuat suara lain yang seolah-olah dia berbicara
dengan seorang anak kecil yang lalu Ia panggil Suzan.
Di luar dugaan, siaran perdananya bersama Suzan itu
mendapat respon positif, ditandai dengan banyaknya telepon yang masuk ke studio menanyakan anak kecil berkarakter centil, cerewet, nakal, dan celometan tapi cerdas dan menghibur itu. Akibatnya, Ria Enes mendapatkan kenaikan gaji
lumayan besar.
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yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena
itu, jangan
sampai
ada yang
ditinggalkan

karena siapapun pemenangnya, presiden terpilih nanti
harus bisa membawa bangsa
ini lebih baik 5 tahun kedepan.
Q
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Rektor Unitomo bersama Wakil Rektor I, II, III dan IV terus bekerja keras untuk meraih predikat kampus unggul.

Via Vallen Ikut Mendunia

Via Vallen

Jajaki Kerjasama
dengan Koarmada II
Warta Cendekia
Sesuai dengan skedul yang telah di sepakati Jumat (29/6)
Rektor beserta wakil rektor dan staf Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) mengadakan kunjungan kerja di Markas Koarmada
II. Mewakili Panglima Komando Armada II RI Laksamana Muda
TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., rombongan diterima
hangat di Ruang VIP markas Koarmada II, Ujung Surabaya oleh Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama
TNI-AL I Nyoman Gde Sudihartawan, S.Pi., M.M.,.
Dalam sambutannya Sudihartawan mengaku TNI AL sangat terbuka dengan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Unitomo. “Unitomo termasuk kampus terkenal di
Surabaya, sudah banyak staf kami yang kuliah dan sudah
menjadi alumni di Unitomo baik S-1 dan S-2,” ujar Jenderal
bintang 1 ini.
Pada sambutan balasannya Bachrul Amiq, Rektor Unitomo banyak mengungkap memori kedekatan Unitomo dengan
TNI Angkatan Laut. “Secara informal kerjasama pendidikan
tinggi telah lama terjalin. Terbukti sudah banyak alumni kami
dari kalangan perwira AL,” ujar Amiq.

man memudarnya nasionalisme akibat terjebak dalam pusaran dukung mendukung antarcapres,
menjadi
tantangan

Pelantun Official Theme Song Asian Games 2018
Warta Cendekia
Nama artis cantik dari Jawa
Timur, Via Vallen kian terkenal
tidak hanya di Indonesia tetapi
juga internasional setelah terpilih untuk menyanyikan Official
Theme Song Asian Games 2018
atau lagu resmi ajang Asian
Games 2018. Via yang membawakan lagu berjudul Meraih
Bintang diharapkan bisa me-

Unitomo Raih Penghargaan
dari Kementerian Keuangan RI
Sebagai Kampus Change Agent
Warta Cendekia
Bertempat di Aula Ki Moh.
Saleh Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo), kampus kebangsaan
dan kerakyatan ini menerima
penghargaan dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia
DJPPR sebagai kampus agen
perubahan (change agent)
dalam mendukung kinerja kementrian keuangan Republik Indonesia dibidang Pengelolaan
Pembiayaan dan Resiko. Senin,
(09/04), Sekretaris Direktorat
Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR),
Safuadi menyerahkan penghargaan tersebut pada Rektor Unitomo, Bachrul Amiq dalam acara seminar Peningkatan Literasi Keuangan Negara.
Bachrul Amiq mengaku
bangga atas penghargaan
yang diterima Unitomo sebagai
kampus yang mendukung kin-

erja Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. “Ini merupakan sebuah penghormatan
bagi Unitomo, tentu hal ini
akan semakin kita perkuat dan
lebih ditingkatkan dengan jalinan kerjasama yang sudah disepakati bersama dalam MoU

bersama DJPPR,” ujarnya saat
memberikan sambutan.
Selain itu, Amiq menambahkan, pihak Unitomo akan mengoptimalkan atas raihan penghargaan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia DJPPR.
Q
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Jajaran Rektor Unitomo dan Dekanat, menerima Penghargaan
dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Sekretaris
DJPPR, Safuadi, ST., M.Sc., Ph.D

nambah semangat, sekaligus
mengajak masyarakat Indonesia
untuk mendukung Asian Games
2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang mulai tanggal
18 Agustus lalu.
Penyanyi dangdut bersuara
merdu Via Vallen dipercaya sebagai artis pembuka Asian
Games 2018 karena kejeniusannya dalam membawa musik

dangdut ke semua kalangan.
Shanda Kunto, Panitia pelaksana Asian Games 2018 juga
memiliki pertimbangan khusus
dalam memilih penyanyi yang
akan tampil di Asian Games
2018. Hanya Via yang memiliki
pendukung massive yang bisa
mendukung jalannya Asian
Games 2018.
Q
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Satuan Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi
Warta Cendekia
Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 57, yaitu perlu dibentuknya
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah
menerbitkan peraturan tentang LLDIKTI dituangkan ke dalam
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada tanggal 10 April 2018.
LLDikti merupakan satuan kerja
di lingkungan Kemenristekdikti yang
berada di wilayah yang berfungsi
membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelantikan pejabat LLDikti (Kepala dan
Sekretaris) telah dilakukan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.
LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang dahulu mengkoordinasikan
perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya masing-masing.
Beberapa perbedaan mendasar antara Kopertis dan LLDikti
adalah tugas fungsi dan cakupan kerjanya. Apabila Kopertis
hanya mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
dengan organisasi yang didukung 3 unit eselon tiga (tipe A),
maka LLDikti yang juga bertugas melayani Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) didukung oleh 4 unit (bagian) eselon tiga.
Q
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Peringati Dies Natalis Ke 37 Tahun

Unitomo Canangkan Raih Predikat Kampus Unggul
Puncak peringatan Dies Natalis Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) ke 37berlangsung Selasa (31/
07). Bertempat di auditorium Ki H. Mohammad Saleh
Gedung F lantai 5 kampus Unitomo Jl. Semolowaru
Surabaya
Warta Cendekia
Rektor Dr. Bachrul Amiq,
SH, MH memimpin langsung
jalannya acara yang dihadiri
seluruh unsur sivitas

akademika, di samping
sejumlah undangan mitra
dari kalangan dunia usaha industri dan pemerintahan.
Dalam sambutannya,
Prof. Sam Abede Pareno memberi paparan dalam Seminar
Nasional Pendidikan Berkarakter yang digelar FKIP Unitomo

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat Sekitar Kampus
digelar Fikes Unitomo

rektor menyampaikan
sejumlah raihan seputar
kegiatan Tri Darma
PT bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
sudah dilaksanakan
selama setahun
terakhir; berikut upayaupaya pengembangan yang

direncanakan di ketiga
bidang itu.
"Sesuai rilis yang
dikeluarkan Kemenristekdikti beberapa
waktu lalu, Unitomo
berhasil meraih
peringkat 93 universitas negeri dan swasta
terbaik se Indonesia. Meski
cukup membanggakan, namun

kita tidak boleh cukup
berpuas diri dengan raihan ini.
Tahun depan, kita harus bisa
meraih peringkat lebih tinggi,
sebagai kampus unggul,
bersaing dengan kampuskampus papan atas Indonesia
lainnya," ujar Amiq.
Peringatan Dies Natalis
Unitomo ke 37 tahun ini diisi
sejumlah kegiatan akademik
maupun non akademik.
Mulai dari pelaksanaan
Kuliah Kebangsaan bertema
"Bersama Membangun
Indonesia dalam Multi
Kultur dan Agama", Seminar
Nasional "Kebijakan
Pendidikan di Era Milenial"
oleh Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Seminar
Nasional "Revolusi Industri
4.0: Peluang atau Ancaman?"
Q
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Demokrasi Dan Sistem Pemilihan Umum Tahun 2019
1. Sistem Pemilihan Umum
Pemilihan umum (pemilu )
tahun 2019 ini diselenggarakan
dengan sistem yang sama seperti pada tahun 2014, perbedaannya jika pada tahun 2014 pemilu
calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan waktu yang berbeda, tetapi pada tahun 2019 ini,
baik pemilu caleg di lembaga legislatif pusat dan daerah serta pemilu capres/ cawapres dilakukan secara serentak sehingga nanti ada
sekitar 5 kotak suara di Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
Pesta demokrasi di Indonesia saat ini diatur pada UndangUndang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dimana untuk
mengisi kursi di lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan perubahan UUD 1945 keanggotaan MPR RI, DPR RI dan
DPD RI dirumuskan pada pasal
2 ayat (1) UUD RI 1945 MPR RI
terdiri atas anggota DPR RI dan
DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum yang dipertegas
lagi dalam pasal 19 ayat (1) UUD
RI 1945 yang menentukan
“Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dipilih melalui pemilihan
umum” ketentuan ini dipertegas lagi dalam pasal 22 C ayat (1)
UUDRI 1945 menentukan
“Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dipilih dari setiap
provinsi melalui pemilihan
umum.
Dalam rumusan pasal –
pasal di atas menunjukan bahwa sejak perubahan UUD 1945
sudah tidak ada lagi anggota
lembaga perwakilan yang diangkat seperti pada masa sebelumnya, sehingga demokrasi yang berkedaulatan rakyat
yang menghargai hak-hak setiap orang tercermin dalam lembaga perwakilan.
Demokrasi memiliki pemahaman yang ambigu, artinya
demokrasi dipahami dalam 2 versi, ada yang memahami demokrasi sebagai kedaulatan yang berada pada tiap-tiap orang, atau yang
dikenal dengan demokrasi kon-

stitusional atau demokrasi materiil, ada pula yang memahami
demokrasi dimana kedaulatan
rakyat berada pada keseluruhan
rakyat dan mengabaikan hak-hak
individu. Di Indonesia dengan
melihat dasar hukum di atas memahami demokrasi dalam arti
demokrasi konstitusional atau
demokrasi materiil yang meletakan kedaulatan pada tiap-tiap orang sehingga proses perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan
keniscayaan yang benar-benar
memperhitungkan suara dari setiap orang.
Sistem pemilihan untuk
mengisi kursi perwakilan dilakukan dengan cara 2 (dua) model
yaitu sistem mekanis dan sistem
organik. Dalam sistem mekanis,
memandang rakyat sebagai massa individu yang sama, seperti
dalam demokrasi liberal, mengutamakan individu sebagai
hubungan kompleks yang kontraktual. Karena itu, suara perseorangan sangat diperhitungkan, dalam pemilihan umum, berbeda dengan sistem organis menempatkan rakyat sebagai
sejumlah perkumpulan individu
yang hidup bersama pada berbagai macam persekutuan, perhimpunan, organsisasi yang
bisa, dimana persekutuan tersebut bisa dibentuk mendasarkan
pada profesi, keluarga/etnis, agama dan lain-lain seperti yang dilakukan pada demokrasi sosialisme terutama komunisme mengutamakan totalitas atau kolekvitas masyarakat sebagai penentu kekuasaan dan mengecilkan
peranan individu, karena itu suara
individu tidak diperhatikan.
2. Macam-Macam Sistem
Pemilihan Umum
Sistem pemilihan yang umum
yang banyak dilakukan negaranegara dibedakan melalui dua
sistem yaitu sistem distrik ( single-member constituency), yaitu
satu daerah diwakil oleh seorang
wakil, dan sistem proposional/
berimbang (multy-member constituency ), perolehan jumlah
suara dibagi habis
Dalam sistem distrik dilakukan dengan cara membagi be-

berapa daerah sesuai dengan
jumlah kursi yang ada di parlemen, jika di parlemen tersedia
100 kursi maka wilayah negara
yang bersangkutan dibagi menjadi 10 daerah, sehingga setiap daerah hanya diwakili oleh
satu orang wakil yang mendapatkan suara terbanyak.
Kelemahan dari sistem ini,
calon yang kalah walaupun
memperoleh suara, perolehan
suaranya terbuang. Pembuangan suara ini menjadi kelemahan dari sistem distrik,
masyarakat minoritas dan partai kecil sulit mendapatkan
wakilnya di parlemen, karena
itu sistem distrik ini dianggap
kurang representatif.
Sedangkan kelebihan dari
sistem distrik ini adalah a) para
calon yang dipilih sangat populer di kalangan pemilihnya, b)
mendorong partai-partai kecil
untuk berintergrasi dengan
partai besar agar mendapatkan
banyak suara sehingga jumlah
partai politik semakin berkurang dan dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang
lebih stabil, c) Pelaksanaannya
lebih sederhana.
Dalam sistem proposional/
berimbang ini, wilayah negara
dibagi-bagi dalam beberapa
distrik/ daerah tetapi batasbatasnya lebih luas dari pada
batas-batas daerah pada
sistem distrik, misalnya setiap
jumlah penduduk 500 orang
mendapatkan satu kursi, jika
suatu daerah terdapat 1500
penduduk maka mendapat jatah 3 kursi di parlemen.
Bilamana suatu partai
mendapatkan suara 1700 suara
maka partai tersebut telah
mendapatkan tiga kursi di parlemen, sisa suara 200, bisa dikompensasikan pada daerah lainnya, bilamana ada partai yang
hanya mendapatkan 200 suara
maka partai kecil tersebut
sudah mendapatkan jatah satu
kursi di parlemen.
Kelebihan dari sistem
proposional ialah, : a) tidak ada
suara yang hilang, b) para wakil
di parlemen bersifat representatif karena semua golongan
terwakili, sedangkan kelemah-

annya a) akan lebih cepat melahirkan partai-partai, b) wakil
yang terpilih lebih terikat para
partai dari pada pemilihnya, c)
banyaknya partai menjadi kendala terbentuknya pemerintah
yang stabil, serta para wakil
yang duduk di kursi parlemen
relatif tidak banyak dikenal
oleh masyarakat.
Sistem distrik maupun
sistem proposional memiliki
kelemahan dan kelebihan masing-masing, dalam mengatasi
kelemahan-kelemahan tersebut
ada negara yang melaksanakan
pemilihan dengan menggunakan sistem campuran antara distrik dan proposional,
yang dikenal dengan sebutan
sistem proposional terbuka,
yaitu dengan menyertakan
sistem daftar (list system), dimana setiap partai peserta
pemilu mencatat nama-nama
calonnya sehingga pemilih
akan akan mencoblos nama
yang terdaftar dalam partai peserta pemilu, sehingga pemilih
dapat mengenal calon yang
dipilihnya tersebut.
Sistem campuran ini ternyata juga ada kelemahannya,
yaitu bila ada pemilih yang
mencoblos gambar partai
maka suara tersebut, tidak
dibuang melainkan oleh penguasa partai yang memiliki kewenangan bisa membagikan
suara itu kepada calon yang
disukainya, ada kemungkinan
orang yang mendapatkan kursi di parlemen bukan merupakan pilihan rakyat. Hal ini dianggap menjadi kelemahan
karena kurang demokratis
.
3. Sistem Pemilihannya
Bagi Calon DPR, DPD Dan
Presiden
Pelaksanaan pemilu untuk
lembaga legislatif, seperti DPR,
DPRD Provinsi, kabupaten dan
Kota, berbeda dengan pelaksaan calon wakil di DPD, berbeda pula untuk pemilihan
mengisi jabatan calon presiden
dan wakil presiden.
Menurut UU 7/17 Perserta
pemilu untuk memilih calon
wakil rakyat di pusat dan daerah adalah partai politik, seh-

Oleh:
Dudik Djaja Sidarta
Penulis adalah dosen FH Unitomo

ingga sifat dari perwakilannya
adalah wakil sebagai partisipan. Sifat dari perwakilan ini,
para wakil kurang independen,
berbeda dengan pemilihan calon anggota DPD pesertanya
adalah perseorangan, karena
itu sifat perwakilannya adalah
wakil sebagai wakil, artinya
wakil ini dapat bertindak bebas
menurut pemikirannya sendiri
tanpa perlu terikat dengan pihak yang diwakilinya atau pemilihnya
Melihat dari ketentuan UU
7/17 serta undang-undang sebelumnya sistem pemilihan
yang dianut untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat
provinsi, kabupaten dan kota
dilakukan secara sistem
proposional terbuka, artinya
setiap partai politik peserta
pemilu, mencatumkan namanama yang dicalonkannya,
yang akan mendudukki kursi di
parlemen adalah calon yang
mendapatkan suara terbanyak,
namun kelemahannya seperti
yang sudah dijelaskan di atas
bahwa jika pemberi suara mencoblos gambar partai, bukan
dari nama calon maka penguasa partai yang berwenang memiliki kewenangan untuk memberikan suara partainya kepada calon yang disukainya.
Kondisi seperti ini, akan
mengurangi kualitas demokrasi, kecuali jika partai mengatur
dengan cara tertentu dengan
tidak mengurangi makna
demokrasi, maka kualitas
demokrasi relatif bisa terjaga,
seperti misalnya dalam Angga-

ran Dasar Partai ditentukan
bahwa suara partai harus
diberikan kepada calon yang
mendapatkan suara terbanyak
pertama, kedua dan seterusnya, melalui ketentuan ini maka
tidak ada lagi like and dislike
sehingga nuansa demokratis
akan terasa di situ.
UU 7/17 untuk menentukan
calon anggota DPD, dilaksankan dengan sistem distrik tetapi untuk setiap distrik/ daerah
diwakili oleh lebih dari satu orang wakil, Sistem ini dikenal
dengan “sistem distrik berwakil
banyak”, dikatakan demikian
karena setiap daerah diwakili
oleh lebih dari satu wakil yang
memperoleh suara terbanyak
secara berurutan, jumlah suara
terbanyak, diurutkan perolehannya sampai sejumlah 4 orang perwakilan.
Jadi sejak reformasi dan
adanya perubahan UUD 1945
sudah tidak ada lagi anggota
per-wakilan yang diangkat
seperti masa lalu, baik di DPR,
DPD maupun DPRD provinsi,
kabupaten dan kota.
Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas pencalonan presiden dan wakil presiden juga diusulkan oleh partai politik tetapi partai politik
yang memiliki kursi di parlemen. “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1
(satu) pasangan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik, dan Pasangan Calon
diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara
sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Jadi tidak semua partai politik bisa mencalonkan presiden
dan wakil presiden jika mereka
tidak mendapatkan kursi di
DPR atau memperoleh suara
sah sedikitnya 25% dari jumlah pemilih nasional.
Ketentuan ini dipersoalkan
oleh banyak orang karena dengan adanya ketentuan yang

membatasi partai yang berhak
untuk mencalonkan presiden
dan wakil presiden hanya partai atau gabungan partai yang
memiliki kursi di DPR. Model
ini dianggap kurang demokrasi karena hanya partai besar
yang akan dapat mencalonkan
presiden, sedangkan partai
kecil dan tidak mendapatkan
kursi di partai diabaikan hakhaknya. Jika kita melihat dari
sisi demokrasi memang adanya president threshold 20 %
kursi di DPR dan perolehan
suara 25% dari setiap provinsi
mengurasi makna demokrasi,
tetapi jika tidak ada pembatasan tersebut bisa menimbulkan permasalahan inefesiensi atas energi dan biaya
yang relatif tinggi karena jika
calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan
dipastikan, pemungutan suara
akan dilaksanakan dua kali putaran, sebab UUD 1945 perubahan dalam pasal 6A ayat 3 telah menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil
harus mendapatkan suara lebih dari 50%, artinya perhitungan suara sah calon menjadi
presiden didasarkan atas suara
setengah plus satu.
Mendapatkan suara separuh plus satu dengan persaingan lebih dari dua calon, relatif
sulit salah satu pasangan calon memperoleh suara mutlak,
dibandingkan jika calon presiden hanya dua pasangan saja,
dan relatif kecil kemungkinannya dua kali terjadi pemungutan suara, karena dua calon
pasangan tak mungkin akan
mendapatkan masing-masing
secara tepat jumlahnya 50% 50%. Jadi adanya dua pasangan president threshold bisa
dikatakan untuk menghemat
energi dan biaya dalam pesta
demokrasi.
Mendasarkan pada uraian
di atas, adanya president
threshold perlu dipertimbangkan dengan mendasarkan pada
kedua aspek tersebut.
Demokrasi Pancasila selayaknya tidak dipahami identik dengan demokrasi liberal atau
demokrasi otoriter. *

Pengantar Redaksi

Unitomo (Makin) Go Internasional
MENJALIN kerjasama dengan
perguruan tinggi asing dalam rangka pelaksanaan tri darma PT, dewasa ini telah menjadi keniscayaan
bagi eksistensi sebuah perguruan
tinggi. Begitu pun Unitomo. Menyusul langkah go internasional yang
telah dirintis beberapa waktu lalu,
tahun ini Unitomo kembali merealisasi program kolaborasi dengan
sejumlah perguruan tinggi asing.
Kali ini, kolaborasi dijalin dengan
beberapa PTS terkemuka di Manila,
Pilipina. Diantaranya De La Salle

Araneta University (DLSU), University of East Caloocan (UEC), Philipine Women’s University (PWU),
dan Jose Rizal University (JRU).
Warta Cendekia edisi kali ini
menurunkan tulisan seputar ikhtiar
Unitomo Go International ini sebagai
laporan utama. Selain oleh-oleh tulisan dari hasil lawatan ke Pilipina,
ada juga beberapa tulisan seputar
kiprah sejumlah dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Unitomo Language Cultural Center
(ULCC) di kampung Dolly, Surabaya,

kawasan yang dulu dikenal sebagai
salah satu lokalisasi terbesar di Indonesia. Di kawasan yang kini telah bermetamorfosa menjadi pusat
industri dan kerajinan berkat tangan
dingin Walikota Surabaya Tri Rismaharini ini, para dosen dan mahasiswa ULCC mengajar bahasa Inggris kepada warga setempat agar
lebih siap menerima wisatawan yang
berkunjung ke kawasan tersebut.
Ada juga tulisan seputar pelibatan mahasiswa asing dari Italia,
Jepang dan Jerman yang sedang

Tim Redaksi Warta Cendekia malakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

kuliah di Unitomo dalam kegiatan
pendistribusian daging kurban
saat peringatan Idul Adha 1439 Hijriah yang baru lalu. Pengalaman
baru menyaksikan dan membagi
daging kurban bagi para expatriate
muda ini memberi sisi human interest bagi mereka selama belajar di
Unitomo, karena tidak saja menimba ilmu secara akademik tapi juga
menambah pemahaman mereka atas
wawasan
sosial
budaya
masyarakat Indonesia.
Sejumlah tulisan bernuansa internasional ini menunjukkan keseriusan Unitomo dalam menapaki
langkah go worldwide. Dan ini memang sesuai dengan arahan Kemenristekdikti tentang perlunya
perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi asing
dalam rangka mendongkrak kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
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. Khususnya kontribusi
dari kalangan mahasiswa, harus diakui memang belum seperti diharapkan. Entah kenapa, animo untuk
menulis, atau setidaknya belajar
menulis, untuk konsumsi media cetak di kalangan mahasiswa sejauh

ini masih relatif rendah.
Mahasiswa di era milenial memang memiliki karakteristik yang
berbeda dengan mahasiswa di awal
2000-an, apalagi dengan mahasiswa di era-era sebelumnya. Mereka lebih akrab dengan media digital ketimbang media cetak, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan
mereka atas informasi pun mengalami disrupsi (perubahan). Bukan
lagi bersumber dari media cetak, tapi
beralih ke media digital, terutama
media sosial. Mereka lebih suka
memanfaatkan media sosial yang
menawarkan informasi nyaris tak
terbatas, namun tetap bisa di-customized sesuai kebutuhan. Mereka lebih menghargai informasi yang
disampaikan secara interaktif, atau
yang lebih dikenal dengan istilah
User Generated Content (UGC),
yaitu informasi yang dihasilkan
secara interaktif oleh perorangan,
daripada informasi yang dihasilkan
secara searah dari redaksi.
Karena itu, seperti edisi sebelumnya, Warta Cendekia edisi ini
juga digarap dengan melibatkan
konsultan yang berpengalaman
menangani media, baik yang berbasis cetak maupun online. Harapannya tentu agar mereka bisa
memberi masukan tentang bagaimana cara mengelola media dengan
perspektif kekinian. Media yang
mampu menarik minat generasi
muda untuk bukan saja menikmat-

inya sebagai konsumen, tapi juga
berkontribusi dalam proses
produksinya, sebagai prosumer
berita atau informasi.
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. Sudah barang tentu,
kami juga sangat mengharapkan
kritik dan saran. Yang namanya kritik tidaklah harus konstruktif,
sebab kritik -- bagaimana pun bentuknya -- tentu memiliki fungsi,
yaitu untuk menunjukkan bahwa
ada sesuatu yang salah atau tidak
pada tempatnya. Karena fungsinya yang begitu mulia inilah, maka
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 terlebih dulu sebelum menyampaikannya, karena jika demikian halnya 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.
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Unitomo Terima Penghargaan Sebagai Pelopor Prodi TBD
Dari UDD PMI Kota Surabaya
Warta Cendekia
Senin (17/09), Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia (HUT PMI) ke 73, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)
resmi mendapatkan penghargaan
dari Unit Donor Darah (UDD) PMI
Kota Surabaya atas didirikannya
Program Studi Teknologi Bank
Darah (Prodi TBD). Bertempat di
Ruang Serba Guna UDD PMI Kota

Jatim. Rektor Unitomo mengaku
bangga atas penghargaan yang
diberikan UDD PMI Kota Surabaya kepada Unitomo.
"Kami akan semaksimal mungkin membuat mahasiswa
Prodi TBD menjadi lulusan yang
profesional, tentu hal ini telah
kami siapkan dengan bekerja
sama dengan tenaga pengajar
sebagian dari UDD PMI dan RS
Haji Kota Surabaya," ungkapnya saat memberikan sambutan.

Surabaya, Rektor Unitomo, Bachrul Amiq menerima penghargaan
yang diberikan langsung Hendro
Gunawan, Ketua UDD PMI Kota
Surabaya.
Kegiatan yang dihadiri kurang
lebih 200 undangan UDD PMI se
Jatim, kegiatan ini mengikrarkan
bahwa lulusan Prodi TBD Unitomo siap diterima 16 UDD PMI
dari 37 UDD PMI yang ada di

Jurnal Ilmiah Unitomo

Raih Sertifikat Akreditasi
dari Kemenristekdikti
Warta Cendekia
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi
jurnal di Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan, Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) meningkatkan infrastruktur dalam bidang
penelitian dengan membuka lembaga Pusat Pengelola Jurnal
(PJJ). Langkah ini dimulai sejak awal tahun 2016 lalu, dan kini
telah menunjukkan geliat positif dalam bidang penelitian.
PJJ Unitomo saat ini mengelola 23 Jurnal Ilmiah. Semua
jurnal telah terindeks Crosreff dan memiliki nomor Digital
Object Identifier (DOI). Jurnal-jurnal ini pun telah terindex
lembaga pengindex International seperti Direktori Open Access Jurnal (DOAJ), EBSCO, dan Science and Technology
Index (SINTA) Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti).
Rabu (29/08), ditemui di sela kesibukan mengelola jurnal,
Daniel Susilo, Ketua PJJ mengatakan antusias dosen dalam
mengelola jurnal mulai menunjukkan progres yang baik. Hal ini
terbukti Kemenristekdikti memberikan sertifikat Akreditasi pada
Jurnal SINERGI, Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Unitomo.
"Ini merupakan capaian awal yang bagus untuk perkembangan jurnal di Unitomo, tentu akan menjadi motivasi bagi pembuatan jurnal lainnya," ungkapnya.
Daniel menambahkan, PJJ akan terus 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 Kemenristekdikti. "Guna meningkatkan kualitas
Jurnal, PJJ akan selalu mengkoordinir dengan baik kestabilan
publikasi Jurnal di lingkungan Unitomo," imbuhnya.
Sementara itu, Meithiana Indrasari, Editor in Chief SINERGI mengatakan perolehan secara resmi pengakuan akreditasi
dari Direktur Jenderal Penguatan dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia merupakan pencapaian yang patut disikapi dengan baik
untuk peningkatan kualitas Jurnal selanjutnya. "Pada (09/
07), berdasarkan Surat Keputusan nomor 21/ E/ KPT/ 2018
SINERGI resmi mendapat sertifikat Akreditasi," ujar Wakil
Rektor IV ini. *

FEB UNITOMO

Siapkan Mahasiswa Hadapi
Tantangan Revolusi Industri 4.0
Warta Cendekia
Selasa (15/05), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema "Revolusi Industri 4.0 Ancaman atau
Peluang?". Bertempat di Auditorium Ki Moh Saleh, kegiatan
ini dibula Rektor, Bachrul Amiq.
"Kita sedang berada di era milenial, yang segalanya serba
digital. Terlebih saat ini perkembangan industri sudah pada
tahap 4.0, kita harus siap dengan segala kemampuan yang
kita miliki untuk menyikapi perkembangan zaman ini," kata
Doktor Bidang Hulum ini saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 mahasiswa ini mendatangkan Esti, Kepala Bidang Kaderisasi HIPMI sebagai narasumber. Dalam paparannya, Esti memberikan wawasan mengenai perkembangan industri yang semakin canggih.
"Saat ini sudah berada di era revolusi industri ke 4 dimana
informasi dan teknologi berkembang sangat cepat yang juga
berdampak pada proses pembelajaran dan terjadinya disrupsi
yakni perubahan tatanan manusia yang berubah sangat cepat
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," terangnya.
Sementara itu, Nur Sayidah, Dekan FEN berharap seminar
nasional ini dapat menghasilkan output pada mahasiswa
dalam menyongsong era revolusi 4,0. "Mahasiswa harus siap
berada di era digitalisasi ini, sehingga jika terjun ke dunia
kerja secara kompetensi mampu bersaing pada era revolusi
4.0 ini," pungkasnya saat ditemui di sela kegiatan. (Wild)

Dalam sambutan lain, Hendro
Gunawan, Ketua UDD PMI Kota
Surabaya mengatakan pihaknya
memberikan penghargaan kepada Unitomo karena perguruan
tinggi tersebut menjadi pelopor
didirikannya Prodi TBD di Jatim.
"Kami sangat mengapresiasi
Unitomo, yang pertama kali
mendirikan Prodi TBD di Indonesia Wilayah Timur," ujarnya.
Senada dengan Rektor, Miftahul Khairoh, Dekan Fakultas

Ilmu Kesehatan (Fikes) mengatakan Prodi TBD Unitomo dirancang untuk menghasilkan tenaga
tranfusi darah yang dibutuhkan
untuk bekerja bank darah baik
swasta maupun negri serta UDD
di seluruh kabupaten atau kota
yang ada di seluruh Indonesia.
"Lulusan dirancang juga sebagai tenaga laboran di institusi-institusi kesehatan yang
membutuhkan," kata Miftah saat
ditemui di sela kegiatan. (wild)

Ratusan Alumni Lintas Generasi
Hadiri Reuni Akbar Unitomo 2018
Warta Cendekia
Minggu (29/07), Universitas
Dr. Seotomo (Unitomo) bersama alumni yang terjaring dari
lintas generasi menggelar Reuni Akbar 2018. Kegiatan ini
mengangkat tajuk "Karena Setangkup Rindu Aku Datang di
Kampus Biru". Bacrhrul Amiq,
Rektor Unitomo mengatakan
dalam sambutannya, kegiatan
reuni akbar merupakan langkah
dalam membina hubungan
antar alumni. "Berkumpulnya
alumni dari lintas generasi ini
akan menguatkan jalinan alumni Unitomo, dan tentunya akan
membawa nama besar kampus," ungkapnya.
Bertempat di Auditorium
Ko. H. Moh. Saleh, kegiatan ini

diikuti ratusan alumni dari berbagai generasi. Yulianto, ketua pelaksana kegiatan mengatakan, reuni akbar ini akan bergulir setiap tahunnya. "Dengan demikian kita akan menjalin lebih luas ikatan alumni
Unitomo yang sudah tersebar
di seluruh Indonesia," ujarnya
saat ditemui di sela kegiatan.
Sementara itu, Suyanto,
Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan mengatakan kegiatan ini akan membawa dampak
positif bagi kehidupan kampus.
"Para alumni ini Unitomo yang
telah sukses ini akan menjadi
motivasi bagi mahasiswa, serta akan menjadi penjembatan
dalam karir di dunia kerja
nantinya," pungkasnya. (Wild)

Bacrhrul Amiq, Rektor Unitomo membuka acara Reuni Akbar Unitomo 2018.

Unitomo Tingkatkan Mutu PKM dalam
Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Datangkan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti

Warta Cendekia
Rabu (19,09), Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) menggelar
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM). Bertempat
di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini mengangkat tema
"Peningkatan Mutu PKM
dalam Menghadapi Revolusi
Industri ke 4".
Rektor, Bachrul Amiq yang
memimpin langsung jalannya
acara, mengatakan kegiatan kemahasiswaan harus memiliki
kreatifitas dan inovasi yang
baik. "Aspek kegiatan kemahasiswaan memiliki poin penting
dalam peningkatan mutu perguruan tinggi," ujarnya saat
membuka acara.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 mahasiswa dan Wakil
Dekan 1 ini mendatangkan Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jendral
Pembelajaran Mahasiswa Kementerian Riset, Telnologi dan
Pendidikan Tinggi (Dirjen Belmawa Kemenristekdikti) sebagai pembicara. Dalam paparannya, Didin mengatakan
mahasiswa Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar

biasa dalam menciptakan ide
kreatif, namun cenderung
kurang percaya diri.
"Potensi mahasiswa sangat
luar biasa, namun mari bersama-sama bangun kepercayaan
diri kita, yakinkan pada diri
sendiri bahwa kita mampu,"
ungkapnya.
Didin menambahkan banyak
Bidang PKM yang bisa diikuti,
beberapa diantaranya bidang penalaran dan kreativitas, bidang
kesejahteraan dan kewirausahaan, bidang minat bakat dan ormawa, hingga bidang penyelarasan dunia kerja.
"Banyak sekali peluang
yang bisa diikuti, mari tumbuh-

kan kreativitas dengan sentuhan teknologi serta digitalisasi
untuk memersiapkan diri menghadapi revolusi industri ke 4,"
imbuh pria asal Sunda ini.
Sementara itu, ditemui di sela
legiatan, Suyanto, Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan mengatakan kegiatan ini akan menjadi pemicu mahasiswa dalam
mengikuti PKM yang diselenggaralan Kemenristekdikti. "Dengan menerima arahan langsung
dari direktur kemahasiswaan
Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, tentu mahasiswa
akan menerima refrensi dan
mampu membaca peluang
mengikuti PKM," ujarnya. *

Tingkatkan Kualitas Dosen

Pusdiklat Unitomo Gelar Pekerti
Warta Cendekia
Senin, (09/04), Bertempat di Auditorium Soemantri Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) Unitomo menggelar Pelatihan Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti). Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, terhitung mulai 09-13/04 dengan diikuti
37 peserta dari beberapa perguruan tinggi se Jawa Timur.
Ditemui di sela kegiatan, Basuki Nugroho, Ketua Pusdiklat
Unitomo mengatakan Pekerti yang sedang berlangsung sudah
ke 3 kalinya. "Kami akan terus menggiat pelatihan seperti ini.
Peserta akan dididik dan dilatih untuk meningkatkan ketrampilan serta kualitas Dosen dalam pembelajaran," ujar pria
penghobi musik ini.
Selain itu, Basuki menambahkan, hasil dari Pekerti akan
membiasakan dosen membuat perangkat pembelajaran dan
akan diaplikasikan selama 1 semester serta akan dievaluasi
pada pelatihan Applied Approach (AA).
"Pada pelatihan selanjutnya, peserta akan dibekali wawasan
dalam bidang pembelajaran yang meliputi materi tentang taksonomi tujuan instruksional, strategi kognitif, dan pembelajaran orang dewasa sebagai bekal untuk melakukan rekonstruksi
mata kuliah, membuat kontrak perkuliahan, maupun dalam
menulis bahan ajar," imbuhnya. (Wild)

Lakukan Link and Match dengan Masyarakat
Industri Miniplant di Gresik
Warta Cendekia
Sebagai salah satu dari implemantasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) telah menjadi kampus yang diperhitungkan dalam kaitannya dengan
pengabdian kepada masyarakat.
Sabtu (03/03), Liosten RR Ully
Tampubolon, Dosen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unitomo resmi mendapatkan dana
hibah dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam
Link and Match Alih Teknologi
dari Perguruan Tinggi ke
masyarakat Industri Miniplant
di Kabupaten Gresik.
Program pengabdian yang
mendapat hibah Dikti ini ber-

kaitan dengan Program Pengembangan Produk Ekspor Industri
Hasil Laut. Jumat (31/08), ditemui di sela kesibukan mengajar,
Ully mengatakan kegiatan pengabdian yang dilakukan meliputi
pelatihan proses produksi, personal higien hingga Standar Operasional Prosedur Sanitasi
(SSOP). “Record kinerja
masyarakat pada saat awal kerap membuat produk olahan menjadi rusak, kini setelah beberapa
bulan mulai menunjukkan progres yang positif,” ungkapnya.
Ully menambahkan, kegiatan
pengabdian ini diharapkan
mampu menciptakan komitmen
mengenai apa yang dikerjakan
oleh satuan unit kerja untuk
mewujudkan good governance.
Dalam kegiatan pengabdian
Miniplant memberikan sosialiasi kepada masyarakat bahwa
program higiene dan sanitasi
akan meningkatkan kualitas sehingga tingkat keamanan pro-

duk meningkat. “Mayarakat
akan jauh memiliki kualitas kerja yang baik, dan mampu memiliki kemandirian akan peningkatan kualitas kerja.” imbuhnya.
Sementara itu, Sulis Janu,
Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM)
mengatakan kegiatan pengabdian program pengembangan

produk ekspor ndustri hasil laut
di Kabupaten Gresik menunjukkan progres yang baik akan
Link and Match mentransfer
teknologi dari perguruan tinggi
ke masyarakat industri Miniplant.
“Pengabdian ini akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pemilik Miniplant dan
masyarakat,” pungkasnya. *
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Unitomo Gelar Kolaborasi Internasional
Menjalin Kerja Dengan 4 Universitas Terkemuka di Philipina
Warta Cendekia
Dalam rangka penguatan
kolaborasi kerjasama internasional di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Selasa (07/08)
sampai Kamis (09/08) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menjalin kerja internasional dengan
empat perguruan tinggi terkemuka di Manila, Philipina.
Delegasi Unitomo yang dipimpin langsung Bachrul Amiq
Rektor Unitomo beserta empat
wakil rektor dan sembilan dekan.
Rombongan disambut hangat oleh rektor dan pimpinan
fakultas dari keempat perguruan tinggi tersebut seperti di De
La Salle Araneta University
(DLSU), University of East Caloocan (UEC), dan Philipine
Women’s University (PWU) serta Jose Rizal University (JRU).
Ke empat kampus ini rata-rata
berusia hampir seratus tahun.
Amiq mengaku sangat terkesan dengan sumberdaya manusia terutama dosen di empat kampus swasta di Philipina ini karena disamping rata-rata usia kampus sudah berusia hampir seratus tahun tetapi sangat profesional dalam pengelolaan akademiknya seperti bidang pengajaran, kurikulum dan jurnal penelitian serta kolaborasi studi dengan dosen dan mahasiswa asing yang sedang belajar di kampusnya.
“Ke-empat universitas Philipi-

Waca1-foto bersama rektor unitomo dan rektor DLSA Bjorn Santos usai penandatangani MoU

na ini mempunyai karakteristik
sama dengan Unitomo yang
dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU).
Sama-sama mengelola pendidikan
menengah dan vokasi seperti SMP,
SMA, SMK, D3, S-1 sampai Pascasarjana,” jelas Amiq
Dikatakan Amiq, sebenarnya
secara informal hubungan kami
dengan beberapa Universitas ini
sudah berlangsung lama karena
sudah ada beberapa dosen mereka yang mengajar di Fakultas
Ilmu Komunikasi (FIKOM) dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB) Unitomo.
“Melalui networking selama

Foto bersama Unitomo di East University

dua hari secara marathon kami
menjajagi kerjasama dengan
mereka dan syukur Alhamdulillah telah di teken empat MoU
dan 17 MoA antara Unitomo
dengan empat perguruan tinggi
itu,”ungkap Amiq
Senada dengan Rektor, Eddy
Yunus Ketua Pembina YPCU
pun ikut menggaris bawahi pentingnya penguatan kerjasama internasional terutama dalam
kolaborasi kapasitas pengelolaan Jurnal di tingkat Program
Studi (Prodi) dan penerimaan
mahasiswa asing di Unitomo.
“Di Era milenial seperti ini visi
dan misi Unitomo kedepan harus

Foto bersama Unitomo-DLSAU

go internasional dan YPCU
akan selalu support dalam
kolaborasi akademik ini terutama menyiapkan sistem dan infrastrukturnya,” kata Guru Besar FEB Unitomo ini.
Eddy mengatakan, setelah
penandatangan MoU ini ia akan
selalu memantau terus pelaksanaan implementasi dari kerjasama
ini, seperti penulisan jurnal internasional bagi para dosen dan
penerimaan mahasiswa asing di
Unitomo.
Sementara itu Wakil Rektor IV
Bidang Kerjasama dan Promosi
Meithiana Indrasari menuturkan
bahwa PT yang unggul adalah PT

Studium General diselenggarakan oleh Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo. Kagiatan tersebut dilakukan di ruangan R.M Soemantri dan dibuka oleh dekan dari FIKOM, Redi
Panuju. Studium General ini dihadiri oleh mahasiswa S1 dari Unitomo yang mengenyam pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi.
Pada saat pembukaan, Prof. Jamilah Ahmad, Ph.D. FIPR
dari Universiti Sains Malaysia menyampaikan benefit dari
menggunakan bahasa inggris. Kemudian Jamilah berbicara
mengenai Kultur dan praktik Public Relation (PR).
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 5

Prof Dr Jamillah bin Ahmad, PhD di seminar Fikom 23 Juli 2018

Wali Kota Surabaya Beri
Paparan Motivasi Komunikasi
di Gala Dinner ICCSR
WALI kota Surabaya, Tri Rismaharini menghadiri Gala Dinner dalam acara International Converence Communication Science and Research (ICCSR) yang digelar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom Unitomo). Kedatangan
Risma memberikan paparan mengenai motivasi dan etika komunikasi dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 14 negara.
Dalam mengelola Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya,
Risma mengaku selain pengetahuan umum, ada hal yang lebih penting dalam birokrasi yaitu komunikasi. "Yang selalu saya
lakukan, bagaimana saya mampu berkomunikasi dengan siapapun dan bisa memberi motivasi keberhasilan kepada mereka," ungkapnya.
Q
BERSAMBUNG KE HAL. 5

Tri Rismaharini menghadiri Gala Dinner dalam acara International
Converence Communication Science and Research (ICCSR)

Rektor Unitomo
Bachrul Amiq
berjabat
tangan dengan
Esther A. Garcia
(Presiden &
Chief Academic
Officer- University of the East UE)
Rektor Unitomo
Bachrul Amiq dan
Rektor JRU-Vincente
K. Fabella foto
bersama ketika tukar
menukar cendera
mata

Rektor Unitomo
Bachrul Amiq
dan rektor PWUJose Fransisco
Benitez
didampingi
Warek Unitomo
usai
penandatnganan
MoU

gym dan lapangan olahraga,
kelas internasional, laboratorium, dan perpustakaan serta mu-

Foto bersama Unitomo-DLSAU

Studium General ICCSR
Oleh: Prof. Jamilah

yang mampu membangun jejaring
(net working) berkolaborasi dengan PT lainnya. Kolaborasi memberi kesempatan bagi PT dalam dan
luar negeri untuk melakukan risetriset secara bersama sebagaimana
diinginkan Kemenristekdikti. “Pendanaanya juga tersedia melimpah,” kata Meithiana
Meithiana mengungkapkan
kolaborasi juga memungkinkan
PT mendapatkan progran beasiswa ke luar negeri. Selain itu
juga dapat memperkuat kapasitas masing-masing menjadi lebih besar dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang lebih
baik. Juga dapat meningkatkan
akreditasi PT. Implementasi dari
kerjasama ini, kata Meithiana ke
depan sudah bisa diadakan program pertukaran mahasiswa dan
dosen asing, kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah.
“Pada September mendatang,
pihak DLSU Insya Allah akan
mengadakan kunjungan balasan
ke Unitomo sedangkan untuk
Universitas lainya seperti JRU
langsung mengundang Unitomo
untuk hadir sebagai pembicara
pada Seminar Internasional mereka dalam rangka ulang tahunnya
ke-100. Semoga bermanfaat bagi
dosen Unitomo,” beber Meithiana Doktor enerjik ini.
Di sela kunjungan delegasi
Unitomo berkesempatan mengunjungi beberapa fasilitas
penunjang akademik seperti

Foto
bersama
UnitomoPWU

seum yang terdapat di kompleks ke empat kampus yang mereka kunjungi. (agbar)

Foto bersama Unitomo-JRU

ICCSR 2018

Unitomo Berpartisipasi Membangun Masyarakat Digital
Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Dr. Soetomo sebagai perwakilan dari Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah ICCSR
yang kedua (2nd International
Conference of Communication
Science Research). Konferensi ini diadakan pada tanggal 2425 Juli 2018 bertempat di Hotel
Santika Premiere dan didukung penuh penuh dari segenap
civitas akademika Universitas
Dr. soetomo, Program Studi
Ilmu Komunikasi.
Konferensi ini diikuti sebanyak 379 peserta dari belahan
dunia seperti Malaysia, United Kingdom, Amerika Serikat,

Jerman, Denmark, Perancis,
Bangladesh, Nigeria, India,
Pakistan, Filipina, Thailand,
dan China. Tak hanya itu, konferensi internasional ini juga
dihadiri oleh pakar media dan
komunikasi dari 4 negara di
antaranya : Prof. Dr. Drs. Henri
Subiakto, S.H., M.Si., S.Stat.,
M.BA. (Staf Ahli Menkominfo
Bidang Komunikasi dan Media
Massa), Prof. Jamilah Ahmad,
Ph.D. FIPR. (Universiti Sains
Malaysia) yang menjadi pembicara Studium Generale tanggal 23 Juli 2018, Dr. Maria Rochelle G. Divinagracia, M.Sc. (Philippine Women University)
yang menjadi pembicara Studium Genrale tanggal 21 Juli 2018,

Dr. Malinee Khumsufa (Chiang
Mai University, Thailand). Dr.
Redi Panuju (Universitas Dr,
Soetomo).
Dr. Br. Betty Tresnawati dari
UIN Sunan Gunung Jati menyampaikan salut bisa mengundang peneliti di banyak negara dan berterimakasih kepada
Daniel Susilo, S.i.Kom,
M.i.Kom karena sudah menyelenggarakan ICCSR.
“Tadi pas di ruangan saya
itu ada dari Myanmar, dari Philippine gitu, jadi itu bisa ngundang banyak orang yang dari
beberapa negara di luar kita
gitu. Kan jadi kita bisa sharing
knowledge yang beda gitu ya,
dengan yang ada di Indonesia

Daniel Susilo, Dr Maria, Fanny (moderator), Prof Jamilah, Dr Redi,
dan Dr Meline

dan itu hebat banget. Jempol
buat pak Daniel Susilo,” tutur
Dr. Br. Betty Tresnawati.
Sharah M. Ibrahim yang
berasal dari Lyceum University Intramuros di Filipina juga
mengaku senang bisa datang

Catatan Ringan Redi Panuju dari 2nd ICCSR:

Mematahkan Mitos dengan Mental
Sebetulnya International Conference ini digelar untuk kedua kalinya oleh Fikom
Unitomo. Yang pertama dua tahun lalu. Dua hari saya dilantik sebagai Dekan
Fikom awal 2017, Daniel Susilo dan beberapa dosen muda langsung menghadap
saya menyodorkan agenda ini. Waktu itu sempat beredar di WA group, kalau
saya tipe orang yang otoriter gara gara rapat dosen dan senat fakultas memutuskan larangan menggunakan WA untuk proses kebijakan. Karena itu saya buktikan mitos itu tidak benar, maka saya putuskan Okey….
PANITIA pun disusun dan
dalam rapat saya hanya tegaskan
dua hal: pentingnya kerja tim dan
semangat (mental) optimism.
Salah seorang dosen senior
Fikom membisiki saya, “Pak
Hati-hati lho….!” Jantung saya
rasanya mau copot, sebab konteks hati-hati punya maksud
kea rah pribadi sebagai Dekan.
Pada penyelenggaraan conference yang pertama, Pak R Hartopo Eko Putro jadi korbannya.
Waktu itu, beriringan dengan
penyelenggaraan conference,
beliau punya hajat menikahkan
anak lakinya. Kebetulan saya
juga demikian. Menikahkan
anak saya yang laki laki.
Waduh, apakah saya juga akan
menemui takdir yang sama?
Tanya saya dalam hati.
Tidak…tidak boleh! Itu han-

ya mitos. Karena itu saya harus
mempersiapkan diri dengan
maksimal. Saya minta tolong
pada Dr Suhartawan Budianto,
SS, M.Pd dari Fakultas Sastra
untuk menghidupkan kembali
bahasa Inggris saya yang terlanjur tertidur lama. Berkat kesabaran beliau, meskipun tampil
dengan pas pasan, akhirnya
presentasi saya sebagai keynote speaker bisa berlalu.
Rangkaian conference diawali dengan seminar di Fikom
oleh Dr. Maria Rochelle G. Divinagracia, M.Sc. (Philippine
Women University) lima hari
sebelumnya. Maria menyampaikan masalah komunikasi
bencana di Filipina sebagai
bagian dari manajemen resiko.
Pada moment inilah pertama
kali dalam hidup saya pidato

dalam bahasa Inggris.
Sehari sebelum conference
giliran Prof. Jamilah Ahmad,
Ph.D. FIPR. (Universiti Sains
Malaysia) yang tampil di kampus kita. Pada pengalaman
yang kedua ini saya sudah mulai berani untuk membuat candaan dalam bahasa Inggris. Saya
bilang begini kira kira: let’s me
introduce my self. My name is
Redi Panuju. My friend call me
with Mr Panu. And Prof Jami-

lah can call me with Mr Panu
too…dan audience tertawa.
Prof Jamilah bingung kok
bisa tertawa. Rupanya beliau
penasaran dengan moment
tersebut. Beliau mencari tahu
ke dosen dosen yang mengawal. Dan setelah tahu bahwa
“Panu” itu sejenis penyakit
kulit beliau pun tertawa terbahak bahak. Pada kesempatan
presentasi di conference, kalimat itu saya ulang kembali sebagai pembukaan dan Alhamdulillah Prof Jamilah yang paling keras tertawanya. Saya
bersyukur kepada Tuhan karena bisa membuat peserta conference yang tadinya begitu
serius menjadi cair.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 5

Dekan Fikom
Dr Redi Panuju, M.Si

ke konferensi dengan peneliti
dari beberapa negara, menyampaikan terimakasihnya kepada
panitia dan Indonesia.
“Good day, everyone, we’re
here now in ICCSR 2018. So this
is the conference when all researchers around the globe is
invited, i really proud that i was
able to be in here knowing the
different researchers, from different researchers. So, thank
you to all, the organizers, and
also to Indonesia,” jelas Sharah
M. Ibrahim.
Setelah saling mempresentasikan dan bertukar ide antara
penelitian satu dan yang lainnya,
dokumen penelitian dari partisipan yang dipresentasikan pada
ICCSR 2018 akan dipublikasikan
di jurnal ternama dari SCOPUS
dan diindex oleh Thomson Reuters. Dilansir dari data Linkedin
dan wikipedia, SCOPUS memiliki
nama ilmu sosial yang bagus di
Amerika dan Thomson Reuters
bergerak di bidang information
technology di Kanada dan berbagai negara. Kedua nama ini memiliki kecocokan dengan tema
konferensi, Creating Digital Society towards Global Mediasphere, Cultural, and Community”.
Dengan peran lembaga pendidikan tinggi dan angka partisipan yang banyak ini, tujuan
yang ingin dicapai adalah untuk mempromosikan pertukaran ide dan pengetahuan penelitian di antara peneliti lokal
dan internasional tentang studi komunikasi. (*)
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Kemenristekdikti Gambarkan Pentingnya
Jabatan Fungsional Dosen di Unitomo
Galeri Investasi BEI Unitomo
Gelar Sekolah Pasar Modal
Warta Cendekia
Dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan masyarakat
khususnya civitas akademika tentang keberadaan Pasar Modal, maka Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Sekolah Pasar Modal
(SPM), Senin (07/05). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini dibuka Wakil Rektor II, Slamet Riyadi.
"Kita perlu mendalami pentingnya pasar modal, karena
pasar modal ini telah menjadi penggerak perekonomian nasional negara saat ini. Kita mau tidak mau harus pula menyesuaikan diri dengan lajunya perkembangan pasar modal,"
ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta ini mendatangkan
dua narasumber Dian Fajar, Staf BEI, dan Fajar Aminudin, Trainer Pintraco Sekuritas. Dian Fajar memaparkan kegiatan SPM ini
untuk mengembangkan galeri investasi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat melalui pasar modal. "Melalui SPM
seperti ini kami mengharapkan informasi mengenai pasar modal semakin diketahui masyarakat luas," ungkapnya.
Sementara itu, Fajar Imanudin, Trainer Pintraco Sekuritas
memberikan pelatihan pada peserta yang hadir terkait pembuatan rekening investasi. "Dengan memiliki rekening investasi, maka peserta yang hadir telah siap menjadi investor. Bagi
pemilik rekening investor pada pasar modal, yang harus diperhatikan harus cermat memilah perusahaan yang akan dibeli
sahamnya," pungkasnya.
Ditemui di sela kegiatan, Veronika Nugraheni Si Lestari,
Ketua Galeri Investasi BEI Unitomo mengatakan kedepannya
akan menggelar SPM yang diperuntukkan bagi mahasiswa
yang ingin terjun di dunia pasar modal. "Periode SPM kedepan akan dibuka untuk mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi di BEI," jelasnya. (Wild)

Warta Cendekia
Bertempat di Auditorium RM
Soemantri, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar workshop bertemakan "Pentingnya
Jabatan Fungsional Dosen dalam
Pengembangan Institusi Perguruan Tinggi". Selasa, (17/04), Rektor Unitomo, Bachrul Amiq,
menyampaikan kegiatan ini sebagai pembelajaran bersama untuk menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam mengembangkan perguruan tinggi menuju
kampus unggul.
"Kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat, perlu diketahui masih banyak dosen yang
belum memiliki jabatan akademin. Untuk itu kita perlu pelajari
bersama melalui kegiatan ini,"
ujarnya mengawali kegiatan
workshop.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari Dosen Unitomo maupun beberapa kampus

mitra lainnya ini mendatangkan
Direktur Karier dan Kompetensi
SDM Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI), Bunyamin Maftuh.
Dalam paparannya Bunyamin menyampaikan masih
banyak Dosen yang belum memiliki jabatan akademik, hal ini
disampaikan berdasarkan kondisi Dosen Nasional saat ini yang
dipantau oleh Kemenristekdikti.
"Banyak faktor yang menyebabkan dosen tidak memiliki jabatan fungsional, salah satunya
kurang memikirkan karya ilmiah.
Hal ini harus segera ditangani,
sebagai seorang Dosen harus benar-benar memahami kariernya,
mulai dariAsistenAhli, Lektor, Lektor Kepala hingga Profesor,"
ujarnya.
Bunyamin menambahkan,
menjadi dosen harus memiliki semangat dalam meniti karier. "Jan-

gan berhenti pada suatu jabatan
akademik tertentu, misal yang
sudah menjadi Asisten Ahli harus
bersemangat untuk bisa menjadi
Lektor, pun jabatan akademik selanjutnya. Karena mimpi terbesar
dosen yakni mampu menjadi Pro-

tuk mengembangkan karier dosen, karena ini saya sudah lama
menjadi Lektor. Langkahnya
saya harus giat melakukan penelitian ilmiah dan tentunya mampu terpublikasi di lingkup Internasional," katanya. (Wild)

FEB Unitomo Dorong
Mahasiswa Untuk Berwirausaha

Fikom Unitomo - KPU
Jatim Ajak Mahasiswa
Jadi Pemilih Cerdas
Warta Cendekia
Rabu (30/05), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom Unitomo) bersama Komisi Pemilihan Umum Jawa
Timur (KPU Jatim) menggelar Talkshow Pendidikan Politik dengan mengangkat tema "Pemilih Kritis, Pemilu Yang Objektif".
Bertempat di Auditorium Ki Moh Saleh, kegiatan ini memberikan
wawasan kepada pemilih pemula yang notabennya mahasiswa.
"Partisipasi pemilu sangat kurang, apalagi kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita harus kritis dan cerdas dalam
menentukan hak pilih. Melalui seminar ini kita akan tau betapa
pentingnya kita memberikan hak pilih kita," ungkap Redi Panuju,
Dekan Fikom saat membuka paparan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 mahasiswa ini mendatangkan 2 narasumber diantaranya Mahmud Suhermono, Wakil Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim dan Choirul Anam,
Komisioner KPU Jatim. Dalam paparannya, Mahmud menjelaskan pemilih pemula banyak digiring oleh opini yang disampaikan oleh media.
"Apa yang ditayangkan oleh media jangan semata-mata ditelan begitu saja informasinya, kita harus memfilter segala penayangan agar bisa objeltif dalam menentukan pilihan," katanya.
Sementara itu, Chairul Anam menegaskan sebagai pemilih
pemula jangan sampai membuang sia-sia hak pilih yang dimiliki.
Karena menurut data yang ada, pemilih di Jatim hanya 60% 70% yang menggunakan hak pilihnya.
"Kita begitu menyadari, pemilih pemula sangat perlu disosialisasikan tentang hak pilih. Hal demikian agar mahasiswa, sebagai pemilih pemula tidak memaksakan idealismenya untuk
golput atau tidak menggunakan hak pilihnya," ungkapnya. (Wild)

fesor," imbuhnya.
Ditemui di sela kegiatan, Cicilia Tantri, Dekan Fakultas Sastra Unitomo mengaku termotivasi untuk dapat naik jabatan akademik menjadi Lektor Kepala.
"Saya menjadi lebih optimis un-

Bupati Sampang Bekali Peserta KKN
Unitomo Keunikan Budaya Madura
Warta Cendekia
Minggu (15/07) Lembaga
Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Soetomo (LPM Unitomo) menggelar pembekalan
Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Tahun akademik 2017/2018 ini
peserta akan diberangkatkan ke
Kecamatan Omben Kabupaten
Sampang. Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini mengusung tema "Bersama Membangun dan Memperdayakan Masyarakat Desa".
"Saya mengharapkan seluruh peserta KKN mampu memberikan kontribusi yang baik
bagi masyarakat Sampang,"

ungkap Rektor, Bachrul Amiq
saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar
830 mahasiswa ini mendatangkan Jonathan Judianto, PJ Bupati Sampang sebagai pemateri.
"Saya sangat yakin, mahasiswa
Unitomo mampu memberikan
kontribusi secara akademisi yang
baik untuk masyarakat Omben
Kabupaten Sampang," ungkapnya saat memberikan paparan.
"Ada kultur-kultur madura
yang harus kita pahami bersama. Yang paling penting,
masyarakat madura memiliki
peribahasa lebih baik putih tulang dari pada putih mata, ini

artinya jangan mengganggu harga diri masyarakat madura dalam
bersosialisasi," imbuhnya.
Sementara itu ditemui di sela
kegiatan, Sulis Janu mengatakan
seluruh peserta KKN akan disebar ke 14 desa yang ada di kecamatan Omben. Selain itu, LPM
Unitomo kembali menetapkan
KKN tematik yang akan terjun
di keluraham Wonokusumo kecamatan Semampir Surabaya.
"Kami mberikan dua pilihan
KKN, reguler dan tematik. Ini
akan sangat membantu mahasiswa memaksimalkan melakukan pengabdian kepada
masyarakat," ujarnya. (Wild)

Warta Cendekia
Persaingan dunia kerja saat ini semakin kuat, terlebih bagi
pencari kerja yang basisnya fresh graduate. Menyikapi fenomena tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr.
Soetomo (FEB Unitomo) menggelar Focus Group Discussion
(FGD) dengan mengangkat topik "Pentingnya keberadaan
Program Pendampingan KewirausahaanTerhadap Keberhasilan Pertumbuhan Wirausaha Muda Indonesia".
Selasa (17/07), Bertempat di Auditorium RM Soemantri, kegiatan ini dibuka Rektor, Bachrul Amiq. Dalam sambutannya,
Rektor mengharapkan kegiatan ini mampu mewujudkan visi
Unitomo yakni semangat jiwa kemandirian. "Saya berharap
kegiatan ini mampu memunculkan pengusaha-pengusaha
muda dengan semangat kemandirian," ungkapnya.
Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur
seperti unsur pemerintah, akademisi, orang tua, pengusaha
hingga media. Ditemui di sela kegiatan, Nur Sayidah, Dekan
FEB mengatakan diskusi ini diharapkan mampu memberikan
wawasan tentang jiwa kewirausahaan. "Kami sudah memberikan fasilitas pengajar yang berkualitas terkait kewirausahaan,
dengan diskusi ini kami mengharapkan akan ada pendamping
kewirausahaan yang membimbing calon wirausaha," ujarnya.
Sementara itu, dalam kegiatan ini FEB Unitomo menjalin
kerjasama dengan Think Indonesia untuk mengembangkan
para pengusaha muda. Esti Nalurani mengatakan jalinan kerjasama ini menjadi langkah awal dalam membentuk kader pengusaha muda di Unitomo.
"Untuk diketahui, Think Indonesia sendiri adalah lembaga
kursus singkat untuk menciptakan entrepreneur muda dan
professional skill. Nantinya bagi peserta yang ikut di Think
Indonesia, akan digembleng dengan materi-materi pelatihan
tentang kewirausahaan," ungkap wanita yang akrab dipanggil Cici ini. (Wild)

MEMATAHKAN MITOS DENGAN MENTAL

WALI KOTA SURABAYA BERI PAPARAN ..
Sambungan dari hal 4
Risma menambahkan, komunikasi memiliki peranan penting
dalam segala aspek kehidupan. "Kekuatan dari komunikasi
mampu merubah kehidupan, komunikasi mampu menjadi kekuatan dalam segala aspek dan konteks Kehidupan," katanya.
Sementara itu, Redi Panuju, Dekan Fikom Unitomo mengatakan hadirnya Wali Kota Surabaya akan menjadi motivasi
dalam mengimplementasikan ilmu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. "Kita semua tahu, bu Risma mampu menjalankan komunikasi yang diterapkan dalam mengelola kota Surabaya," ujarnya saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Redi menambahkan, kedatangan Wali Kota Surabaya menjadi representatif dari besarnya arus digital di Surabaya dan
mampu dikelola dengan baik. "Bu Risma mampu mengambil
segala manfaat arus digital untuk perkembangan kota Surabaya yang lebih baik," imbuhnya.
Selain Tri Rismaharini, kegiatan Gala Dinner ICCSR juga mendatangkan Tyan Rudiana, Humas Mabes Polri yang memberikan paparannya mengenai cyber crime. "Dari sisi kepolisian
kami hadirkan untuk memberikan wawasan mengantisipasi pengaruh hoaxyang marak terjadi saat ini," pungkas Redi. (Wild)

Sambungan dari hal 4
Pada sore harinya dilakukan
penandatangan nota kerjasama (MOA) antara Fikom Unitomo dengan), Dr. Malinee
Khumsufa (Chiang Mai University, Thailand). Rencananya mulai tahun ajaran ini akan
dilakukan pertukaran pelajar
dengan format pengakuan
SKS. Fikom Unitomo akan mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk mengikuri
perkuliahan di sana dan
demikian sebaliknya. Juga
tidak menutup kemungkinan
kerjasama di bidang riset ant-

ara kedua kampus tersebut.
Saya juga sangat bangga
karena ketua Panitia Mr Daniel
Susilo (Cand PhD) mengawali
pidato laporannya dengan sangat percaya diri dan saya juga
sangat hormat pada Rektor
kita, Dr Bachrul Amiq, S.H, MH
membuka conference tersebut
dengan sangat meyakinkan.
Dihadiri dari Berbagai Negara
2nd International Conference of Communication Science
Research 2018 diikuti oleh 379
peserta, terdiri dari para peneliti dari 14 negara yaitu negara

Indonesia, Malaysia, United
Kingdom, Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Perancis, Bangladesh, Nigeria, India, Pakistan,
Filipina, Thailand, dan China.
Kegiatan konferensi ini juga
akan dihadiri oleh para pakar
komunikasi dari 4 negara di antaranya: Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.Si., S.Stat., M.BA.
(Staf Ahli Menkominfo Bidang
Komunikasi dan Media Massa),
Prof. Jamilah Ahmad, Ph.D. FIPR.
(Universiti Sains Malaysia), Dr.
Maria Rochelle G. Divinagracia,
M.Sc. (Philippine Women University), Dr. Malinee Khumsufa

(Chiang Mai University, Thailand), Dr. Redi Panuju (Dr. Soetomo University, Indonesia).
Konferensi ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 2425 juli 2018 di Hotel santika
Gubeng, Surabaya.
Konferensi ini mengangkat
tema “Creating Digital Society
towards Global Mediasphere,
Cultural, and Community” dengan berbagai sub tema diantaranya: cultural studies, bussines communication, behavioral studies and media studies. Tujuan dari konferensi ini
pertama, untuk mempromosi-

kan pertukaran ide dan pengetahuan penelitian di antara
peneliti lokal dan internasional tentang studi komunikasi.
Kedua untuk menyediakan
platform untuk kolaborasi
penelitian dalam studi komunikasi antara peneliti lokal dan
internasional, dan lembaga
pendidikan tinggi. Proses konferensi diindeks oleh Thomson-Reuters, hasil tulisan para
peneliti dari konferensi ini akan
diterbitkan dalam Scopus Indexed Journal (Q3&Q4) yang
begitu diminati oleh para peneliti dari berbagai negara. *
STUDIUM GENERAL ICCSR

Sambungan dari hal 4
Sementara saat ditanyai apa
yang paling berkesan bagi audiens studium general itu, mahasiswi S1 bernama Ave mengaku paling suka “Benefit yang
diterima kalau menerima kalau
menerima kita sebagai PR,”
yang disampaikan oleh Jamilah.
Sedangkan mahasiswi S1
bernama Nadia mengaku paling
suka “bagaimana kita meyakinkan diri kita ke orang lain” atau

kita sebut sebagai persuasi.
Warna-warni Gala Dinner
ICCSR 2018, Tradisional
Hingga Kedatangan Tri
Rismaharini
Pada acara Gala Dinner dalam
ICCSR 2018, di hari selasa 24
Juli 2018 yang dimulai pukul
18.00 sore, para tamu masuk
menggunakan invitation card.
Dalam Gala Dinner tersebut terdapat warna-warna dari Indo-

nesia, Volunteer menggunakan
pakaian tradisional untuk memberikan kesan nasional, terlebih
lagi brojabro dari Universitas Dr.
Soetomo, mahasiswa pengisi
acara malam itu. Brojabro dan
teman-teman mempersembahkan tari tradisional dengan
gemulai dan hiasan pakaian tradisional miliknya.
Tak hanya itu saja, Gala Dinner menjadi spesial ketika walikota Surabaya, Tri Rismaha-

rini menghadiri undangan. Tri
Rismaharini menyampaikan,
“Selama saya menjabat, saya
memikirkan bagaimana saya
memberi makan 75.000 orang
kelaparan. Bagaimana saya
bisa menemui anak-anak kecil
yang saya ajari di kampungkampung” dan Risma menyebutkan bahwa kuncinya adalah
komunikasi itu bisa menembus
dari staff pemerintahan ke
rakyat, dengan kata lain

bagaimana pesan tersampaikan melalui berbagai pihak dan
mencapai rakyat biasa yang
memiliki jumlah yang besar.
Warek4 Unitomo, Dr Methiana Indrasari dalam sambutannya menyatakan bahwa
antara Unitomo dan Pemerintah Kota sudah terjalin hubungan kerjasama, karena itu harus
ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun
tahun berikutnya. (*)

6

KIPRAH

Edisi September 2018

YPCU Gelar Workshop Mekanisme
Pertanggungjawaban Keuangan
Dinsos Kota Surabaya - Unitomo Berikan
Beasiswa Untuk Calon Pramugari
Warta Cendekia
Dalam rangka menjalankan program pengentasan kemiskinan,
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya bekerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) memberikan pelatihan Test Of
English for Intenational Communication (TOIEC) bagi 37 siswa
berprestasi dari keluarga miskin yg akan dikirim untuk mengikuti
pendidikan pramugari dan bekerja di maskapai Citilink.
Senin (30/04), bertempat di Auditorium RM Soemantri, Rektor Unitomo, Bachrul Amiq memberikan sambutan dalam acara
pembukaan pelatihan. "Ini kesempatan yang sangat bagus bagi
calon pramugari, jadi dalam pelatihan nanti harus benar-benar
diikuti dengan serius, agar karirnya menjadi pramugari kedepan bisa cemerlang," kata Doktor Bidang Hukum ini.
Dinsos Kota Surabaya bukan kali pertama memberikan kepercayaan kepada Unitomo untuk memberikan pelatihan
TOEC. Tahun 2016 yang lalu ada diklat TOEIC untuk calon
taruna penerima beasiswa Garuda Maintenance Fasility (GMF)
yang diikuti sekitar 20 calon taruna.
"Tahun lalu Unitomo Language and Culture Center (ULCC)
telah sukses mendidik calon taruna berbahasa asing, yakni
bahasa Inggris. Ini menjadikan instansi kami kambali memberikan kepercayaan kepada Unitomo untuk kembali memberikan diklat TOEIC," ungkap Supomo, Kepala Dinsos Kota
Surabaya saat ditemui di sela kegiatan.
Sementara itu, Kepala ULCC, Budiati mengatakan diklat
TOEIC akan berlangsung 65 jam atau kurang lebih 45 hari
dengan 3 tahapan yang sudah disiapkan untuk calon Pramugari agar siap berbahasa Inggris saat berkarir nanti.
"Diawal diklat TOEIC, calon Pramugari akan diberikan diagnostic test, di pertengahan diberikan midle term evaluation
serta pada akhir akan ada post test and interview dari pihak
ULCC. Jadi ketika berkarir mereka sudah siap berbahasa Inggris," ujarnya.
Mitha Fauziyah, salah satu penerima beasiswa mengaku
sangat senang menjadi salah satu peserta diklat calon pramugari. "Beasiswa ini sangat membantu banget untuk keluarga tidak mampu, karena ini akan meningkatkan taraf pendidikan bahkan ekonomi. Saya bersyukur sudah lolos tes administrasi, tahap selanjutnya akan ada tes kemampuan bahasa
Inggris, jadi saya sangat bersemangat mengikuti diklat TOEIC di Unitomo ini," ungkap gadis alumni SMAN 4 Surabaya
ini. (Wild)

Ki-ka, Claudio-Italia, Vicky Mahasiswa FS, Felix-Jerman, Shun
Takamatsu-Jepang menimbang daging qurban

Tiga Orang Asing Asal Italia,
Jerman dan Jepang Bagikan
Daging Qurban di Unitomo
Warta Cendekia
Idul Adha telah tiba pada Rabu (22/08) berbagai kegiatan
penyembelihan dan pembagian hewan kurban banyak dilakukan. Termasuk di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Tiga mahasiswa dan pelajar asing yang belajar di Unitomo dan SMA Dr. Soetomo (Smador) mendapat pengalaman
terlibat dalam pemotongan dan pembagian hewan kurban saat
Idul Adha.
Ini kali pertama mereka memegang daging sapi mentah saat
Idul Adha di Indonesia terutama di Unitomo. Tiga mahasiswa
dan pelajar asing tersebut Claudio, Italia dengan Felix, Jerman serta Shun Takamatsu, Jepang ikut membantu proses
membungkus daging qurban yang nantinya dibagikan ke
masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Dalam kesempatan ini Sanhari Prawiradirja, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Vicky, Mahasiswa Fakultas Sastra
Prodi Sastra Jepang turut mendampingi dan mengarahkan
ketiga mahasiswa asing ini mulai dari tujuan pemberian daging kurban, menimbang hingga membungkus daging kurban.
“Mereka sempat heran melihat banyak daging yang dibagikan ke warga sekitar yang membutuhkan, karena memang baru
pertama kali mereka melakukannya,” ujar Sanhari usai memberikan arahan pada ketiga mahasiswa asing tersebut.
Shun Takamatsu mengaku terkesan dan kagum dengan
kegiatan penyembelihan hewan qurban hingga membagikan
daging ke masyarakat. “Saya sempat kaget melihat secara
langsung sapi disembelih, karena di Jepang tidak ada tradisi
seperti ini,” ungkap pria berambut gondrong ini.
Sementara itu, Claudio mengaku tradisi menyembelih hewan
qurban memberikan kesan yang berharga untuk diceritakan
ke orang tuanya yang ada di Itali. “Orang tua saya di Itali
akan kaget dengan pengalaman tradisi menyembelih daging
dan membagikan dagingnya ke warga kurang mampu,” ungkapnya terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia.
Menurut rencana, 2 pelajar akan menempuh studi di Smador selama 1 tahun dan 1 mahasiswa asal Jepang akan menjadi dosen Fakultas Sastra pada bulan September nanti. (wild)

Warta Cendekia
Rabu, (4/4), Yayasan Pendidikan Cendekia Utama
(YPCU) menggelar workshop
bertemakan “Mekanisme dan
Bentuk Pertanggungjawaban
Keuangan Yayasan dan Unit
Kerja”. Bertempat di auditorium RM Soemantri, kegiatan ini
dibuka langsung oleh Ketua
Pembina YPCU, Eddy Yunus.
“Saya sangat mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan secara
berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas khususnya dalam bidang pertanggungjawaban keuangan,” ujar Guru
Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB) Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) ini saat
memberikan sambutan.
Dihadiri sekitar 100 peserta
dari segala lini naungan YPCU,
mulai dari SMP Dr. Soetomo,
SMA Dr. Soetomo, SMK Unitomo hingga Unitomo, kegiatan

ini menghadirkan Notaris,
Miftachul Machsum sebagai
narasumber.
“Saya seakan berkunjung ke
rumah sendiri, YPCU telah memberikan saya sejarah yang luar
biasa, mulai dari belum menjadi
yayasan yang besar hingga
sekarang telah menjadi yayasan yang dikenal oleh banyak lapisan masyarakat,” ungkapnya mengawali paparan.
Miftach menegaskan apa
yang sudah diraih oleh YPCU
saat ini tidak lepas dari bentuk
komitmen segala pengurusnya. “Semua yang berkepentingan harus sadar akan tanggungjawabnya masing-masing. Untuk itu sudah menjadi
kewajiban, setiap rupiah keuangan dalam putaran organisasi
ini harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme struktur
organisasi,” imbuhnya.
Ditemui di akhir workshop,
Rektor Unitomo, Bachrul Amiq

mengatakan kegiatan ini menjadi motivasi untuk lebih disiplin dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. "Apa
yang sudah kita raih saat ini,

BEM Unitomo Adakan Seminar
Nasional Tentang Bahaya Hoax
Warta Cendekia
Senin, (16/4), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dr. Soetomo menggelar
seminar Nasional bertemakan
"Peran dan Tantangan Generasi Milenial dalam Menyikapi
Perang Informasi". Bertempat
di Auditorium Ki Moh. Saleh
Kampus Unitomo, Kegiatan
yang dihadiri 400 mahasiswa ini
menghadirkan dua narasumber
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan dan
Anggota Komisi I DPR. RI,
Supiadin Aries Saputra.
Rektor Unitomo, Bachrul
Amiq, mengatakan kegiatan
seminar ini sangat pas dengan
issue saat ini, banyak berita
yang tidak didasari kebenaran
faktanya. "Informasi yang kita
peroleh melalui internet sekarang
ini sangat gampang, saking gampangnya kita tidak tau informasi
tersebut benar atau hoax," ujar
doktor bidang hukum ini saat
memberikan sambutan.
Anggota Komisi I DPR. RI,
Supiadin Aries Saputra dalam
paparannya mengatakan sebagai kaum milineal harus bisa
membicarakan pemanfatan
teknologi informasi sebagai terobosan positif di bidang komunikasi, sosial dan ekonomi. “Dewasa ini perkembangan dunia IT
dan kecerdasan buatan, serta ecommerce bisa memicu penutupan pusat-pusat belanja dan
memunculkan pengangguran
baru. Kalau tak diantisipasi bisa
berbahaya juga bagi kehidupan
bangsa dan negara, terutama di
era MEA," kata purnawirawan
Mayor Jendral TNI ini.
Supiadin menambahkan,
generasi milenial menjadi topik
yang cukup hangat di kalangan
masyarakat, mulai dari segi pen-

didikan, teknologi maupun moral dan budaya. "Ini menjadi perhatian bersama, di Indonesia
studi dan kajian tentang generasi milenial belum banyak dilakukan, padahal secara jumlah populasi penduduk Indonesia yang
berusia 15-34 tahun saat ini sangat besar 35%," imbuhnya.
Selain Supiadin Aries Saputra,
Kapolrestabes Surabaya, Rudi
Setiawan menyampaikan luasnya lahan informasi di internet
tidak bisa serta merta dikonsumsi secara langsung, harus tetap
melakukan penalaran untuk
mencerna informasi yang ada.
"Kita harus tetap menjaga
keamanan dan keharmonisan
masyarakat Surabaya untuk
bangsa ini. Menyikapi informasi
hoax, serbagai kaum intelektual
kita harus cerdas memilah informasi yang ada", ungkap Komisaris Besar Kepolisian RI ini.
Sementara itu, Wahyudi Ajar
Pranoto, Presiden BEM Unitomo mengatakan seminar ini dilaksanakan sebagai wujud
kepedulian mahasiswa Unitomo
dengan semakin maraknya informasi di media internet yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
“Kami ingin teman-teman
mahasiswa lainya sebagai gen-

erasi milenial harus paham betapa banyak informasi terkini
yang beredar di medsos bila
dibiarkan akan menggangu
stabilitas bangsa Indonesia,”
ujar mahasiswa fakultas ilmu
administrasi ini.
Terkait dengan seminar nasional ini Dr. Ir. Suyanto, MM
selaku Warek III bidang kemahasiswaan mengaku sangat
menghargai upaya BEM Unitomo bersama Aliansi BEM Surabaya. Menurutnya agar pembahasan seminar nanti jangan
hanya membahas tentang sikap
generasi milenial terhadap berbagai issue berita negatif (hoax)
saja tetapi juga harus bisa membicarakan pemanfatan teknologi informasi sebagai terobosan
positif di bidang komunikasi,
sosial dan ekonomi.
“Untuk itu saya berpesan
kepada mahasiswa yang mewakil generasi milenial yang
mahir di dunia TI agar lebih
peduli dengan keadaan sosial,
politik dan ekonomi. Jangan
menggunakan TI untuk kepentingan sesaat tapi pergunakanlah sebagai alat untuk
berperan aktif membangun
bangsa ini," kata doktor ilmu
ekonomi ini. (Wild)

bangkitnya YPCU dari keterpurukan masa silam tentu tidak lepas dari solidnya segala lini
yang ada, mulai dari pembina,
pengurus, pengawas hingga

jajaran lain. Untuk itu, inisiasi
workshop seperti ini menjadi
pembelajaran bagi kita untuk
tidak terperosok dalam kesalahan masa lalu," ujarnya. (Wild)

DLM Unitomo Gelar
Kuliah Kebangsaan

Deklarasikan Kesatuan NKRI
Warta Cendekia
Selasa (08/05), Dewan Legeslatif Mahasiswa (DLM) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) gelar Kuliah Kebangsaan
bertemakan "Bersama Membangun Indonesia dalam Multi
Kultur dan Agama". Kegiatan ini dibuka Rektor, Bachrul Amiq
yang mengatakan kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga.
"Kita harus senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui kegiatan seperti inilah kita bangun karakter kita agar kedepannya kesatuan bangsa ini akan
tetap terjaga," ujarnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 mahasiswa ini mendatangkan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
(Wakapolda Jatim), Widodo Eko Prihastopo; Bupati Kabupaten Sampang, Jonathan Judianto dan Koordinator Kopertis Wilayah VII, Suprapto. Dalam paparan kuliah kebangsaan
ini, Wakapolda Jatim, Widodo Eko Prihastopo menekankan
Kebhinnekaan Indonesia bisa kuat karena pemuda.
"Kami sangat mengapresiasi kampus Unitomo yang selalu
menjunjung tinggi pentingnya menjaga bangsa ini. Mahasiswa yang berasal dari berbagai suku dan budaya bersatu
menjaga bangsa Indonesia," ungkapnya.
Di tengah kegiatan, DLM Unitomo bersama Wakapolda
Jatim, Koordinator Kopertis Wilayah VII, Bupati Kabupaten
Sampang dan Rektor beserta seluruh peserta mendeklarasikan menjaga keutuhan NKRI.
"Mari kita serukan deklarasi ini dengan sepenuh hati, kami
putra putri Indonesia, terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa keturunan menyatakan menjunjung tinggi ideologi Negara Pancasila," ujar Husen Rumaf, Ketua DLM menyerukan
salah satu butir-butir deklarasi.
Ditemui di sela kegiatan, Koordinator Kopertis Wilayah
VII, Suprapto mengatakan tidak salah jika Unitomo memiliki
tagline kampus kebangsaan dan kerakyatan. "Tidak banyak
kampus yang ada di Jawa Timur terus menjaga nyala api kesatuan NKRI melalui acara seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sampang, Jonathan Judianto menambahkan mahasiswa Unitomo harus tetap menjaga semangat
kebhinnekaan. "Saya sungguh bahagia menghadiri acara ini,
dimana nuansa keberagaman sangat kental dan kesatuannya
sangat kuat," imbuhnya. (Wild)

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Gandeng FS Unitomo
Gelar Musikalisasi Tingkat SMA se Jatim
Warta Cendekia
Rabu (15/08), sebanyak 200
siswa SMA/ SMK se Jawa Timur
(Jatim) yang tergabung dalam 36
tim mengikuti Lomba Musikalisasi Puisi yang digelar Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS
Unitomo) berkerja sama dengan
Balai Bahasa Jatim. Bertempat di
Auditorium Ki. H. Moh Saleh.
Kegiatan ini dibuka langsung
Kepala Unit Pelaksana Tugas
(UPT) Bina Prestasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Jatim, Indah
Andayati. "Musikalisasi puisi
akan memberikan nuansa yang
harmoni dan menyentuh hati,
terlebih yang dibawakan oleh
siswa SMA/ SMK ini akan memberikan nuansa karya seni yang
penuh semangat jiwa muda,"
ujarnya.
Indah menambahkan, kegia-

tan ini menjadi wadah bagi siswa
dalam mengapresiasi karya seni.
"Peserta lomba akan memiliki rasa
kompetitif yang baik dalam
mengekspresikan seni khususnya musikalisasi puisi," imbuhnya.

Turut hadir Mustakim, Kepala Balai Pustaka Jatim mengatakan kegiatan ini menjadi inisiasi
dalam menjaring Duta Bahasa.
"Bersainglah secara sportif
dalam kompetisi ini, kami akan

Penampilan SMAN 2 Bangkalan membawakan Puisi Berjudul
Jaran Goyang.

memfasilitasi bagi pemenang
untuk maju ke tingkat Nasional
dalam Festival Musikalisasi Puisi dan menjadi Duta Bahasa,"
ujarnya saat memberikan sambutan.
Ditemui di sela kegiatan, Cicilia Tantri, Dekan FS mengatakan sangat bangga Unitomo bisa
dipercaya menjadi tempat Penyelenggaraan Musikalisasi Puisi.
"Kami merasa terhormat, Balai
Bahasa menggandeng FS Unitomo menggelar Musikalisasi
Puisi, ini menjadi penyemangat
dalam belajar sastra Puisi," kata
ibu 2 anak ini.
Sementara itu, Amin Mulyanto, Ketua Pelaksana Musikalisasi Puisi mengatakan peserta
diberikan 7 pilihan puisi dari penyair Jatim dan akan dinilai dari
apresiasi puisi, komposisi
musik, Keselarasan puisi dengan
musik, ekspresi vokal serta penampilan membawakan puisi.

"Puisi yang kami sediakan
ada unsur budaya lokal, hal ini
untuk melestarikan potensi budaya lokal yang dieksplor dalam
musikalisasi puisi," kata pria berkumis ini.
Dalam kegiatan ini, SMAN 2
Bangkalan berhasil mendapatkan juara 1 dengan perolehan
poin sebanyak 269. Sedangkan
Juara 2 diraih SMKN 12 Surabaya dengan poin sebanyak 262
dan Juara 3 dengan poin 246
diraih SMAN Arus Baya
Bangkalan. Siti, salah satu siswa
SMAN 2 Bangkalan mengaku
bangga atas raihan juara 1 dalam
lomba Musikalisasi Puisi
Ttingkat Jatim ini.
“Ini buah dari hasil latihan
keras kami selama ini, kedepan
kami akan lebih matangkan latihan untuk persiapan Festival
Musikalisasi Puisi tingkat Nasional,” ungkap gadis berkerudung ini. (wild)

SAMBUNGAN
Satuan Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sambungan dari hal 1
Adapun tugas dan fungsinya juga meningkat dengan diberikan
atau dilimpahkannya beberapa kewenangan terkait perizinan program studi, manajemen data dosen dan mahasiswa serta beberapa
kewenangan lainnya secara bertahap. Dengan demikian tidak ada
lagi dikotomi atau diskriminasi antara PTS dan PTN.
Kopertis VII yang semula mengkoordinasikan 322 PTS, kini
bertambah dengan 16 PTN yang terdiri atas 7 Universitas, 1
Institut, 6 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. Dengan perubahan pasti ada tantangan yang akan dihadapi LLDIKTI,
baik dalam hal perubahan paradigma layanan, kualitas sumber daya manusia dan khususnya koordinasi dengan perguruan tinggi negeri. Fungsi utama yang selama ini mencakup
pembinaan, pengendalian dan pengawasan, akan berubah
menjadi fungsi dan tugas-tugas fasilitasi peningkatan mutu
(WW27/08/2018). *
Via Vallen Ikut Mendunia
Sambungan dari hal 1
“Kami juga berdiskusi dengan Asosiasi Industri Rekaman
Indonesia (ASIRI) dari beragam artis yang ada dengan adanya kebutuhan mengangkat lagu khas Indonesia genre dangdut maka pilihannya jatuh kepada Mbak Via. Karena memang merupakan artis muda dan mempunyai penggemar yang
cukup luas dari atas ke bawah dan membawakan musik dangdut yang menurut kami bisa mempopulerkan theme song
Asian Games kali ini,” jelas Shanda.
Sedangkan Official Theme Song Asian Games 2018 bukan
lagi murni dangdut kental Indonesia tapi sudah diimprovisasi
jadi genre yang pop dangdut. Karena ini kan konsumsinya
tidak hanya untuk Indonesia tapi juga internasional. “Diharapkan dengan genre ini, akan bisa diterima juga oleh masyarakat
internasional,” pungkas Shanda.
Lagu tema bertajuk Meraih Bintang tersebut merupakan
ciptaan Parlin Burman Siburian alias Pay. Lagu itu bernapaskan
semangat meraih kemenangan dengan cara sportif di mana seorang atlet harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih
prestasi terbaik. Musik Meraih Bintang disebut perpaduan
antara dangdut dengan pop modern. Suara Via juga akan beriringan dengan ketukan-ketukan yang membakar semangat.
Tidak hanya berhasil membuat penonton kagum dengan
kemampuan bernyanyinya, Via Vallen juga tampil cantik dan
elegan dalam balutan blazer dan celana serba putih. Blazer
yang ia kenakan beraksen burung merak, lengkap dengan
ornamen bunga-bunga berwarna cerah di salah satu sisinya.
Baju Via Vallen dalam pembukaan Asian Games 2018 adalah rancangan desainer lokal, Olive. Baju-baju yang dirancang oleh Olive memang terlihat sangat menarik perhatian. Ia
berfokus pada warna-warna cerah dan tidak ragu untuk menjadikan sebuah karakter wayang atau kartun sebagai pusat
dari rancangannya.
Pada setelan yang dikenakan oleh Via Vallen saat pembukaan
Asian Games 2018, Olive menghadirkan keindahan burung merak bercorak batik dengan kombinasi warna biru dan merah muda.
Blazer tersebut dibuat dengan potongan asimetris dan ditambahkan dengan aksen bunga-bunga pada lengan dan kerahnya
yang membuat penampilan Via Vallen menjadi lebih sempurna.
Ternyata Via cukup sering tampil mengenakan baju rancangan Olive saat manggung di acara-acara besar.
Selain itu, rancangan Olive juga dikenakan oleh Maia Estianty saat menghadiri acara Royal Ascot di London beberapa waktu lalu. Selain Maia, artis Indonesia lainnya yang pernah mengenakan desain dari Olive adalah Yuni Shara, Ayu
Dewi, dan Tata Janeeta. Dan dengan itu semua, Via Vallen
berhasil memukau penonton dengan penampilannya dalam
Opening Ceremony Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Jakarta Pusat. *
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250 Maba Kelas Porfesional
Ikuti PKKMB
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Pengenalan
Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) untuk
Kelas Profesional semester gasal
tahun akademin 2018/2019, Sabtu (08/09). Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan
ini dibuka langsung oleh Rektor,
Bachrul Amiq. “Mahasiswa Baru
(Maba) kelas profesional ini sangat istimewa, karena akan menempuh perkuliahan dengan
sistem perpaduan tatap muka dan
tatap maya yang tidak ditemukan
di kelas reguler,” ujar Amiq saat
memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti 250
Maba Kelas Porfesional ini dihadiri seluruh jajaran rektoran
dan seluruh dekan yang ada di
Unitomo. Amiq menambahkan
PKKMB kelas profesional ini
dinaksudkan memberikan wawasan tentang sistem perkuliahan kelas profesional.
“Nanti, sebanyak 40% akan
melakukan tatap muka, artinya
datang langsung dan bertemu
dengan dosen dan 60% melakukan tatap maya yang artinya

materi perkuliahan diakses melalui e-learning,” imbuh doktor
bidang hukum ini.
Sementara itu, Slamet Kacong, Kepala E-Learning turut
memberi paparan sistem perkuliahan kelas profesional mengatakan ada mata kuliah wajib yang
tidak bisa dilakukan tatap maya.
“Matakuliah pengabdian
masyarat wajib dilakukan tatap
muka, selain itu untuk skripsi
dan beberapa lainnya tidak bisa
dilakukan untuk tatap maya,”
ungkapnya.
Dalam kegiatan ini, jajaran
wakil rektor memberikan paparan

untuk mengenalkan tugas dan
funsi yang wajib diketahui mahasiswa selama berkuliah. Wakil
Rektor 1, Siti Marwiyah memberikan paparan sistem akademik kampus dan dilanjutkan Wakil Rektor 2, Slamet Riyadi memberikan
paparan mengenai administrasi
keuangan perkuliahan.
Selain itu Wakil Rektor 3,
Suyanto memberikan paparan
seputar kegiatan kemahasiswaan
dan alumni, serta dilanjutkan
Meithiana Indrasari, Wakil Rektor 4 yang memaparkan bidang
kerja sama dan penguatan citra
kamous Unitomo. (wild)

Unitomo Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI
Sambungan dari hal 1
“Kerjasama ini tidak hanya akan menguatkan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Administrasi
(FIA), Unitomo, sebagai fakultas yang menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) tetapi juga mahasiswa kami
sangat membutuhkan bekal wawasan dan pengetahuan yang
up to date dari praktisi di Kementerian Keuangan dan sinkron
dengan teori yang diajarkan. Sehingga bagi kami sangat besar manfaatnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris DJPPR, Safuadi, sebagai narasumber seminar memberikan paparan mengenai Edukasi dan
Peningkatan Literasi Keuangan Negara Mengelola Fiskal
Dengan Amanah, Pruden, Akuntable, dan Kredibel.
“Dalam kesempatan ini kami akan berikan ilmu yang bisa
dijadikan preferensi pada teori yang telah diajarkan. Kami
memahami DJPPR membutuhkan dukungan dari kalangan akademisi untuk melakukan riset dan diharapkan melalui kerjasama yang telah dilakukan bisa menutup gap yang terjadi antara teori yang diajarkan di lingkungan akademis dan praktik
keuangan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya
Ditemui usai kegiatan, Meithiana Indrasai, Wakil Rektor IV
Bidang Kerjasama mengatakan kerjsama edukasi dengan DJPPR dapat memberikan dampak berkelanjutan atas programprogram yang telah disusun.
“Unitomo telah memberikan bukti sebagai kampus change
agent melalui penghargaan yang didapat. Semoga hal tersebut dapat semakin ditingkatkan melalui kerjasama yang sudah
terjalin antara Unitomo dan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia DJPPR,” ungkapnya. (Wild)
Unitomo Canangkan Raih Predikat Kampus Unggul

Membangun Kreatifitas Dimulai Dari Sendiri
Sambungan dari hal 1
Sukses menciptakan tokoh
anak-anak, Ria kebanjiran tawaran off-air. Ketika tampil off-air
itulah, ia membawa serta sebuah boneka yang dibelinya di
sebuah toko mainan anak-anak
di Tunjungan Plaza. Namun,
sejak adanya Suzan, nama Ria
seolah kalah populer dibanding bonekanya, karena khayalak biasa lebih dulu menanyakan tentang Suzan.
Meski sudah lama gak muncul di layar kaca Indonesia, Ria
Enes mengaku masih sering
menghibur anak-anak Indonesia hingga saat ini. Beberapa
waktu lalu, kak Ria dan Suzan
pun pernah mengisi beberapa
talkshow juga untuk mengobati rasa kangen anak-anak 90an yang kini sudah beranjak
dewasa.
Ria Enes kini lebih banyak
bergelut di dunia pendidikan,
melalui lembaga pendidikan
Dunia Suzan yang didirikannya pada tahun 1994 di sebuah
ruko di Darmo Park II (di Dukuh
Pakis, Surabaya Barat). Awal-
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nya, Dunia Suzan hanyalah
sanggar seni. Namun karena
respon positif dari masyarakat,
Ria menaikkan statusnya sebagai taman kanak-kanak. Konsep sekolah yang ia dirikan
adalah edutaintment yaitu
gabungan edukasi dan entertaintment.
Di TK tersebut, ia juga melibatkan orang tua murid untuk
aktif dalam kegiatan belajar
mengajar agar memantau
perkembangan anak. Jika
mendapat tawaran show di
Surabaya dan sekitarnya, Ria
mengajak serta murid-muridnya, untuk melatih keberanian
mereka di depan umum.
Dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB)
Unitomo 2018 lalu, Ria Enes
diundang bersama boneka Suzan untuk memberikan motivasi tentang Kreatif Passion kepada 800 Maba Unitomo 2018.
Menurutnya Kreatif Passion ini
mampu membuka wawasan
para mahasiswa baru Unitomo.
“Mahasiswa baru dapat

membangun kreatifitas dimulai
dari sendiri. Diawali dengan
cara berfikir bagaimana
gunakan fikiran kita untuk
menghasilkan karya ide yang
bisa menciptakan kreatifitas,”
terang Ria.
Masih menurut Ria untuk
menciptakan kreatifitas dengan kenali diri sendiridengan
lebih banyak mencoba, selalu
berfikir kreatif, bisa jalanani
hidup dengan cara kreatifitas.
“Tidak stres dalam menghadapi setiap ujian. Kita rangkul
kesulitan dan tantangan itu
menjadi lebih bermakna untuk
pengembangan dirinya. Sehingga sikapnya kreatif,” tambahnya.
Dalam menyampaikan materinya, Ria yang 23 tahun lulus dari Unitomo, tampil bersama dengan Suzan berpesan
kepada para peserta PKKMB
bahwa setiap jiwa itu unik. Dan
Allah memberikan keunikan
untuk menumbuhkan potensi
dalam diri.
“Banyaklah membaca situasi, literasi untuk mencari potensi dalam diri,” pungkas Ria. *

Sambungan dari hal 1
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Seminar Internasional "Enrichment of Career by Knowledge of Language Literature"
oleh Fakultas Sastra, Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk civitas akademika dan warga sekitar kampus oleh Fakultas Ilmu Kesehatan, Konferensi Internasional
"Communication Science Research" oleh Fakultas Ilmu Komunikasi, Peluncuran Unitomo Press, sejumlah lomba dan
pertandingan olahraga antar dosen dan karyawan, serta Reuni Akbar yang diikuti alumni berbagai angkatan. (Wild)
Jajaki Kerjasama dengan Koarmada II
Sambungan dari hal 1
“Kami merasa bangga dan berterima kasih kepada pimpinan
Angkatan Laut yang telah memberikan kepercayaan kepada
Unitomo sebagai tempat studi lanjutnya,” imbuhnya.
Pada kesempatan kunjungan itu rektor Unitomo mengusulkan
beberapa bentuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan
Koarmada II dalam bentuk draft kerjasama pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat. “Pada prinsipnya kami tidak keberatan. Karena draft kerjasama ini adalah payung hukum yang akan
mendasari semua kegiatan Unitomo dan Koarmada II dan akan
kami kaji dahulu,” kata Sudihartawan.
Rangkaian kunjungan rektor diakhiri dengan pertukaran cindera mata antara rektor Unitomo dan Laksamana Pertama TNIAL. I Nyoman Gde Sudihartawan, S.Pi., M.M., mewakili Panglima
Koarmada II, selanjutnya rombongan berkesempatan touring
berkunjung ke KRI Bima Suci.
Sehubungan dengan kunjungan kerja rektor Unitomo di Koarmada II tersebut dilaksanakan pula acara Komunikasi Sosial
(Komsos) di Gedung Panti Tjahaja Armada (PTA) di Koarmada II
Ujung Surabaya yang mengundang 200 remaja dari berbagai organisasi sosial dan keagamaan termasuk 50 mahasiswa Unitomo
dari berbagai fakultas.
Dalam kegiatan tersebut mereka diajak membahas beberapa
isu kebangsaan serta kenegaraan. Adapun maksud dan tujuan
kegiatan seminar dan motivasi ini adalah agar mereka lebih paham arti bela negara dan mempertahankan NKRI. (Adb)
Presiden yang Peduli Perguruan Tinggi Swasta

Sambungan dari hal 1
Apalagi dengan melihat potensi yang ada, tidak semestinya Indonesia terus berkubang
dalam keterpurukan.
Skala prioritas pembangunan
memang harus jadi acuan agar
terjadi kesinambungan membawa
bangsa ini menuju kesejahteraan.
Harapan ini yang kembali diapungkan Rektor Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) Surabaya, Dr.
Bachrul Amiq S.H, M.H.
Sebagai pimpinan salah satu
perguruan tinggi swasta (PTS)
terbesar di Surabaya maupun
kawasan Indonesia timur, Bachrul Amiq berharap pasangan
presiden dan wakil presiden terpilih nanti, punya perhatian lebih kepada lembaga pendidikan
tinggi sebagai penghasil kaum
intelektual.
Data Kementerian Riset dan
Pendidikan Tinggi per Februari

2018, menyebutkan ada 4.586
perguruan tinggi, 400 di antaranya berstatus negeri.
“Melihat data ini, peran
negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi lebih
banyak dibantu PTS. Ini berdampak pada angkatan kerja
yang dituntut lulusannya harus
lebih kompetitif menghadapi
tantangan ke depan. Harapan
adanya sosok capres dan
cawapres yang punya latar
belakang akademis, sehingga
peduli pada perkembangan
pendidikan perguruan tinggi,
khususnya swasta sempat
tinggi, ketika muncul nama Profesor Mahmud MD,” kata rektor yang akrab disapa Amiq
tersebut.
Harapan itu tidak berlebihan
mengingat latar belakang yang
melekat pada Mahfud MD. Namun dinamika politik membuat

BERHARGANYA
NILAI 1 DETIK
Waktu merupakan bentangan misteri
Dikala pikiran menatap dengan berjuta
harap
Seakan waktu berjalan melambat
serasa tak beranjak
Waktu selalu ada untuk melingkupi
Dan disetiap selanya ada ruang untuk
dipakai bagaimana cara memandang
hidup sekaligus penghijab
Waktu ... selalu membatasi disetiap
detiknya
Wahai ... segenap indrawi
Ketahuilah keberadaanmu terlebih
nafasmu akan selalu dikurangi oleh waktu
Kau tidak akan pernah tahu
Apa tak terasakan olehmu.....?
Bila sampai saat ini waktu telah
memberikan kebaikan serta kesempatan
padamu ....
Manfaatkan selagi waktu masih
memihakmu ....
Karya: Bambang H.

mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) asal Madura tersebut terlempar di menit-menit
akhir penentuan calon wakil
presiden yang akan mendampingi Jokowi.
Padahal, sebagai institusi
yang mandiri dalam segala hal,
seperti dalam pembiayaan maupun mandiri dalam Tri Dharma
Perguruan Tinggi, Amiq berharap kandidat yang terpilih
nanti punya passion pada
perkembangan perguruan tinggi, khususnya PTS.
“Kalau tidak ada perhatian
dan support dari pemerintah,
tentu tidak akan berkembang
dengan baik perguruan tinggi
swasta di Indonesia. Seperti
pada orientasi perguruan tinggi
negeri, baik yang berbadan hukum atau yang tidak, saat ini orientasinya juga sama. Yakni
bagaimana cara bisa mendapat-

kan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Harusnya ada
pembatasan untuk ini,” sambung akademisi yang gelar S1nya didapat dari Universitas
Brawijaya tersebut.
Sebab, jika orientasi itu dijadikan pertarungan PTS, tentu saja
tidak bisa berbuat banyak. Terutama ketika hasil riset sebagai
produk akademisi jadi acuan.
Dibandingkan perguruan tinggi
negeri (PTN), porsi anggaran
riset maupun pengembangan
dari pemerintah untuk PTS sangat rendah. Padahal, dalam komposisi institusi penyedia sumber daya manusia (SDM), justru
PTS jauh lebih banyak.
Pemerintah Harus
Berpihak
Perhatian begitu besar pada
PTN, di satu sisi memang jadi
ironi, mengingat besarnya per-

an PTS dalam menyediakan
SDM dunia kerja. Sedangkan,
tuntutan agar lulusan PTS dalam
persaingan dunia kerja lebih kompetitif, juga harus diterima. Ini
berdampak pada biaya pendidikan PTS jauh lebih mahal
dibanding PTN. Kendala ini
yang harus jadi perhatian pemerintah, dalam hal ini siapapun
yang terpilih di Pilpres 2019.
“Logikanya, lulusan PTS sangat dominan di dunia kerja. Untuk
meningkatkan kemampuan SDM
lulusan PTS, kita sudah berjuang
keras secara mandiri. Tetapi ini
tidak mudah, sebab biaya yang
dibutuhkan sangat tinggi. Persoalan ini bisa diminimalisir jika pemerintah memberikan perhatian
lebih besar pada PTS, bukannya
malah meningkatkan anggaran
untuk PTN. Dalam hal ini, pemerintah harus berpihak pada yang
lemah, dalam hal ini PTS. Bukan

justru memperbesar yang sudah
gajah,” seloroh Amiq.
Tentunya, harus ada parameter jelas dalam kucuran dana
hibah itu. Dia menyebut untuk
Unitomo misalnya, lahan sudah
luas, namun untuk pengembangan fisik, seperti bangunan gedung kemahasiswaan atau penelitian, terkendala pada anggaran.
Kekurangan ini bisa jadi perhatian
pemerintah. Begitu juga untuk
lembaga kampus swasta lainnya,
kendati pemerintah tidak harus
mengcover kekurangan kebutuhan seluruhnya. Tetapi, paling
tidak ada skala prioritas dana
hibah yang dikucurkan untuk
program studi (prodi) tertentu.
“Seperti pengembangan untuk Prodi Teknik Sipil di Unitomo. Karena lulusan teknis sipil
Unitomo banyak yang terserap
dan tersebar di Indonesia, tidak
hanya di Jawa Timur. Jika pemer-

JIWA KESATRIA

UNGKAPAN NAN SUCI

Pantaskah bila masih meragukan ..?
Ketika harus berdamai dengan sebuah naluri
Memang tidak mudah untuk bisa tersapa
Dikarenakan telah dulu ruang terisi oleh keraguan
Sehingga pada diri sendiri saja masih bertanya..
Terabaikan lewat tanpa bekas
Apakah benar naluri atau bukan ...
Atau mengikuti jalan pintas yg menjadi pemaksaan dari ketidak sabaran
Bukankah naluri itu sangat jelas namun sangat
halus dan lembut
Sehingga harus lebih banyak untuk mendengarkan
Sampai tak lagi dengarkan derunya telinga
Sampai tak lagi silaukan mata
Sampai tak lagi mulut ini bisa menyangkal
Tiadakan ruang untuk bertanya....
Karena keraguan hanya sebagai pemerkosa sebuah naluri ...

Kan terlihat semakin nyata
Terlebih sisi keindahanmu kian semakin mempesona
Sekalipun itu waktu tak pernah mampu membatasi
Kucari setiap hurufnya untuk ungkapkan rasa
terdalam
Dengan sangat kehati hatian mencoba merangkai
Bisa ditempat sepi
Bisa ditempat yg ramai
Bisa saja sambil berjalan, berlarian
Bisa sambil bersenandung diatas keluasan hamparan mayapada
Hingga rangkaian huruf itu sudah kurasa sebagai
kalimat terindah...
RINDU.. ..
Itupun masih sepenggal sapaan dari keutuhan
jiwa
Masih adanya ruas ruas jiwa nan lengang
Jeritan jiwa yang lengang bisa menjadi tenang
Bila telah tersapa .. terpeluk .. terengkuh oleh
CINTA yang didalamnya pasti teraliri akan Rindu...

Karya: B. Hermanto

Karya: Bambang

intah memberikan perhatian
pada sektor ini, saya yakin, Unitomo maupun PTS lainnya bisa
memberikan sumbangsih pada
kebutuhan SDM yang lebih
mumpuni dan yang tidak mungkin diisi seluruhnya oleh lulusan PTN yang jumlahnya terbatas,” beber Amiq.
Harapan ini juga sempat diungkap Gubernur Soekarwo ketika memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Jokowi) pada acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pembukaan Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI di
salah satu kampus swasta di Surabaya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kaum intelektual di Jatim telah memberikan warna positif bagi pembangunan di
Jatim. Saat ini, jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim
sebanyak 10 universitas, sedangkan jumlah PTS sebanyak 326
universitas. Jumlah mahasiswa
di Jatim sebanyak 721.682 orang
terdiri dari mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan PTS
sebanyak 512.219.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, untuk terus meningkatkan
kualitas diri dengan memanfaatkan
informasi teknologi (IT). Terlebih,
saat ini telah terjadi Revolusi Industri 4.0. Yakni suatu era yang
merupakan perpaduan antara
teknologi, ilmu pengetahuan yang
mengedepankan akses dan kecepatan. Maka, generasi muda harus
segera untuk menyesuaikan diri.
“Mau tidak mau, suka tidak
suka, kita harus menghadapi
Revolusi Industri ke 4.0. Apakah
kita ditinggal ataukah melompat
jauh seiring dengan perkembangan itu,” katanya.
Menurutnya, meski teknologi tumbuh secara cepat, namun
generasi muda tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa
yang besar. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring dengan
era teknologi. “Kita harus sadar,
bahwa Indonesia adalah negara
besar yang mempunyai potensi
maupun kekuatan yang luar biasa,” tegasnya. (fid)
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GALERY

Gelar Karya dalam
Rangka Launching
Unitomo Press

Bercocok Tanam

Berebut Berkah

FOTOGRAFER : FAYEDH BANI MUHAMMAD /CPC 16

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12

Obituari
Kereta
Kencana

Jembatan Suroboyo

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12

FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 13

Lagi ramai-ramainya

Doa

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12

Legendaris

Cerita tentang alam

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

FOTOGRAFER : FAYEDH BANI MUHAMMAD/CPC 16

Sembhayang
di tepi Gunung
Bromo

Peduli lingkungan

FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 13

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

Air Suci Widodaren

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

Bersholawat di atas laut

Ekosistem
Burung cantik
FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 13

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12

FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 13

Pulang
membawa
berkah

Sampah jadi Santapan

FOTOGRAFER : FAYEDH BANI MUHAMMAD/CPC 16

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 13

Prosesi Komuni

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12

Lautan Pasir

Pengabdian Masyarakat

Pemotongan besi

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

FOTOGRAFER : DIMAS MAULANA/CPC 12

FOTOGRAFER : FAYEDH BANI MUHAMMAD/CPC 16

Reparasi dinamo

FOTOGRAFER : PATRIK CAHYO LUMINTU/CPC 15

The good grandfather

FOTOGRAFER : AHMAD MUKTI/CPC 12
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Limbah Kayu di sulap mainan

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
Rektor

Prof. Dr. H. Eddy Yunus, ST, MM

Setyokardi, BBA

Prof. Dr. Muhadar, SH.,MH

Ketua Pembina YPCU

Ketua Pengurus YPCU

Ketua Pengawas YPCU

Erika Andika

Dimas Adi Prayogo

S1 Fakultas Ilmu
S1 Fakultas Ilmu
Administrasi
Administrasi
PS Administrasi Niaga PS Administrasi Negara
IPK, 3,87
IPK 3,79

Silvia Ningrum

Drajad Irawan Wardatul Kamila

Lailatul Izzah

S1 Fakultas Ilmu
Administrasi
PS Kesekretariatan
IPK 3,75

S2 Fakultas Ilmu
S1 Fakultas Pertanian
Administrasi
PS Agrobisnis Perikanan
PS Magister Ilmu
IPK 3,72
Administrasi IPK 3,98

S1 Fakultas Pertanian
PS Budidaya Perairan
IPK 3,78

Nurkhatimah

Felicia Giovanni

Riztiana Sarah

Inayah

S2 Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
PS Magister
Pendidikan Bahasa
Indonesia IPK 3,9

S2 Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
PS Magister Teknologi
Pendidikan
IPK 3,82

S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis,
PS Manajemen
IPK, 3,76

S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, PS Akuntasi
IPK, 3,87

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Dr. Amirul Mustofa,
M.Si
Dekan

S1 ADMINISTRASI BISNIS
ANITA TRI WAHYUNI
DIKKY ALANSYAH
RIZKI KARTIKA SARI
CINTYA JANNATUL FIRDAUS
MAULANA JUNI PRILAKSONO
MUKTI DWI PRANANDA
SHINTA DEWI
BAITURROHMA YULIANA
LAILATUL MUNIROH
DEWI YUNI RACHMAWATI
M. BAYU MUJAIDIN
ROBIATUL MAULIDA
KHOLIFATUL ULFA
NAFISATUN NISA‘
RAVIAN DIYANA
DESI ISMAWATI
DIAN MAHMUDAH ISTIRAHAYU
RIFQI AYU INTAN F.
WAHYU ABDILLAH
HIRZA HASIAN S.
DEDY KURNIAWAN HIDAYAT
SERA ELFRIDA SILITONGA
ERIK ANDIKA
BUNGA AJENG PRAMESTI
ALVIN SOSIAWAN PUTRA
BERLIAN AKBARETA
SITI ERNAWATI
ELLA AMALIYAH
WILDAN MEYDY KURNIAWAN
BACHTIAR BUDIARSO
RAHMA SOFIA SEPTIANA
M. MIFTAKHUN NAJIB
ARINDA IKA DEWI
DK NILAM SARI
MARETA DHARMAYANTI
NURYANTI PUSPITA SARI
S1 ADMINISTRASI PUBLIK
FIQIH HERDIANTO HADI WIBOWO
WAHYUDI AJAR PRANOTO
ANDRIYANSYAH
FITRIATI
JUNAIDI
NURUL FITRIA AMBARWATI
MARIANUS MELKHIOR
KURNIA DWI MA‘RUFAH
RYAN ANGGA PAMUNGKAS
DEWI NIHAYATUL ASFIYAH
FIRDA DWI AYU LESTARI
HASTARI AGUSTINA
ALDORINO ANATOLA
NABILA FIRDAUS
LIA SUMARTINA
ALFRIANUS VALERIO
SRI ASTUTI
EVI YULIANTI PUTRI
SITI FATIMA
OLYMPIUS KORBIN RONGOP
NOVIE KURNIAWATI
BURHANNUDIN IQBAL
HOIRUDIN
MELANIA ENDANG
DIMAS ADI PRAYOGO
ROSA NOVIA RESTIANA
NUR KHOLIS
MUFARRAHAH
DINDA MUJI SARASWATI
HILARIANA DIGIN
SARNI
OLIVIA NATHANIA
PUTRI YUNIAWATI SUDIBIO
FAISAL RAMDHANI
WIDIYATI
EUDES ALFREDO BAPUTROH
NORHAYATI
AGUSTINA JUITA NGGOWENG
MOCH ARIF ISKANDAR
ERSA NOVARINA PUTRI
FELISIUS SEDA
MELLY AGUSTINA
RICKY EKO KURNIAWAN
MOH YUSUF
ALI AKBAR AL- FARUQ
MARIA SERAVINA LINUNG
ERWIN WINCONO AJI
YULIA HERLIANA
MUHAMMAD ROBI
ISKANDAR ZULKANAEN
D3 KESEKRETARIATAN
SILVIA NINGRUM
LUTFIYAH RIMA MELATI
RESSY PERMATA PUTRI
OKTAVIA PLEWAN
NURVA SEPTIA NINGRUM
S2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
IWAN YULIANTO
HOPREIT BALIRANGEN
ANDI LALA
AGUS SANTOSO
SUDARSONO
SUNU SEKARPAWENING
YUGO ADHI PRABOWO
NANANG CIPTO HADI
MANSUR
MARNINGSIH
MIRMAYANI
RELITA WULANDARI
RINI PUDJIWATI
SRI WULAN PURNAMA SYOFI
SUDONO
DRAJAT IRAWAN
DEDY KURNIAWAN WIBOWO
FEBRIADHITYA PRAJATARA
TOMI HARDIYANTO
LULUK KHUSNUL SOLIKHAH
MARGONO JAYA PUTRA
RIZAL WAHYU PUTRANTO
HERU PURWANTO
YULIUS KRISTIAN PUTRA PRIANGGA
MUHAMMAD YUSUF
ANINDA ROSE NOVILA
TOTOK AKBAR SRIYUDIANTO
MOHAMAD MAULANA FANDWIKA
HIKMAWAN DHONI SAPUTRA
NURUL AZIZAH
ROBBEN RICO
RETNO MADYANINGSIH
ARSONO SUHARDI
BAMBANG HARIYONO
MOEH.AMIR MACHMUD
MUCHAMAD FAKIH
RONI FASLAH
SUHARYONO
MASNAL SAMIAN

Dr. Siti Marwiyah, SH. MH Dr. Slamet Riyadi, SE., MP., MM
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2

MAWARLAN
M.LUTFI SYARIFUDDIN
ALIEM FERY DESTYAN
INDRA DWI CAHYANTO
SUNARTO
ARYADIPA PRASENO
MUHAMMAD YUSRI
ABDUL MUKMIN RIFAI YASIN
ROSA VARINDRA
ARIBOWO SUDIANTOMO
PRASETYO
ANUNG SUTANTO
FAKULTAS PERTANIAN

Ir. A. Kusyairi, M.Si
Dekan

S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI
NICHODEOUS TATTWIC
WIDIYANTO
MONICA DITA YULIANA
FULGENSIUS INDRA AMAT
WAHYU DENSA MAHATARA
ADELINA ENGO
WARDATUS SHOLIHAH
ARIFIANI HARDIANTI
EDI PURWANTO
IMAM BUKHORI
SOFYAN TSAURI
ACHMAD ALFIANUR
QURROTI AYUNIN
ANA ZAHROTUN NISA
S1 BUDIDAYA PERAIRAN
MUHAMMAD HUMAIDI A.
NUKMAN ADHIM
YULIA SARA ISNAINI
LAILATUL IZZAH
DIAN OCTAVIA ANGGRAENI
KARONIUS RAHMAT
S1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PERIKANAN
RICHARDUS STEFENSON PHILIPS
MOH RIZAL PALEVI
HESTI HARYANI

Dwi Suci Agustin

Reza Renanda

Ika Hestiningdiah

S1 Fakultas Ekonomi
S2 Fakultas Ekonomi
S1 Fakultas Teknik
dan Bisnis, PS Ekonomi dan Bisnis, PS Magister PS Teknik Informatika
pembangunan
Manajemen
IPK 3,45
IPK, 3,62
IPK, 3,92

AGUS DWI HERMAWAN
JUMAIKAH
JUMAIDAH
FIFIN ERNA SUSILOWATI
MUHAMMAD HODRI
NISWATUL AWWALIN
JAMILAH
MUSTAIM
SAYADI
SAIFUL BAHRI
ACH. SAHID
NURUL HIDAYATI
AGUS
SUWATI
UMAR TAUFIQ
SUPRAYITNO
DIDIK
NAPIAH
SUPARNI
SUKIRMAN
ZAINULLAH
HOSNAWIA
FARIZAL JUMIANTO
SYAIFUL ANWAR
DWI INDRIYANI
YENI FATMAWATI
LILIS SURYANI
TARTILAH
NURKHATIMAH
SRI HARYATI
MUHAMMAD SARIF
MAIMUNA
SITI AMINATUS SAKDIYAH
ARIF MULYADI
ABD. BASIR SADZALI
ABD. ROHIM
ROMLI
VIBRIANI KARTIKASARI
IBNU ARIFUDIN
RHOLIES HANGGARA WINANDA
TRI AMBAR MASTUTIK
S2 MAGISTER TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
RUDY HARTANTO KUNCORO
ABDURROHIM
ABDUL AZIZUL HAKIM
MUHAMMAD ZAINUDDIN
LALU REDWAN
LALU HARDIANSYAH
FELICIA GIOVANNI SIDHARTA
LAILATUL SAKDIAH
MUSLIHAN
NOVILISNAWATI RASIT

Inggrid Loiza Dwi Indah Kartika
S1 Fakultas Sastra
Tael Bajak
S1 Fakultas Teknik
PS Teknik Sipil
IPK 3,58

PS Sastra Inggris
IPK 3,92

RIDWAN ILYAS
MOH SUBARI
ACHMAD YANI
ADITYA FIRMANSYAH
ARISKA DAMAYANTI
NUR ROCHMAN ASHARI
MOH ABRORI
OKI ANDARISTA
FLORIDA PRIMA GRACIA ASTI
ALINCE PIGAI
SONY HARIANTO
RIZTIANA SARAH
DENI LESTALUHU
NUZ IRBANDRIANDI YUZTANBIR
RAYA JAYANA KARO SEKALI
RICO FIRNANDO
TIO SEPTI NURMALA
HIKMA YUNISTIA HAKIKI
AHMAD KHOLIQ
ARIF HIDAYAT
LINA MUHARTUTIK
HENDRY TRI SUSANTO
RENI TYAS LANI PUSPITA
RIYANDI
YULIATI KRESNAWATI NINGSIH
EKA TRIANI
M AFIF WAHYUDIN
FRELING GAITEDY
MIFTA LUTFIATUR ROFIKOH
IGA DESY FIRDAUSYAH
MARWIYANA
DEDY AHMADI
DONY HENDRA KUSUMA
AMALIA WAHYU RIZKIYANTI
ALFIATUL LAILIYAH
ALFIA EKA YUNITA SARI
KHORIYADI
WINDYRA FITRIANA SARI
RUDI IMANSYAH
MUHAMMAD APRIN
MARDIANSYAH
ELVIRA ROSVITA DJULIJANA
DWI ISNA ROSADI
RAZAQ WAHYU PRATAMA PUTRA
ALDYN DANU SAPANA
DENI PRASETYO
ALFIYATUL MUNAWAROH
IDA MAULINA
SYAYIDI ARIF HIDAYATULLAH
YAN MAULANA ALFASYAHDAH
AMINAH
SITI MAISAROH
ARINA ISTIMALA
RUDY IRNAWANTO
LONA CHINSIA ALFATTAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AGROBISNIS PERIKANAN
RIRIN FEBRIYANTI
MUCHAMMAD SYAIFUDDIN
WARDATUL KAMILA
FAKULTAS KEGURUAN ILMU
PENDIDIKAN

Dr. Hetty
Purnamasari, M.Pd
Dekan

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN
SENI: BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA
MUHAMMAD RICKO AJI SAPUTRO
EKA YUNITA WARDANI
ACH. BARIZIE
NOVA DWI MULYANI
MAMLUATUL HAMIDAH
DIYAH NURUL QOTIMAH
MARIA FAUSTINA CEMBES
NUR ROHMAWATI
LINTANG CAHYU SAPUTRI
ZINI RODATUL ASHHAB
ELISABETH SAINA
NDILU ILUNGARA
FERDINANDUS PANTUR
DEBORA AYU CLEOPATRA
ELISABETH KERAF
MARIA VIANEY ROSWITA
WANGGUR
RETNO SUHARDI
NABILA NINDYA DESRI
CAHYANINGTYAS
NAILUN NAJAH
NUR AZIIZAH ARIZAH WARDAH
MARIA ULFA
ILVY NURDIANA MUJAHIDIN
LA MBOLOSI
RENDY EGA PRADANA
CESLAUS WARIYANTO PUA
ROBERTUS AKRIYANTO JANGKUR
ELEONORA YOSEPHIN WAGU
S1 PENDIDIKAN MIPA:
MATEMATIKA
FANDI ACHMAD
NANDA CINTYA ARNI
DEASY PRAMUDITA ULFAWATI
DITA WAHYU WILUJENG
RIA LUTFIANA
ELFIERA DWI SEPTIKASARI
OLYMVIANI TUTUK WULANSARI
SAFIRA DWI PRATIWI
ZAINIYA INTAN HAQIQOH
SRI DUWI NOVITASARI
YUDIANTO
RUSDIYAH
NISFATUL ROMDHONAH
INDRIASTI NURLAILY
DEVI APRILIYANI
RATNA DWI ASTUTIK
Qurrota A‘yun
FRANSISKA AVIONAF
INDAYANI MARIA RANGGA
LAYYINATUL HASANAH
PAMUJI
SETIAMARGA DELLA HANISTA
ARINA FITROTAKA
MARIA GORETI ARNI
EVA RUSDIANA
WIGY ESTY YULAIKAH
EKA SULISTYA PUSPITA
CICI NINDIA LARASATI
RATIH GASELLA
MOCH. ZEINOL AKBAR
SITI IZZATUL MILLAH
DIKEY PUTRA UTAMA
RETNO WATI
NURMIN
ANIS ANIYA
S2 MAGISTER PENDIDIKAN
DIANA WARDA LESTARI
CHOTIMAH
WAHYU HERNAWAN

Dr. Nur Sayidah,
M.Si., Ak., CA
Dekan

S1 MANAJEMEN
AGUSTI DEWI PUJIATI
AH. JAUHARUL FIKRI
ASMADI
ABD. AZIS
AKBAR PRADITYA SYAMPUTRA
DHOFIR
NYONG TUNGGU JAMA
LUCKY SISSEPTIANTO
MOHAMMAD KHOIRUL
ESTER MEI DONGALEMBA
MUHAIMIN NUR RIZQI
FITRI SULISTIANA
ANA SUKA AJENG PINANGGIH
IMAM GAZALI
APRILIA RIZKI WULANDARI
MUHAMAD RIWALDI
ABD SYAKUR
JESSICA GITTA ZERLIN
RONI ATMAJAYA
HERU PRASETYO
HERMAWAN SAHDUBUDI
RISKA AMALIA ISKANDAR
SUWARDANA KURNIAWAN
TAUFIQUL HAKIM ANDIANSYAH
SATYAGRAHA
EFENDI JIANTAKA
ZELLINA BEBBY IDOLLA
SISKA APRILIA SUPRIANTO
HENY WAHYUNING SARI
VINDA MAHLIGAI
LAIYIN FUADAH
DESI NUR FADILAH
INTAN FITRI ANGGRAINI
MAYANG KHUSNANTININGRUM
AYYU ALKHOMATU FIKRIYAH
BIMA ADIYATNA ISKANDAR
RISKI KURNIAWAN
VIVI EKA LESTARI
YULITA DEWI SAPUTRI
ACHMAD FAQIH HURROZAK
JEZIANO RIZKITA BOYAS
SITI FATIMAH
HANNING PUZPYTA ANTIKA MALIK
MUHAMMAD AFRINNUHA
AGUSTINA NURYANTI
VITA GALAH SARI
AFRILIA WIYANTI
WAHYU AGENG WIBOWO
ILAL KURNIAWATI
CLAUDIA OKTAVIANA PUSPITASARI
MATLAIL WIDADI SIROJIYAH
EKO SURYANTO
AKRAM SEPTIADI PRATAMA
DODY YUNUS SANTOSO
YULIANINGSIH
ULFA RIANTI
MOCH. FATCHUL YAQIN
ERDIANY YUNINDA SISWANDINI
INQI ADILLAH
AMALIA MULIANTI
MUHAMMAD ANSARI
DIANA RAHMANIYAH
RIZSMAL RUWANDA SUARDI
ARGA BAYU PRIMANTO NUGROHO
TAUFIK
AISYAH INDAH RUKMANA
ELOK BUDI HARTINI
DHINNY IKA AFRILLYA
ANGGRAENI CYNTHIA PRATIWI
AMELIA ROSETA
MARIA PASKALIA BENGA TOKAN
ARIF NUR RACHMAN
RIZKI DIAN PUSPITA
DYAH AYU W
ALFI NUR ILMI
YEKTI WINARSIH
RAHADYANTI SULASNINGTYAS
SAVITRI
DEDY SETYAWAN
MARIA YOVITA ATI
NATASYA RETNO YUNITA SARI
SYARIFATUL HIDAYAH

S1 AKUNTANSI
APRILIA WULANSARI CAHYO
RICHARDO YULIUS SUFA
RANI ROHMAWATI
MASRUROH
RIZKY AMALIA VIRGININGTYAS
DEWI SUMARIYATI
NUR BELLA KURNIA CITRA
RIYADUS SHOLEHA
KRISTIN NOVALIA
YOGA PRATAMA
ICHA CHRISTIANI AGUSTINE
WILDAH MABRUROH
IMROATUS SOLICHAH
RAHMAD ERSYANTO SAPUTRO
ASIH SULISNANI
FERRY ANDERSON UMBOH
WENNY OKTARIA
CHAYATI RODIYAH
DHIKA DJONNATA
DWI NOVAYANTI
CITRA INSTAN SARI
ARIANA WACHIDAH
SITI NURAIDA ZUBAIDAH
ENY ERNAWATI
DEVI INDRIYANI CIPTANINGRUM
NANDHA AMAILIA
DIAN NURCAHYONO
MASFIROTUL MAULIDIYAH
AMEL PUNGKY ANA
DIAN WIDIYANTI
RAHMAWATI
TITI SUNDARI
DESKA PRAMESTI HARYANI
AGUNG DWI SAPUTRO
HARI WARTANING UTAMI
TRI DERMAWAN NURUL ARIFIN
WINA WINDI ASTUTI
ELIZA TRI WIDYANINGSIH
FANANNY MAYHILDA
DENY RUBIANTO
CANDRA ATMA PAMBAYUN
MUHJATUL QOWIMAH
MOCHAMAD YOGA PRATAMA
MAEY NURUL HIDAYAH
RATIH SETYOWATI JANUAR
PUJI PRASETYONINGSIH
FLAVIANA ABUK SERAN
IKA RISQI WIJAYANTI
RYAN DWI APRILLIANSYAH
SISKA ANISNINGTIAS
FEBBY SARTIKA
SORAYA DEVI AISHA
VERLIA REI IMELDA
NIYA PARMITA
NURI ANDRIANI
BASOFI
FAIDATUL ADZQIAH
SESILINDA PRIMA YUNITA MELO
DIAN NUR AFIFAH
RIA AYU DEWI
DANIS IRHAS SURYANA
NINDY RIZKI KHARISMA WIJAYANTI
DWI PALUPI
DEWI HAQIQI ANDRIANA
VENI WIDYARTI
SEKUNDINA FEBRONIA AEK KEHI
FAKHRIYATUL IFFADAH
RENI LIDYA NOVARINA
DENY ARDYANTO PUTRO WIDODO
AULIA RAHLIYANI WAIROOY
WAHYU YULIANTI SUWANTO
REZA INDRA YOGA
MUHAMMAD KHULAFAUR
ROSYIDDIN
AMALIA WAHIDATUN FARIDJA
YOVI RIHANA
RETNO PUJI LESTARI
HENY PURWANINGSIH
NANDA PRASTIAWAN
ADITYA SUNHADI
PUTRI WAHYUNI
DEDY ASY‘ARI
FRANSISKA DUA LISE DA SILVA
REZA SETIA NINGRUM
LISTIA FARIDA WULANDARI
MEGA TRISNOWATI AKBAR
LINDA LESTARI
DESTIA ANGGI RESITA
RAGIL PUTRI RAHAYU
SILVIA FITRI HERAYANTI
ADINDA AYU KUSUMAWARDHANY
DITA KURNIA SARI
MAHMUDA ANNISA WICAHYO

Rizal Fanani

Riska Arisanti

S1 Fakultas Sastra
PS Sastra Jepang
IPK 3,71

S1 Fakultas Ilmu
Komunikasi
PS Ilmu Komunikasi
IPK, 3,77

MOCHAMAD MALDINI
DIAN AGUSTYARINI
WIDYA CAHYANTI
MEGAWATI AYU ROESTANTI
ROMLAH FITRIANA
NOPIA ARISTA
RISKA FIBRA SAPUTRA
DEVIA YULI PURNOMO
INAYAH
PRISMIATI MEI ANJANI
DWI WARISAH AMELIA PRASTIKA
FITRIA MUSLICH ZAKIYA
SUPARMAN
MUHAMMAD OKY FANANI
ARIF WAHYUDI
PRIMA ADY KUSUMA
AISYAH VIDI PRATIWI
DANIK FITRA JAYANTI
FAISAL ADITYO SUHARIANTO
PUTRI DIAH PUSPITASARI
SUDHARMANTO
NUREVITIA PARAMITA
MIRAWATI
ASRY JULIANTI KIKIH
FATKHUR RAHMAN
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
ACHMAD ANSORI
EVFRAN AKHMAD RIVAI
DWI SUCI AGUSTIN
YETI KUMALA SARI
RIYANA
ALI FAHMI
S2 MAGISTER MANAJEMEN
ISROIM YUNAIDAH
MUHAMMAD YUSUF AKBAR
YOSHINTA APRILIANE SULISTIJONO
IMRON ROSYADY
RAMBU AYU TAMU APU
BONDAN SENO AJI
REZA RENANDA
PURNOMO HAJI
ROKY LRIUSNA
ALFAN NOVERTHA SUMARNA
AMLAD
BAKHTIAR PRIHATIN BACHRI
DEMES LESTARI
DENIK MARDI ASTUTIK
FENDY ARIANTO
HERLINA
HERMIN IDAYATI
M. TAUFIQUL FITHRON
AINUR ROFIQ
UJANG SUHENDRA
ARDIAN RIVAI
JOKO TRI MAULANA
YASIR ATTAMIMI
YUSTISIA AMALIA
AGUNG FITRAYANTO
ARIF WAHYUDI
MULYONO HARJO MARTOYO
R. AGUS PRAWIROTOMO
Rr. DELTA LISMAVERANTA
LESSYDIANA ADHIKARA
RULLY WIBOWO HANGGAR
KUSUMA
SLAMET PRIYANTO
MUCHLIS FADILLAH
KHAIRUS SOLEH
ARIS EKO BUDIYONO
RETNO DEWI WIJI ASTUTI
SIGIT AFENDY
MOH.MAZJIDI
MOH ZAINUL LUTFI
ARIF KURNIAWAN HERMANTO
EVIE DWI HANDAYANI
FAKULTAS TEKNIK

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

S1 TEKNIK INFORMATIKA
AGUS FITRIAWAN
RUDI FERNANDES
RIZKY MEYPERMANA
RINI SETYOWATI
ARDI BAGUS SUPRANATA
RIZQI ADITIA ARROSYID
YON ARDI YONO
AAN MIKI SANTOSO
SYIFAUS SURUR
AHIDA MEIYANA
DAVID IBRAHIM
IKA HESTININGDIAH
DAVID BAGUS PURNOMO
S1 TEKNIK SIPIL
INGGRID LOIZA TAEL BATAK
ACHMAD CHAMDANI
RAKA MAHENDRA FIRDAUS
HARTONO
BAYU JOKO SUSANTO
FANY AFRIAN MOHAMMAD
SAMSUL RIAN HIDAYAT
ELANDO RIZSA PUTRA ATMAJAYA
Af‘Idatul Azkiyah
MARKUS TOKA NAMU KOILMO
CARLOS DE ARAUJO
MARIA ADELINA LIDIA BASILIO
AZMI CINDI SANTINA
HENDRIKUS ANDRIANO DAENG
WEKING
BAGUS CAHYO ARIFDIANTO
HARTONO
DONI FEBY NUGROHO
SITI NUR AISYAH
FAKULTAS SASTRA

Dra. Cicilia Tantri
Suryawati, M.Pd
Dekan

S1 SASTRA INGGRIS
CHUSNUL CHOTIMAH
ERICA BALQIS ISMAYANTI
WIDYA DWI ETIKA
JULIAN CHRISTIEDO
INGGAR PRADINI MURTI
NANINGSIH
SITI ROFIAH
MONIKA INDUSA PRAPTONO
OLLIT CAHZAR PRINARYONI
YULIAN DWI CAHYO
FRANCISCO DA CRUZ

Dr. Ir. Suyanto, MM
Wakil Rektor 3

Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM
Wakil Rektor 4

Moh Rizal Palevi Monica Dita Yuliani Mamluatul Hamidah Cici Nindia Larasati
S1 Fakultas Pertanian
PS Pemanfaatan
Sumberdaya
Perikanan IPK 3,41

S1 Fakultas Pertanian
PS Teknologi Pangan
dan Gizi IPK 3,83

Robi'ah Machtumah Adhelia Oktaviana
Malayati
Windiasari
S2 Fakultas Ilmu Komunikasi
PS Magister Ilmu
Komunikasi IPK, 3,95

S1 Fakultas Hukum
PS Ilmu Hukum
IPK 3,73

RENNI WULANDARI
DANIEL YOHANIS MADI
LUHUNG S WIRADANA
ERIEK ALI AZAR
RENY LAMBRETTA
NUR IRIANI
SASKI HABI TAMA
INDAH TRY PUSPITA SARI
LINDA TITA SARI
ELVIN NILA SAPUTRI
SELI HANDAYANI
SAIFUL ARDIANTO
CYNTHIA BERTA NOVITA SARI
JERA WALA AMAH
MOHAMMAD GILANG AFANDI
DEKA NANDA PUTRI
HELDY ANGGUN LINDAWATI
SYAHREZA HIMAWAN PRATAMA
SYARIF HIDAYATULLOH
KARLINA FEBRI AMELIA
GHONIMAH NOER SHOLEKHAH
ALFI NOOR YUNIAR DJAHIDI
MOCHAMMAD DAVID EGI P
ACHMAD MIFTAHUDDIN
NOVIA DWI MULIASARI
APRILLIA NUR ISTANTI
INTAN FIRDAUSI NUZULA
ALVIN RAMADHIN
DWI INDAH KARTIKA
DIAN PUNGKI ARISTA
SITI MARIYAM
S1 SASTRA JEPANG
ANASTASIA CINDY VICTORIA
JUNIAR CHRISTINE
ALIDA NADIA ANNASHAR ARIFIN
AGELL DARUSSALAM
RIZAL FANANI
VALENTINA ANGGRAENI PUTRI
INDRI FAQNI RAHMAN
MARLIYAH
LUSIANA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dr. Redi Panuju, M.Si
Dekan

S1 ILMU KOMUNIKASI
IWAN AGUSTIA JUANDA
HENI HIDAYANTI
M. ARINAL KHAQ RAHMAN ALIF
SELVIANJANI ROMADHONA
AINUR RIZKIAH
ABDUL ROCHMAN ZULAIZ
NAWANDA PUTRA PRADANA
BENNY BAGUS SETIAWAN
RANDY SATRIA MAULANA
IRENNA DYAH KUMALASARI
ROFI ASYSYANI PURNAMAWATI
JESICA MIFTAKHUL HUDA
TRI SANJAYA
FLORENSIA DISTA PUSPITA SARI
M. IQBAL ALAMSYAH
LINGGA WAHNINGYUN
TRI NIKEN MARDIANA
FRIZKA ERVIANNISA
FEBRIANTO RAMADANI
MUCHAMMAD CHILMI FUADI
CLARA PUSPITA SARI
BETTY OCTAVIA ANGGRAENI
INTAN PERMATASARI
FATHUL NIA
BABUS SALAM
ROSALIA VINANDA
CRISTOPER PRAWIRA SINAGA
FIRNANDA ALTA MEGA
RISKA ARISANTI
DIMAS PUTRADI
IVAN SYAHRANI
ANDI RISKI AULIA DWIYANTI
NOVI ARIYADI
MILA CITRA ARININGSIH THOHIR
EKA ZAYYINATUL FARISYI
OLINNE CITRA RHAMADANY
NUR YADILLAH HUMAIROH
NABILA SARIDILLA REZA PUTRI
DIA NURITA MELAWATI
DIAH AYU LENI MARLINA
LOVI PURNAMA SARI
DEWI KARTIKA TRISDASARI
BRIGITHA TANDIPAYUK
FIFIN APRILIA
PUTRI ANGGRAENI
RAGILLIA RAMADHANTI
MUHAMMAD MAULANA ISTHIQLAL
RACHIM
ABDUL KHOLIQ
NYIMAS SYAFIRA
NATASYA FLORENCIA HAUMAHU
INDAH NUR ANISA
LOVITA AYU KINANTI
RIZKY ROLANDO WOKA
RENI DAMAYANTI
CLARA PUTU SURYANDARI
DHISTYA MANGUNSATRIA MATHEUS
AKELYAMAN
DINDHA AYU FITRIANA
ASWIN TANGDIESAK
MOH.MISBAHUL MUNIR
YUYUN FITRIA
SOFIAN VARUL ARI SAPUTRA
RACHMAD RAHARDI
NOOR FIRMANSYAH RONY
S2 MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
DHYAAN ANNISA DJUITA
NUGROHO
I GUSTI AGUNG LAKSMI
SWARYPUTRI
BERNADUS BERNANDO BRIA
NI MADE ADI NOVAYANTI
I WAYAN SUARTAWAN
GUSTI AYU ALIT PANCADEWI
I KETUT GUNARSA
ASTUTI WIJAYANTI
IDA BAGUS DWI OKA PUTRA
I WAYAN KOTANIARTHA
KHOIRUL HUDA
ANGGA DWI WIDIYANTO
MARIA TANJUNG SARI
ROBI‘AH MACHTUMAH MALAYATI
UMMY CHAIRIYAH
MOCHAMAD TAUFIQ KOLIL
CHRISTINE WITA HONESTY
INDAH SOETANTRI
INDRA KARTIKA
RERTA BUDI PRASETYA
NI NYOMAN CIPTA DEWI
I KADEK NARENA
DOAN WIDHIANDONO
MARIA THERESIA LESTARI MOLA NEU
ALFIAN ADI SAPUTRA

S1 Fakultas Keguruan
S1 Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan PS dan Ilmu Pendidikan PS
Pendidikan Bahasa
Pendidikan Matematika
dan Sastra IPK, 3,74
IPK, 3,89

Edy Sutikno

Ria Agustinova

S2 Fakultas Hukum
PS Magister Ilmu
Hukum
IPK 3,97

D3 Fakultas Ilmu
Kesehatan
PSKebidanan
IPK, 3,53

RURUT WAHYU TRISNANTO
LIAN FRISDIANA KOMARIA
KWANDO
MOHAMAD WAHYU SETIAWAN
FAKULTAS HUKUM

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

S1 ILMU HUKUM
VIXKA NOVITASARI
MASADATUL AKHIROH
BASRONI WIBISONO
OLDY ARYA BUDIARSA
ADHELIA OKTAVIANA WINDIASARI
ANITA DWI NORMALIANINGSIH
BAGAS ADI SAPUTRA
PURWASIH
SAHRUL MUBARAK
HERI SUSANTO
MOHAMAD KHOSIM
LIDYA ANGGUN PERMATA SARI
DIMAS SATRIYO RAHARJO
BABY NITA SELLY VERONICA
DEWI IDIANINGRUM
HIROKI ITO
REVIANDINI AYUDYA SHAFIRA
ERICHE PRESTIYANTI
NINUK IRAWATI
WULAN ANGGRAINI
ERVINNIA OKTAVIANI SWANTARA
MAKI MUBAROK
ALRIDO ILHAM
KUN GIGIH RAMADHAN
NOVIANTI
RUDI WAHYUDI
PINGKAN ESTER AMELIA
PAPUTUNGAN
ALDILLA PUTERI PUSPA RIANTI
OKTADEVI NURFILDZAH
LULYTA RAHMADHANI FIRDAUS
MUHAMMAD RIKY ADITYA
ANA ROSINA MAKIN
ABDUL GHOFUR
ACHMAD CHUSAERI
SEBASTIAN HARDIWINATA
SIMANJUTAK
YOHANES PRASETYO
EKA ANGGRAENI SETIAWATI
ACHMAD FAUZI
PUTRI WAHYUNING ASTI
WINDHI ASMORO
S2 MAGISTER ILMU HUKUM
RETNO ERNAWATI
MOCHAMAD SUTAJI
ERY ADI WIBOWO
ANWAR ZEN
MAS‘UD
RIADI PAMUNGKAS
EDY SUTIKNO
FORTINA RUDIYANTI
DEDI HERMAWAN
TAUFIK HERDIANSYAH ZEINARDI
I MADE ARNATA PUTRA
HARRIO BOBRYANS SAPUTRA
EKO ERFAN APRIANTO
HUSEIN SADLY
INDRO SUSETIYO
BOBY MARKUS SEPTIANUS
HUTAGAOL
SHODIKUN
TRI RESPANJI ENGGAR KURNIAWAN
LINDRI ASRI PANGLIPUR ATI
KHOIROZZADITTAQWA
PAWANG CHANDRA LUKMANA
YUDHI PRASTIO
TRIYATMOKO ANDI PURWANTO S.H
ARIEF CHANDRA
TRISTIANTORO ADI WIBOWO
SAMSUL ARIFIN
BAMBANG TRI SUTRISNO
SUN‘AN
MIRANTI WIDIAYUNITA
RIZAL MARTOMO
RIYANTO
ASEP KURNIA
SUGIYANTO
IKNASIUS PURWADI
DWI PERMANA PUTRA
HERU CAHYO SEPUTRO
DAGUK LASETIYO BUDI
KRESNA KUSUMAWIJAYA
BENNY ARDY ARNANTO
ENDANG SRI SUYAMTI
RANGGI PUTRA PERDANA
SLAMET SANTOSO
DAVID WALOYO EKO BUDI
SANTOSO
HARIS NURUL HIDAYAT
EGA PRAYUDI
SU‘UD
AGUSTINA ALIDA KHOIROTUN
JUMADI
ZULFIKAR DYABIR
SUTANTO WIJAYA
NURHADI
FAKULTAS KESEHATAN

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

D3 KEBIDANAN
NAOMI DAPA NGORU
VILISITA LAJAA
ROSITA KILKODA
WAHYU OKTAVIA ARISANTI
SRI WAHYUNINGSIH
NOVIANTI ABSARI
DEWI TRI CAHYA WULANSARI
RULY HANDITA PUTRI
ETTY TIRSA MANGAUBUN
RIRIN HIDAYATI
RIA AGUSTINOVA
THEODORA NOVIANI CYNTHIA
DARE
ONA JUVITA RAMADHANI
WINDA HARYANTI ELEUWARIN
HILDA SAFITRI DIFINUBUN
NURLIA MADILIS
SITI HARTINA RAKIP
MARGARETA KWALIK
LINDANIATUS SHELIN
JUVAIDA
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Geliat UKM Musik,
Rock Hingga Multi Genre
PSGC Terus Latih Skill Bernyanyi
dan Kemampuan Berorganisasi
Warta Cendekia
Paduan Suara Gita Cendekia Universitas Dr. Soetomo (PSGC),
salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berdiri sejak
(08/08) beberapa tahun yang lalu. UKM yang menekuni tarik
suara ini selalu mengisi dalam berbagai kesempatan kegiatan di
kampus, hingga beberapa legiatan luar kampus.
Ditemui di tempat berlatih UKM PSGC, Ruang RM Soemantri,
Senin (03/08), Tisya, Ketua Umum PSGC mengatakan UKM ini
akan terus mengasah kemampuan hingga mampu menorehkan
prestasi melalui target event festival yang akan diikuti.
"Kami mentargetkan adanya anggota baru dari mahasiswa
baru (maba) 2018/2019 ini mampu menjadikan energi tambahan bagi kami untuk meningkatkan kualitas," ungkap gadis
mungil berkerudung ini.
Tisya menambahkan, UKM PSGC juga selalu fokus akan
kegiatan tahunan yakni Pagelaran Cendekia Qoir Festival.
Menurut Tisya, kegiatan tahunan tersebut biasa dilakukan
setiap awal tahun. "Selain mengasah kemampuan tarik suara,
kami juga tidak lupa selalu kompak meningkatkan jiwa organisasi dalam pengelolaan kegiatan serta UKM kami," pungkas
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. *

Warta Cendekia
Image Kampus Rock sempat
melekat pada Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) pada 15
tahun silam. Hal tersebut lantaran Unitomo menjadi barometer musik rock di Jawa Timur.
Namun kiprah tersebut nampaknya harus pudar pasca insiden kebakaran Gedung I, sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik sekaligus
tempat berlatih musik dan vakumnya UKM tersebut selama
beberapa tahun.
Awal tahun ajaran baru 2013
silam, UKM Musik mulai bangkit dengan semangat baru.
Masih terbayang akan masa
kejayaan, banyak band UKM
Musik muncul kembali dengan
genre rock. Selasa (04/08), ditemui di sekretariat UKM Musik
yakni Gedung H Lantai 1, Muhammad Ardiansyah, Ketua
Umum UKM Musik mengatakan 10 tahun dibentuk kembali
UKM Musik melalui perjalanan yang berliku.
"Awal berdiri menurut para
senior kental akan genre rock,
namun kini band yang tergabung memiliki multi genre,

mulai dari rock, pop, reggae
hingga jazz," ungkap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis ini.
Muhammad Ardiansyah
menambahkan, kini UKM

musik telah berkiprah dan
membangun jaringan di luar
kampus. "Akhir tahun 2017
lalu, kami juga telah berkerja
sama dengan komunitas
Scoopy Nasional, ini akan me-

merluas jaringan UKM Musik
di luar kampus", imbuhnya.
Ke depannya, UKM ini diharapkan eksistensinya mampu kembali seperti dahulu, bahkan lebih baik lagi. "Selain me-

nampung mahasiswa yang
memiliki bakat bermusik, kami
mentargetkan torehkan prestasi bisa kami dapatkan melalui
festival di luar kampus," pungkas Ardiansyah. *

Kwarcab Pramuka Surabaya Kukuhkan
Pangkalan Universitas Dr. Soetomo
Mapalas Unitomo Adu
Pecinta Alam Se Jatim

Lewat Kompetisi Panjat Dinding
Warta Cendekia
Sabtu, (21/04) Mahasiswa Pecinta Alam dan Seni (Mapalas) Universitas Dr. Soetomo menggelar kompetisi panjat dinding. Kegiatan ini mengangkat tema "Mapalas Kebut Point".
"Ini kegiatan yang sangat memacu adrenalin, peserta lomba
harus tangkas dan cerdas dalam menentukan pijakan untuk
memanjat," ujar Suyanto, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan saat membuka kegiatan.
Bertempat di Unitomo Sprot Center, kegiatan ini diikuti sekitar
100 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa se Jawa Timur.
Ditemui di sela kegiatan Akhmad Firmansyah, Ketua Pelaksana
Kegiatan mengatakan antusias peserta di luar dugaan, banyak
peserta yang terpaksa belum bisa mengikuti kompetisi ini.
"Para pecinta alam sedang gencar mencari kompetisi
semacam ini. Jika kita terima semua, bisa-bisa ada lebih dari 200
peserta," ungkap mahasiswa Teknik Informatika Unitomo ini.
Sementara Itu Ketua Umum Mapalas, Heru Kurniawan mengatakan kegiatan kompetisi ini berlangsung 2 hari, dari Sabtu
(21/04) hingga Minggu (22/04). Kegiatan Mapalas Kebut Point
ini sebagai langkah awal bagi Mapalas, nantinya akan diagendakan setiap tahunnya.
"Kedepannya, kami sangat berharap mampu menggelar kompetisi panjat dinding setingkat Nasional," pungkas mahasiswa Ilmu Komunikasi Unitomo ini. (Wild)

Warta Cendekia
Selama ini kegiatan kepramukaan sering terlihat hanya
sebagai pelengkap kegiatan
ekstrakurikuler saja di sekolah,
namun tentu akan menjadi hal
yang positif jika dikembangkan
dalam perguruan tinggi. Lebih
dari itu bila dicermati dan
dirasakan langsung berbagai
pengalaman dan pengetahuan
yang didapat dari kegiatan
tersebut tentulah kegiatan
kepramukaan memiliki manfaat
yang luar biasa dalam pengembangan karakter.
Selasa (15/05), menyikapi
hal tersebut, Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) resmi
mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka yang
dikukuhkan langsung Soffian
Hari, Wakil Kwartir Cabang
(Kwarcab) Pramuka Surabaya.
Bertempat di Ruang RM Soemantri, kampus berjulukan Ke-

bangsaan dan Kerakyatan ini
resmi menjadi Gugus Depan
(Gudep) 08-057 dan 08-058.
Rektor Unitomo, Bachrul
Amiq yang juga dikukuhkan
sebagai Majelis Pembina Gugus
mengaku bersemangat menjalani amanah yang diberikan.
"Ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Saya sangat
meyakini pendidikan kepramukaan saat ini telah dianggap
mampu membina para generasi
muda mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual untuk
membentuk kepribadian dan
akhlak mulia, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah
air dan bela negara," ujarnya
saat memberikan sambutan usai
pengukuhan.
Dalam UKM Pramuka yang
baru dikukuhkan ini terdapat 20
Pandega yang siap membentuk
program kerja untuk segera direalisasikan dalam satu tahun

masa bakti. Soffian Hari, Wakil
Kwarcab Kota Surabaya memberikan pesan kepada Pandega
yang telah dikukuhkan agar selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan kepramukaan.
"Saya mengharapkan adekadek pandega di Unitomo menjadi generasi emas di masa
depan. Gerakan pramuka jadikam
wadah kegiatan anak muda yg
menciptakan suasana yang
aman, damai dan sejahtera," ungkapnya.
Sementara itu, Nuki, Ketua
Gudep 08-057 Pangkalan Unitomo saat ditemui usai pengukuhan mengatakan kegiatan Pramuka sudah diikuti sejak SMA.
"Saya sangat senang jika saat
menjadi mahasiswa pun masih
bisa mengikuti kegiatan kepramukaan, karena saya sejak SMA
memang senang mengikuti Pramuka," ungkap mahasiswa FKIP
semester 6 ini. (Wild)

Tak Kenal Maka Ta'aruf
Ala UKKI Unitomo
Warta Cendekia
Kamis (06/07) Unit Kegiatan Kerohanisan Islam Universitas Dr. Soetomo (UKKI Unitomo) menggelar pertemuan perdana dengan anggota baru. Kegiatan dengan mengangkat
tema "Tak Kenal Maka Ta'aruf" ini didampingi Wakil Rektor
III, Suyanto.
"UKKI telah memberi nuansa kerohanian Islam di kampus
Unitomo, dengan bertambahnya anggota baru ini tentu akan
semakin meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam segi akhlak
dan ketaqwaan," ujar Suyanto saat memberikan sambutan.
Bertempat di Masjid Baabush Sholichin ini diikuti sekitar
100 anggota UKKI, 70 diantaranya merupakan anggota baru.
Ageng Prasetya, ketua pelaksana mengatakan, tahun ini UKKI
mendapat anggota baru yang sangat aktif dan antusias.
"Masuknya anggota baru akan memberi semangat baru
bagi UKKI untuk meningkatkan kualitas agar lebih baik kedepannya," ungkap mahasiswa Fakultas Pertanian ini.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan, Raden Dwi Cipta
Ifan H., Ketua Umum UKKI mengharapkan UKKI dapat membimbing mahasiswa, sehingga dapat menjadi muslimah yang
aktif. "Sebagai anggota UKKi kami mengharapkan akan mampu menunjukkan bakat tentang kerohanian Islam dan mengikuti kompetisi yang ada, seperti MTQ Nasional dan Festival
Albanjari," ujarnya. *

Di Era Global Dituntut
Untuk Aktif Dan Inovatif
Warta Cendekia
Mudjib Affan, Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
(Bandiklat Prov. Jatim) memberikan pembekalan kepada sekitar
900 calon wisudawan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) semester genap tahun akademik 2017/2018 yang dimoderatori langsung Wakil Rektor 4, Meithiana Indrasari Yunus, Sabtu (22/09).
Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, Mudjib memberikan pemaparan seputar kiat menuju sukses di era revolusi
industri ke 4 dalam kegiatan yang digelar Pusat Karir dan
Tracer Study (PKTS). “Dalam menuju sukses, kita harus peka
akan pergeseran dan perkembangan yang sedang terjadi,”
ujar pria asal Banyuwangi ini.
Mudjib menambahkan, di era global yang tengah mengalami
revolusi industri ke 4 ini dituntut untuk aktif dan inovatif dalam
berkarya dan meniti karir. “Era revolusi industri yang serba digital ini kita harus selalu update dalam perkembangan teknologi
informasi untuk menyiapkan diri di dunia kerja, baik berkarir
dalam perkantoran, instansi hingga pebisnis,” Imbuh Mudjib.
Selain Mudjib Affan, ada pembicara lain, Imam Wijoyo,
Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IBMT Surabaya
dan Pengawas Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU)
memberi motivasi sukses berkarir dan bisnis. Sementara itu
Lisa Nathalia, Pakar Pengembang HRD memberikan paparan
personal branding attitude and attire, serta Yanti Rubiyanti,
Ketua PKTS Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memberikan tips mempersiapkan CV dan teknik wawancara.
Ditemui di sela kegiatan, Siska Armawati Sufa, Ketua PKTS
mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberi wawasan
dan motivasi kepada calon wisudawan untuk menghadapi dunia kerja. “Setelah lulus, ada yang memiliki tujuan untuk berkarir
menjadi pekerja atau pebisnis, acara ini kami kemas dengan
mendatangkan pembicara dari berbagai latar belakang. Mulai
dari seorang birokrat, hingga pebisnis,” pungkas Siska. (wild)

UKM PSHT Komisariat Unitomo

Gigih Tingkatkan Kualitas dan Prestasi
Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati
Terate (UKM PSHT) Komisariat Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) yang dulu sempat vakum sekian
lama, kini hadir kembali dengan semangat baru
untuk mengukir prestasi. Dimulai saat 2015 tahun
lalu, UKM ini resmi mendapat Surat Keterangan
Rektor dan diketuai Teguh Wibowo, mahasiswa
Fakultas Teknik dan sekaligus sebagai siswa PSHT.
Warta Cendekia
Tidak perlu menunggu waktu yang lama pasca diresmikannya, UKM PSHT berhasil menjuarai event bergengsi, UNAIR
Cup. Selama 3 tahun berjalan,
UKM PSHT yang sering berlatih di halaman gedung F Unitomo ini terus memberikan sejumlah prestasi untuk Unitomo.
Rabu (05/09) malam, ditemui
di sela kegiatan berlatih, Sholahuddin Zakaria, Ketua UKM

PSHT periode 2017/ 2018 mengatakan PSHT Komisariat Unitomo semakin berkembang dan
berkualitas untuk memunculkan generasi UKM PSHT Unitomo.
"Sebagai mahasiswa yang
memiliki pemikiran intelektual,
UKM PSHT terus membuat inovasi untuk menciptakan utuhnya Persaudaraan dan berfikir
kreatif, komunikatif serta kompetitif dalam segala hal," un-

gkap mahasiswa Fakultas Ilmu
Komunikasi ini.
Bang Jack, sapan akrab
Sholahuddin Zakaria menambahkan banyak hasil yang dicapai mulai dari diklat, kegiatan luar, prestasi, serta menyelenggarakan Kejuaraan Pencak
Silat PSHT Se-Jawa Timur (Jatim) antar Sekolah, Rayon,
Ranting serta Komisariat.
"Kejuaraan yang kami selenggarakan mulai dari kategori Tanding dan Seni Kelas
Usia Dini, Pria Remaja, Remaja, serta Dewasa yang diberi
nama UNITOMO CUP 2018
yang diselenggarakan pertama
kali di Unitomo (9-12/08/2018)
lalu," imbuh pria asal Mojokerto ini.
Selain mengadakan kejua-

raan bergengsi setingkat Jatim,
UKM PSHT masuk pada kategori UKM unggulan yang dipilih oleh Tim Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). "Di sinilah wadah untuk mahasiswa berkembang

tidak hanya bidang pencak silat tetapi mengutamakan persaudaraan, olahraga, beladiri,
kesenian dan kerohanian, serta tentu saja juga berorganisasi untuk meraih beprestasi,"
pungkas Bang Jack. *
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FP Unitomo Gelar Kuliah Tamu
Food Sensory Science
Sastra Jepang Unitomo
Gelar Nihongo Benron Taikai
Warta Cendekia
Rabu, (11/04), Fakultas Sastra (FS) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Program Studi Sastra Jepang menggelar "Nihongo Benron Taikai" yang berarti Lomba Pidato Bahasa
Jepang. Mengawali acara, kegiatan ini dibuka Dekan FS Unitomo, Cicilia Tantri. "Kegiatan ini akan memfasilitasi mahasiswa sastra Jepang Unitomo yang kuat dalam segi bahasa
Jepang, untuk mengekspresikannya dalam lomba Pidato,"
ujarnya saat memberikan sambutan.
Diikuti 10 peserta dari program studi sastra Jepang Unitomo, kegiatan ini mendatangkan 4 juri yang berasal dari
Jepang, diantaranya Mantan Konjen Jepang, Masaki Takano;
Dosen, Kazumi; Ueda dan Mahasiswa Jepang yang sedang
belajar di Indonesia, Takamatsu. Mahasiswa. Keempatnya
terkesan melihat penampilan setiap peserta.
"Saya senang melihat peserta yang begitu fasih berbahasa Jepang, bahasa asal kami," ungkap Kazumi, Native Speaker Sastra Jepang saat ditemui di sela kegiatan.
Lomba pidato kali ini, juara pertama diraih M. Afifudin, mahasiswa sastra Jepang semester 2; juara kedua Ilma Istianah,
mahasiswa sastra Jepang semester 8 dan juara ketiga Rahma
Bunga Arum Pakarti, mahasiswa sastra Jepang semester 4.
“Ketiganya memang layak mendapatkan juara, dilihat dari
cara penyampaian, bahasanya yang fasih dan penampilan saat
berpidato memang bagus,” kata Masaki Takano usai memberikan hadiah.
Sementara itu, Nafa, mahasiswa FS Jepang mengaku
senang bisa mengikuti Lomba Pidato ini, selain bisa mengasah
kemampuan, juga mampu mengasah mental. "Kapan lagi kita
bisa berbicara dengan bahasa Jepang di hadapan orang asal
Jepang. Jadi sudah bukan juara lagi yang menjadi prioritas
saya, namun juga untuk menunjukkan kepada para juri asal
Jepang bahwa kita bisa berbaur dengan media berbahasa sama
seperti mereka," kata mahasiswa semester 4 ini. (Wild)

Wujudkan Bhakti Unitomo, Fikes
Gelar Cek Kesehatan Gratis
Warta Cendekia
Rabu (18/07), dalam rangka menyambut Dies Natalis ke 37
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Fakultas Ilmu Kesehatan
(Fikes) menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh
keluarga besar Unitomo serta masyarakat sekitar kampus. Bertempat di Gedung H lantai 1, kegiatan ini mengusung tema
"Bhakti Fikes untuk Keluarga Bahagia".
Ditemui di sela kegiatan, Miftahul Khairoh, Dekan Fikes
menjelaskan kegiatan ini untuk mewujudkan kepedulian lembaga kepada keluarga besar Unitomo dan masyarakat sekitar.
"Yang kami lakukan adalah pemeriksaan kesehatan secara
menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, meliputi lab darah, darah gula, asam urat
dan kolesterol plus dokter dan obatnya," ujarnya.
Kegiatan ini menyediakan kuota sekitar 250 orang dengan
mendatangkan dokter spesialis penyakit dalam, Wiwid Samsulhadi. "Untuk hari ini sangat baik karena pemeriksaan kesehatan bagi karyawan bisa menunjang kinerja mereka, apabila
ditemukan penyakit secara dini bisa mencegah hal yang tidak
diharapkan," ujar Wiwid.
Senada dengan kata Dokter Wiwid, Mat Tuhuteru,
karyawan Unitomo juga mengatakan acara ini sangat bagus
untuk mengecek kondisi kesehatan para karyawan di lingkungan Unitomo. "Kebetulan tadi saat periksa ditemukan kadar
gula yang tinggi, karena memang akhir-akhir ini banyak minum yang manis-manis. Menurut saya kegiatan ini bagus,
untuk mengecek kesehatan, karyawan lingkungan Yayasan
Cendika Utama," ungkapnya. (Wild)

Warta Cendekia
Senin, (16/04), Fakultas Pertanian (FP) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar
kuliah tamu bertemakan “Food
Sensory Science”. Bertempat di
Auditorium RM Soemantri kampus Unitomo, Kegiatan ini
dibuka Wakil Rektor I, Siti Marwiyah. “Kuliah tamu seperti ini
sangat bermanfaat bagi peserta yang hadir, karena dapat
sharing akan ilmu pengetahuan,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 80 peserta dari kalangan
dosen dan mahasiswa FP Unitomo ini mendatangkan Kiki
Fibrianto, Dosen Teknologi
Pangan Universitas Brawijaya.
Dalam paparannya Kiki mengatakan makanan dan minuman
disebut memiliki kualitas sensori tinggi apabila direspon

secara positif oleh indera
manusia dan dapat menghasilkan kesan subjekitf yang
menyenangkan dan memuaskan harapan konsumen.
“Ilmu ini sangat kita perlukan untuk kehidupan seharihari, terlebih bagi kita yang ingin mencoba peluang bisnis
bidang kuliner. Pengujian sensori diperlukan dalam pengembangan produk baru dan
mengidentifikasi posisi produk
terhadap produk competitor,”
ujar alumnus The University of
Queensland ini.
Sementara itu, Dekan FP
Unitomo, Ahmad Kusyairi
mengatakan kebutuhan pengetahuan akan sensori makanan
sangat diperlukan ditengah
maraknya makanan siap saji
yang menjamur di segala penjuru.
“Ini akan menjadi bekal bagi

peserta yang hadir agar lebih
selektif dalam memilah makanan. Memang kita tidak mungkin
akan menguji setiap makanan

Kiprah KKN-PPM Unitomo 2018
di Omben, Sampang Madura
Warta Cendekia
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran
Pengabdian
Masyarakat Unitversitas Dr.
Soetomo (KKN-PPM Unitomo)
2018 yang telah berlangsung
sejak Rabu (01/08) lalu, kini
memaparkan sejumlah program
unggulan dari masing-masing
desa, Sabtu (04/08). Bertempat
di Balai Kecamatan Omben
Kabupaten Sampang, paparan
peserta KKN disaksikan
Jonathan Judianto, Bupati
Sampang, Segenap Sivitas Akademika, Rudy Setiady, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol) Sampang, serta Tony Moerdiwanto, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang.
Dalam sambutannya, Rektor
menyampaikan peserta KKN
telah menunjukkan hasil kinerja pengabdiannya di 14 Desa
yaitu Desa Rong Dalem,
penyuluhan UMKM pada pengrajin Tikar, Rapa Daya, membuat teknologi antena televisi
dengan biaya yang ekonomis,
Rapa Laok, membuat website
untuk pemasaran keripik daun
kelor, Tambak, membuat bolu
berbahan dasar jagung,
Omben, membuat es krim kaya
serat berbahan dasar jagung,
Angsokah, mengajarkan warga
membuat dawet siwalan, Temoran, memberikan sosialisasi
pembuatan pembangkit listrik
tenaga surya, Kamondung,
memberi pengajaran warga
pembuatan keripik dan bolabola ubi, Madulang, memberikan warga pemahaman blog
dan membuat company profile
potensi desa, Meteng, membuat rujak singkong, Gersem-

pal, memanfaatkan sekam untuk pupuk organik, Sogian,
mengajarkan membuat nugget
lele, Napo Laok, membuat selai kacang untuk UMKM, dan
Kebun Sareh, membuat lubag
biopori.
“Selama 3 hari di kecamatan
Omben, hasil ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga tanggal 7 nanti, semoga program ini lebih optimal
agar membuat bangga pak
Suyanto, Camat Omben karena bisa memberikan hasil positif bagi warganya,” ujar Amiq.
Amiq
menambahkan,
meskipun berlangsung secara
singkat, kegiatan KKN akan
ditindak lanjuti dengan Tri
Dharma Perguruan tinggi.
“Hubungan Unitomo dengan
Kabupaten Sampang sangat
dekat, kedepannya kami akan
terus berkiprah dibidang Tri
Dharma di daerah ini sesuai
Persetujuan Kerja Sama dengan Bappeda Sampang,” imbuhnya.
Sementara itu, Suyanto, Ca-

mat Omben mengaku kedatangan mahasiswa KKN Unitomo
banyak memberikan manfaat
bagi warganya. Masyarakat
omben dikenalkan beberapa
inovasi teknologi untuk mengangkat potensi desa hingga
peningkatan ekonomi kreatif.
”Mahasiswa Unitomo sangat cepat beradaptasi dengan
masyarakat sekitar, ini menjadikan program-program yang telah dibuat mampu dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan serta antusiasme
warga desa,” ungkapnya.
Kunjungan Pimpinan Unitomo beserta Bupati Sampang
ini diisi serangkaian kegiatan.
Mulai dari diresmikannya perpustakaan Umum di Desa
Madulang, penanda tanganan
Persetujuan Kerja Sama (PKS)
antara masing-masing Desa
dengan 8 Fakultas di Unitomo
hingga launching website potensi desa karya mahasiswa
KKN Desa Madulang yang
diresmikan Jonathan Judianto,
Bupati Sampang. (Wild)

Siswa SMA/SMK se Jatim Berkompetisi di Manajemen Fair Unitomo
Warta Cendekia
Bertempat di Auditorium Ki
Moh. Saleh Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Himpunan
Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Himamen FEB) menggelar Manajemen Fair bertemakan "Bangkitnya Generasi Muda Berkarak-

ter". Minggu (22/04), Himamen
FEB telah menggelar kegiatan ini
untuk kedua kalinya.
"Saya harap kegiatan ink
mampu memacu kreatifitas peserta untuk mempersiapan rencana
berwirausaha," ujar Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan,
Suyanto saat membuka acara.

Diikuti puluhan SMA/SMK
se Jatim, Regar Wahyu Hidayat,
Ketua Pelaksana mengatakan
dalam Manajemen Fair ini ada
kompetisi Business Plan, hal
tersebut menjadi ajang bagi pelajar untuk menuangkan ide dalam
berkreasi membuat berbagai perencanaan berwirausaha.
"Ini akan memicu kreatifitas
peserta dalam start up business,
karena hal tersebut merupakan
dasar bagi pengusaha dalam
memulai usahanya," ungkap
mahasiswa semester 6 ini saat
ditemui di sela kegiatan.
Dari puluhan SMA/SMK se
Jatim yang telah mengirimkan
proposal Business Plan, panitia
melakukan seleksi ketat sehingga memunculkan 5 finalis yang
akan melakukan presentasi
dalam kegiatan ini. Diantaranya
dari SMAN 1 Gresik dengan rencana bisnis "Santet sang
Krawu", SMA 1 Pandaan den-

gan rencana bisnis "Ricket",
SMAN 1 Lamongan dengan rencana bisnis "Serundeng Iwak
Kali", SMK 6 Surabaya dengan
rencana bisnis "Roll'Is" dan
SMK Kelautan dan Perikanan
Suren Jember.
"Kami tentu yakin produk
kami mampu bersaing dengan
kompetitor lainnya, kami membuat produk Serundeng Iwak
Kali yang berbahan dasar dari
ikan mujair yang kaya protein
serta rendah kalori, dan pastinya harga sangat bersahabat,"
ujar Arsseliyah Nur Ainni, siswa
SMAN 1 Lamongan salah satu
peserta kompetisi saat mempresentasikan produknya.
Selain dari segi cita rasa
produk, Arsseliyah menambahkan bisnisnya akan mampu mengajak warga sekitar khususnya
ibu-ibu untuk bersama sama
meningkatkan penjualan Serundeng Iwak Kali tersebut.

"Kami akan menjalankan konsep social entreprise, dimana
kami melibatkan ibu–ibu rumah
tangga yang tidak memiliki pekerjaan di kota kami yaitu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dengan
sistem social enterprise, kami
mengharapkan angka pengangguran di masyarakat Kecamatan
Karanggeneng dapat menurun
secara signifikan," imbuhnya.
Selain kompetisi Business
Plan, kegiatan ini juga menggelar seminar kemahasiswaan dengan mendatangkan narasumber
Wahyu Adjie Setiawan, praktisi
wirausaha. Kehadiran Wahyu
Adjie Setiawan akan memberikan
gambaran mengenai pemetaan
bisnis. "Menjadi pebisnis kita
tidak boleh gegabah dalam memulai suatu bisnis tertentu, kita
harus membuat busineness
map," ujarnya saat memberikan
materi. (Wild)

serumit menguji dengan uji laboratorium, namun paling tidak
secara garis besar kita bisa
melakukan uji sensori dengan

indera yang kita miliki seperti
yang disampaikan oleh pemateri,” ujar insinyur perikanan
ini. (Wild)

Peringati Hari Kartini, Bapak-Bapak
Lomba Masak Nasi Goreng
Warta Cendekia
Jum'at (20/04), dalam rangka memperingati Hari Kartini Ikatan Wanita Universitas Dr. Soetomo (IW Unitomo) menggelar lomba memasak nasi goreng yang dilakukan bapak-bapak.
Bertempat di teras Gedung A (Rektorat) kampus Unitomo,
kegiatan yang diikuti seluruh sivitas akademika Unitomo baik
kalangan rektorat, dosen hingga karyawan ini dibuka Rektor,
Bachrul Amiq.
"Kali ini giliran bapak bapak yang akan memasak nasi
goreng di Unitomo," ujarnya saat memberikan sambutan.
Lomba memasak nasi goreng ini diikuti 20 pasang peserta,
yang diberikan waktu 30 menit untuk memasak nasi goreng.
Slamet Riyadi, Wakil Rektor II yang ikut menjadi peserta mengaku bersemangat dalam lomba ini. "Saya berpasangan dengan mas Faisol Kepala Biro Administrasi Umum ini sudah
belajar masak sama istri kita masing-masing," ungkapnya sambil mengulik nasi goreng.
Dalam lomba memasak kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhasil meraih juara pertama, Juara 2 diraih pasangan
Fakultas Administrasi dan Juara 3 diraih pasangan Fakultas
Hukum. Sementara itu Juara Harapan 1 diraih pasangan Fakultas Ilmu Kesehatan, Juara Harapan 2 diraih pasangan Rektorat dan Juara Harapan 3 diraih pasangan Fakultas Pertanian.
Ditemui di sela kegiatan, Ketua Pelaksana, Sri Oetami Madyowati mengatakan selain lomba memasak, kegiatan peringatan Hari Kartini terdapat serangkaian acara yang meliputi
donor darah, berbusana kebaya Nasional serasi dan menyuap
pisang. “Kita bisa melihat keseruan bagaimana bapak-bapak
yang biasanya di rumah tinggal makan, di sini akan diminta
masak. Kalau wanita yang masak kan sudah biasa, tapi kalau
bapak-bapak yang masak ini baru luar biasa,” ujarnya. (Wild)

Ki-Ka Bachrul Amiq dan M. Syahrul Borman serius memasak

Himatepa Unitomo Gelar
Sahur On The Road
Warta Cendekia
Minggu (03/06), Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan
Fakultas Pertanian Universitas Dr. Soetomo (Himatepa FP Unitomo) dan Ikatan Alumni Teknologi Pangan (ATOM) Unitomo
menggelar Sahur On The Road.
Kusayiri, Dekan FP mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk
menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama di bulan Ramadhan. "Bukan hanya sekedar memberi, kami berbagi dengan
sesama untuk memberikan makan sahur agar kita mampu memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama," ujarnya saat
memberi sambutan ketika rombongan akan berangkat.
Kegiatan yang dilakukan di sepanjang jalan kampus Unitomo
hingga Tugu Pahlawan ini membagikan sebanyak 1439 nasi
bungkus. Ditemui disela kegiatan, Ahmad Habibi, Ketua Himatepa mengatakan banyaknya nasi yang dibagikan sesuai dengan Ramadhan tahun ini 1439 H.
"Semua produksi nasi kami sendiri yang membuat, dengan
berbekal pengetahuan akan pangan kami memberikan nasi
bungkus yang tentunya sangat layak untuk dikonsumsi saat
sahur," ungkapnya.
Sementara itu, Suyanto, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan mengungkapkan kegiatan ini sangat memberikan dampak yang positif untuk membangun rasa kepedulian yang tinggi.
"Bahkan rombongan sahur on the road ini menyempatkan
untuk berbagi kepada korban bencana Kebakaran di Keputih
Sukolilo," pungkasnya. (Wild)
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SEKILAS
UNITOMO

KIPRAH Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tak bisa dilepaskan dari semangat perjuangan Dr. Soetomo. Tokoh
perintis kemerdekaan ini pada tahun 1908
mendirikan Boedi Oetomo guna meningkatkan harkat & martabat rakyat Indonesia yang saat itu hidup dalam
penjajahan melalui antara lain kesehatan, pendidikan, jurnalistik &
koperasi.
Itu sebabnya meski dikenal
sebagai PT papan atas dengan
kualitas memadai sebagaimana terlihat dari prestasinya selama ini, Unitomo sesuai tagline
"where the education is for all"
sejak berdiri 1981 selalu memegang teguh komitmen sebagai Kampus Kebangsaan & Kerakyatan.
Sebagai Kampus Kebangsaan, Unitomo bersifat terbuka bagi semua agama, etnis & ideologi dengan hak serta kewajiban sama. Sedang sebagai Kampus Kerakyatan, Unitomo juga terbuka
bagi semua lapisan masyarakat untuk
mendapat pendidikan berkualitas dengan
biaya terjangkau.
Kuatnya komitmen ini menyebabkan
dukungan terhadap Unitomo, baik dari

Sarana Fasilitas

kalangan pemerintahan maupun swasta, dalam dan luar negeri, tidak pernah
surut. Baik dalam bentuk pemberian fasilitas, hibah, penghargaan, kerjasama,
dsb. Begitu pun kepercayaan masyarakat, terus meningkat sebagaimana
terlihat dari jumlah mahasiswa yang tiap
tahun terus bertambah. Tidak saja dari
hampir seluruh Indonesia, tapi juga luar
negeri.
Berkat semua dukungan ini, di samping kerja keras seluruh sivitas akademika
kampus di bawah naungan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) ini bisa
tetap eksis, bahkan menduduki peringkat
93 dalam daftar 100 Universitas Negeri
dan Swasta Terbaik se Indonesia (rilis
Kemenristekdikti 2017), Hingga kini, Unitomo telah meluluskan 40 ribu lebih alumni
yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan manca negara. Khususnya di Jatim,
hampir semua instansi besar pemerintah
/ swasta memiliki alumni Unitomo. Tidak
sedikit diantaranya menduduki posisi
penting, sehingga makin memperkuat jejaring alumninya di dunia kerja.

Dr. Soetomo (1888-1938)
Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional

Fakultas Ilmu Administrasi
MERUPAKAN fakultas tertua
dengan jumlah alumni lebih
dari 10 ribu orang yang kini
telah tersebar di berbagai
instansi pemerintah maupun
swasta, dalam dan luar
negeri.

KAMPUS Unitomo seluas + 5 Ha terletak di kawasan
Semolowaru Surabaya, kota terbesar ke dua di Indonesia.
Selain dekat area pemukiman yang banyak menyediakan
jasa kos sehingga memudahkan mahasiswa luar daerah
mendapat akomodasi, lokasi ini juga mudah dijangkau dari
segala penjuru karena hanya berjarak + 400 meter dari Terminal Bratang, salah satu pusat angkutan umum di
Surabaya.
Sejumlah sarana dan fasilitas akademik / non akademik di
kampus dengan 200 lebih dosen berkualifikasi master, doktor
dan sejumlah guru besar ini a. l.:
1. Sejumlah gedung perkuliahan berlantai 4 dan 5 yang
tiap ruang kelasnya dilengkapi AC dan LCD Projector
guna mendukung proses belajar mengajar berbasis IT
yang menjadi standar perkuliahan di Unitomo. Dalam
waktu dekat juga dibangun Unitomo Tower, gedung
perkuliahan modern berlantai 9.
2. Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap.
3. Wifi Area yang menjangkau hampir seluruh sudut kampus.
4. Ruang perkantoran, minimarket, koperasi, bank dan
pujasera yang pada waktu tertentu menyajikan Live
Music atas koordinasi UKM Musik.
5. Poliklinik yang didukung sejumlah tenaga dokter dan
paramedis.
6. Sejumlah fasilitas olahraga seperti bulutangkis, basket,
futsal, tenis meja, wall climbing, dsb.
7. Masjid Babush Sholihin yang selain digunakan sebagai
tempat ibadah sivitas akademika juga warga sekitar
kampus.
8. Auditorium berkapasitas 400 orang, serta ruang seminar
dan diskusi yang dilengkapi fasilitas video conference.
9. Sejumlah laboratorium seperti:
• Laboratorium Bahasa Inggris dan Jepang.
• Laboratorium Jaringan Komputer, Pemrograman dan
Elektronika.
• Laboratorium Robotika.
• Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian.
• Laboratorium Breeding & 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.
• Laboratorium Klinik Kebidanan.
• Laboratorium Hematologi, Serulogi & Infeksi Menular.

1. S1 Administrasi Bisnis
Dirancang agar lulusan
memiliki tidak saja
kemampuan administrasi
pemasaran, keuangan
dan perpajakan, tapi juga
dalam mengembangkan
intuisi bisnis agar mampu
merespon persaingan
global. Untuk itu,
beberapa matakuliah
yang wajib ditempuh,
antara lain:
Kompetensi Pemasaran:
Manajemen Distribusi,
Kebijakan & Strategi
Manajemen Pemasaran,
Pemasaran, Pemasaran
Strategis, E-Business,
Pemasaran Jasa, Riset
Pemasaran, Bisnis
Internasional, dsb.
Kompetensi Entrepreneurship:
Manajemen Produksi dan

Operasi, MSDM,
Manajemen Strategik,
Etika Bisnis, Kepemimpinan,
Manajemen Keuangan
Bisnis, Kewirausahaan &
Koperasi, Akun. Manaj.,
Exim, dsb.
2. S1 Administrasi Publik
Menawarkan kompetensi
Kebijakan Publik dan
Pelayanan Publik.
Beberapa matakuliah
yang wajib ditempuh
antara lain:
Kompetensi Kebijakan
Publik:
Manajemen Pelayanan
Publik, Reformasi
Administrasi, Analisa dan
Evaluasi Kebijakan Publik,
Pengemb. Organisasi
Pemerintah, Manaj.
Aparatur Pemerintah, dsb.

Beberapa mata kuliah inti
mahasiswa di jurusan ini,
antara lain:
Kompetensi Manajemen
Perkantoran:
Manajemen Kearsipan,
Praktika Perkantoran,
Manajemen Pelayanan
Pelanggan, Manajemen

Kompetensi Pelayanan
Publik:
E–Governance, Adm.
Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah, Adm.
Lemb. Pend.,Adm.
Pelayanan Kes. Masy.,
Kepemimpinan Publik, dsb

Fakultas Pertanian
MEMILIKI 2 jurusan, Perikanan
dan Teknologi Pertanian.
Jurusan Perikanan dengan 3
program studi diorientasikan
untuk menjawab tantangan
dan peluang dunia kelautan
dan perikanan Indonesia
yang prospektif. Kurikulum
masing2program studi di
jurusan ini diarahkan agar
lulusan mampu:

3. D3 Kesekretariatan
Diarahkan agar lulusan
memiliki kompetensi di
bidang Manajemen
Perkantoran dan Public
Relations. Mereka tidak
hanya dibekali
ketrampilan administratif /
clerical skill, tapi juga
communication skill -termasuk penguasaan 2
bahasa asing (Inggris dan
Jepang), sehingga
mampu merespon
persaingan global dengan
beberapa kemampuan:
• Penguasaan Manajemen
Perkantoran dan
Manajemen Kearsipan
• Pengembangan
Kepribadian dan Etika
Profesi Sekretaris.
• Praktek Kesekretarisan Perkantoran, dan
Kehumasan Keprotokolan.

2. S1 Pemanfaatan Sumber
Daya Perikanan
• Menentukan daerah
penangkapan dan
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
dan eksplorasi biodata
laut.
3. S1 Agrobisnis Perikanan
• Menganalisa jenis-jenis
bisnis perikanan.

1. S1 Budidaya Perairan
• Merenc.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.

Kompetensi Public
Relations:
Komunikasi, Manajemen
Public Relations, Public
Speaking, Publisitas &
Advertising, serta Teknik
Lobby & Negosiasi.
4. S2 Magister Ilmu
Administrasi
Dirancang untuk
memenuhi kebutuhan
strategik atas tersedianya
SDM bergelar magister
yang berkapasitas untuk
menempati posisi
• Menyusun perencanaan
ekonomi di bidang bisnis
perikanan.
• Melaksanakan
penyuluhan dan
mengelola bisnis
perikanan.
• Menguasai aspek2
manajemen sumber daya
perikanan; ekonomi mikro,
manajemen usaha
perikanan, agrobisnis
perikanan dan
kewirausahaan.
4. S1 Teknologi Pangan
Sedang Jurusan Teknologi
Pertanian memiliki 1
Program Studi: S1 Teknologi
Pangan. Lulusannya
diarahkan agar memiliki
kemampuan:
• Melakukan rekayasa
mekanis dan biologis
proses olah hasil pertanian
tanaman pangan, baik
untuk konsumsi maupun
bahan baku industri.
• Mengkaji,
mengembangkan dan
merancang bangun

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
1. S1 Pendidikan MIPA:
Matematika
Lulusan program ini
dipersiapkan untuk
menjadi guru profesional,
yang menguasai sejumlah
program aplikasi komputer,
program linear, statistik,
metode numerik,
permodelan matematika
dan kalkulus; dengan fokus
kajian yang disusun
sebagai berikut:
• Kajian Ilmu Pendidikan:
Profesi Pendidikan,
Pengantar Pendidikan,
dan Psikologi Belajar.
• Kajian Ilmu Matematika:
Analisis, Geometri,
Statistika, Matematika
Terapan, dan TIK.
• Pembelajaran
Matematika:
Perencanaan, Model dan
Inovasi Pembelajaran,
Evaluasi, serta
Matematika Sekolah.

Perkantoran, Administrasi
Ekspor - Impor, dan
Praktika Kesekretariatan.

2. S1 Pendidikan Bahasa &
Seni: Bahasa & Sastra
Indonesia
Program ini
mempersiapkan lulusan
agar bisa menjadi guru
bahasa dan sastra
profesional, yang
didukung kemampuan
jurnalistik, kehumasan,
pemanfaatan sejumlah
program aplikasi komputer,
penyutradaraan dan
pementasan, serta
kewirausahaan. Desain
kurikulum seperti ini
didasarkan pada hasil
tracer study, terutama
masukan dari pengguna
dan alumni tentang profil
kompetensi lulusan yang
diharapkan, sbb.:
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
Dirancang untuk
menghasilkan tenaga
yang memiliki
pengetahuan dan
kemampuan akademik
untuk menjadi pengajar di
bidang Pendidikan
Bahasa dan Sastra
Indonesia pada jenjang
Sarjana dan sekolah
menengah (SLTA/SLTP). Di
samping itu, lulusan juga
trampil menerapkan dan
memanfaatkan bidang
kebahasaan dan sastra -utamanya seni peran,
guna mendukung proses
pembelajaran dengan
metode dramatisasi -atau bidang lain (misal
iklan) yang memerlukan

tokoh-tokoh untuk
memainkan peran
tertentu, dengan fokus
kajian yang disusun sbb.:
• Pendidikan Pengajaran:
Pembelajaran Inovatif,
Landasan Pembelajaran,
Evaluasi Pembelajaran,
dan Kebijakan
Pendidikan.
• Bahasa: Linguistik, Analisis
Wacana, Penulisan Artikel
dan Editing.
• Sastra: Teori Sastra, Analisis
Sastra, dan Penulisan
Karya Sastra.
4. S2 Magister Teknologi
Pendidikan
Dirancang untuk
menghasilkan lulusan yang
mampu meningkatkan
kualitas perencanaan
dan pengembangan
teknologi pembelajaran,
baik sebagai tenaga
peneliti dan pengembang
pembelajaran, pengelola
pusat sumber belajar,
atau pengajar yang

manajerial di sektor
kepublikan dengan
penguasaan atas
sejumlah keahlian:
Kebijakan Publik:
Formulasi Kebijakan Publik,
Governance dan Proses
Kebijakan Publik,
Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik, dsb.
Manajemen Pelayanan
Publik:
Strategi & Manajemen
Pelayanan Publik, Standar
Mutu Pelayanan Publik,
Kemitraan Dalam
Manajemen Pelayanan
Publik, Kepemimpinan
dan Akuntabilitas
Pelayanan Publik, dsb.
proses pengolahan
pangan dan hasil
pertanian, serta 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 fakultas ini
akan memiliki peluang untuk
bekerja sebagai:
• Tenaga peneliti di balaibalai 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.

profesional di bidangnya.
Kurikulum disusun sesuai
kebutuhan pemakai
tenaga kerja dengan
bobot + 72 SKS, sehingga
lulusan diharap bisa
memenuhi kualifikasi level
8 sesuai Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI).
Beberapa mata kuliah
yang wajib ditempuh, a. l.
Filsafat Ilmu Kependidikan;
Studi Mandiri &
Pendidikan Jarak Jauh;
Landasan Teknologi
Pendidikan, Difusi &
Inovasi Pendidikan;
Metodologi Penelitian
Teknologi Pembelajaran;
Pembelajaran Inovatif &
Kolaboratif;
Pengembangan
Pembelajaran Berbasis
Teknologi; Pengelolaan
Sumber Belajar; Desain
Pengelolaan Pendidikan &
Pelatihan Inovatif,
Teknologi Perencanaan
dan Pengembangan
Kurikulum; dsb.
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Fakultas Teknik

MERUPAKAN fakultas dengan jumlah
mahasiswa terbesar di Unitomo. Saat ini
membina 4 program studi, 3 program
jenjang Sarjana dan 1 program jenjang
Pascasarjana.

BERDIRI tahun 1983, fakultas ini kini
membina 2 program studi jenjang Sarjana,
yaitu Teknik Sipil dan Teknik Informatika.

1. S1 Ekonomi Pembangunan
Lulusan program ini dipersiapkan agar
mampu menganalisa dan memecahkan
berbagai persoalan ekonomi makro.
Untuk itu, program ini dilengkapi
laboratorium komputer statistik dan
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 a. l.: Matematika Ekonomi &
Bisnis, Ekonometrika, E-Commerce,
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Regional, Sistem Ekonomi, Manajemen
Perbankan, Evaluasi Proyek, dsb.
2. S1 Manajemen
Kurikulum program ini didesain agar lulusan
bisa mengambil keputusan bidang
manajemen SDM, Keuangan, Pemasaran,
Produksi dan Strategik dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Beberapa matakuliah inti yang wajib
ditempuh a.l.: Riset Manajemen Bisnis dan
SDM, Pengembangan Organisasi dan
SDM, Aplikasi Manajemen Bisnis dan ECommerce, Manajemen Inovasi &
Kreatifitas, Manajemen Bisnis dan SDM
Internasional, Penganggaran Perusahaan,
Manajemen Operasional, Teknik Proyeksi
Bisnis, Manajemen Kompensasi &
Motivasi, Teori Pengambilan Keputusan
Bisnis, Manajemen Pemasaran, dsb.

ahli di bidang akuntansi keuangan
perpajakan -- yang merupakan lahan
kerja subur bagi lulusan program ini. Untuk
itu, proses perkuliahan di program ini
banyak memanfaatkan fasilitas
laboratorium komputer akuntansi dan
auditing yang dipadu pola pengajaran
berbasis studi kasus.
Beberapa mata kuliah yang wajib
ditempuh a. l. Akuntansi Keuangan, Etika
Bisnis & Profesi Akuntansi, Matematika
Ekonomi & Bisnis, Statistik Bisnis,
Pemeriksaan Akuntansi, Sistem
Pengendalian Manajemen, Pasar Modal &
Teori Porto Folio, Sistem Informasi
Akuntansi, Analisa Lap. Keuangan, dsb.

3. S1 Akuntansi
Didesain untuk menghasilkan lulusan yang

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 didesain untuk menghasilkan
tenaga profesional dengan
kemampuan komprehensif pada level
manajemen dengan keahlian:
a. Manajemen Pemasaran, dengan
materi inti: Riset Pemasaran,
Pemasaran Internasional, serta
Pemasaran Strategik.
b. Manajemen SDM, dengan materi inti:
Perencanaan & Pengembangan SDM,
Evaluasi Kinerja SDM, Budaya
Organisasi & Hubungan Industrlal.

1. S1 Teknik Sipil.
Lulusan program ini diproyeksikan memiliki
kemampuan merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan
proyek2 konstruksi (jalan raya, gedung &
bangunan air) dengan didukung
penguasaan program-program aplikasi
khusus bidang TeknikSipil seperti AutoCad,
SAP 2000, dsb.
Beberapa matakuliah yang wajib
ditempuh a. l.: Menggambar Teknik,
Konstruksi Bangunan, Ekonomi Teknik, Ilmu
Ukur, Teknik Lalu Lintas, Mekanika Tanah,
Mekanika Teknik, Hidrologi, Teknologi
Beton dan Bahan Bangunan, Permodelan
& Perencanaan Transportasi, Desain
Konstruksi Bangunan, Desain Struktur Baja,
Analisa Struktur, Teknik Fondasi, Mekanika
Fluida dan Hidrolika, Struktur Beton
Bertulang, Geometric Jalan Raya dan
Jalan Kereta Api, Drainase Perkotaan,
Desain Irigasi dan Bangunan Air, Desain
Struktur Beton, Desain Struktur Jembatan,
dsb.
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
Geographical Infomation System dan
Multimedia System, di samping
penguasaan perangkat lunak berbasis

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

MERUPAKAN fakultas ilmu komunikasi
pertama di Jawa Timur dan kawasan
Indonesia timur. Jumlah lulusannya telah
mencapai 6 ribu orang lebih yang
tersebar di berbagai bidang kerja. Kini
fakultas ini membina 2 program studi ilmu
komunikasi, 1 untuk jenjang S1, dan 1 untuk
jenjang S2.

1. S1 Ilmu Komunikasi.
Memiliki 2 konsentrasi: Jurnalistik dan
Public Relations. Konsentrasi Jurnalistik
memiliki ciri khas dan keunggulan di
bidang Broadcasting Journalism yang
didukung kemampuan riset media serta
penguasaan teknologi informasi dan
komunikasi sesuai kebutuhan pasar kerja

faktor-faktor yang mendukung
pencapaian itu.
2. S1 Sastra Jepang
Dirancang untuk menghasilkan sarjana
Sastra Jepang yang memiliki kemampuan
komunikasi bahasa Jepang, baik lisan tulisan, dan memiliki pengetahuan luas
tentang ilmu bahasa, sastra dan budaya
Jepang. Kegiatan perkuliahan dibina
dosen native speaker serta dosen lokal
yang telah mendapat pendidikan lanjutan
di Jepang. Di samping itu juga ditunjang
kegiatan ekstra kurikuler untuk
meningkatkan pengetahuan mahasiswa
dalam memahami budaya Jepang.
Banyak prestasi membanggakan diraih
mahasiswa program ini. Sejumlah lomba &
kejuaraan di bidang bahasa dan sastra
Jepang berhasil mereka menangkan, baik
di tingkat regional maupun nasional.
Beberapa meraih beasiswa Mombusho
dari pemerintah Jepang, di samping tak
sedikit yang berkesempatan studi lanjut
atau magang di perusahaan2 di Jepang.
Ini tak lepas dari kurikulum yang didesain
agar lulusan memiliki kualifikasi tes
profisiensi Bahasa Jepang Level 2 &
berbagai study club guna membantu
mahasiswa lebih mengenal dan
menguasai budaya & bahasa Jepang.

Fakultas Hukum
FAKULTAS ini membina 3 program studi, S1
Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum, dan
Pendidikan Profesi Advokat.
1. S1 Ilmu Hukum
Dirancang untuk menghasilkan lulusan
yang memahami hukum & praktek hukum
di Indonesia agar mampu menganalisa
dan memberi solusi atas berbagai
persoalan hukum yang terjadi di
masyarakat. Beberapa mata kuliah
dalam program ini a. l.: Dasar2 Ilmu
Hukum, Hukum Pidana, Hukum
Keperdataan, Hukum Tata Negara,
Hukum Administrasi Negara, Hukum
Acara, Hukum Internasional, serta Hukum
Masyarakat & Pembangunan.
Untuk mendukung penguasaan beberapa
skill spesifik di bidang hukum tersedia
beberapa sarana Laboratorium Hukum,
seperti Bidang Negosiasi Kontrak & Simulasi
Peradilan guna melatih kemampuan

merancang surat2 perjanjian / kontrak dan
mematangkan peradilan di bawah
bimbingan para dosen yang juga praktisi
hukum. Di samping itu, tersedia Lembaga
Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) yang
memberi layanan langsung bagi
masyarakat pencari keadilan, sehingga
karena sejak kuliah sudah disiapkan
mempraktekkan ilmu ke 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 kerja sendiri sebagai konsultan
hukum dan advokat / pengacara.
2. S2 Magister Hukum
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan
para lulusan S1 ilmu hukum maupun disiplin
lain guna meningkatkan intelektualitas di

bidang ilmu hukum agar bisa
dikembangkan dan dimanfaatkan dalam
praktek kehidupan di masyarakat. 2
konsentrasi yang bisa dipilih, yaitu Hukum
Bisnis dan Hukum Administrasi Negara,
masing-masing menyediakan sejumlah
matakuliah pilihan, seperti:
• Hukum Bisnis: Hukum Anti Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Hukum Kontrak, Hukum Perbankan
dan Lembaga Keuangan, Hukum Hak
Kekayaan Intelektual, Transaksi Bisnis
Internasional, dan Hukum Kepailitan.
• Hukum Administrasi Negara: Hukum
dan Kebijakan Publik, Teori dan
Metode Perancangan Perundangundangan, Hukum Pajak dan
Keuangan Negara, Hukum
Pemerintahan Daerah, Hukum
Administrasi Negara, serta Sistem
Peradilan Administrasi.
3. Program Pendidikan Profesi Advokat
Merupakan program studi
penyelenggara pendidikan profesi
advokat pertama di Indonesia. Program
dirancang untuk menghasilkan para
advokat yang mampu memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun luar
pengadilan, seperti konsultasi dan
bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, serta
melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien; baik orang
maupun lembaga.
Berlangsung selama 2 - 6 semester,
program ini terbuka bagi para lulusan S1
ilmu hukum yang hendak menekuni
profesi advokat. Beberapa matakuliah
yang ditempuh a. l. Sejarah Advokat
Indonesia, Teknik Praktik Advokat,
Manajemen Advokasi, Implementasi
Hukum Pidana / Perdata, Etika Profesi
Advokat, Peradilan Pidana / Perdata
Khusus, Arbitrasi, Due Diligence, Hukum
Bisnis, serta Metode Penalaran dan
Penemuan Hukum.

Lembaga Sertifikasi Profesi
UNITOMO merupakan satu dari
sedikit PT di Jatim yang sejak 2015
sudah meraih lisensi LSP-1 dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) untuk menjamin kompetensi
kerja lulusannya. Ini artinya,
lulusan Unitomo tidak saja
mendapat gelar dan ijazah ketika

lulus, tapi juga sertifikasi sesuai
keahlian yang dimiliki sehingga
memperbesar peluang mereka
masuk dunia kerja.
Kini LSP-1 Unitomo memiliki lebih
dari 140 asesor yang berhak
melakukan sertifikasi dalam 24
skema kompetensi kerja, yaitu:

Open Source.
Beberapa matakuliah yang wajib
ditempuh a. l.: Pemrograman Jaringan,
Desain Pemrograman dan Web,
Pemrograman Framework, Rekayasa
Perangkat Lunak, Kecerdasan Buatan,
Analisis dan Desain Sistem, Data
Warehouse, Manajemen Proyek
Perangkat Lunak, Data Mining, dsb.

Fakultas Ilmu Komunikasi

Fakultas Sastra
TELAH meluluskan hampir 5 ribu sarjana,
fakultas ini kini membina 2 program studi
jenjang S1, yaitu Sastra Inggris dan Sastra
Jepang.

13

yang berkembang pesat seiring
banyaknya stasiun televisi / radio baru
serta pemanfaatan media audio visual di
masyarakat. Untuk itu, program ini juga
dilengkapi sarana laboratorium komputer,
laboratorium televisi, multimedia, serta
studio radio dan penyiaran.
Sedang Konsentrasi Public Relations
dirancang untuk menghasilkan lulusan
yang mampu merencanakan dan
menjalankan PR champaign & program
marketing communication lewat
penguasaan skill2 advertising, media
relations, fotografi, desain grafis, lobi negosiasi & public speaking. Prospek kerja
mereka terbuka luas di bidang advertising
/ production house, media massa -- cetak
/ elektronik, serta di berbagai perusahaan
umumnya, sebagai Communication
Consultant, PR Officer, dsb.
2. S2 Magister Ilmu Komunikasi
Merupakan program S2 Ilmu Komunikasi
ke 3 di Indonesia setelah Universitas
Padjajaran dan Universitas Indonesia.
Tersedia 3 konsentrasi unggulan, yaitu:
• Konsentrasi Public Relations, dengan
materi inti: Marketing Public Relations,
Komunikasi Negosiasi, serta
Manajemen Public Relations.
• Konsentrasi Komunikasi Bisnis, dengan
materi inti: Komunikasi Negosiasi,
Manajemen Kombis, dan Periklanan.
• Konsentrasi Media, dengan materi inti:
Mediasi Media, Manajemen Media
Massa, dan Komunikasi Massa.

Fakultas Ilmu Kesehatan
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 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 Transfusi Darah
Merupakan program studi
penyelenggara pendidikan Teknologi
Transfusi Darah pertama di Jawa Timur.
Diselenggarakan atas kerjasama
dengan UDD PMI Kota Surabaya dan
RSU Haji Surabaya, program ini
dirancang untuk menghasilkan tenagatenaga transfusi darah yang
dibutuhkan untuk bekerja di bank-bank
darah RS swasta / negeri serta UnitUnit 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.

MITRA RUMAH SAKIT DAN RUMAH BERSALIN
• Rumah Sakit Haji Surabaya
• RSUD Sidoarjo
• Dinas Kesehatan Kota Surabaya
• RSI Darussyifa’ Surabaya
• PMI Kota Surabaya
• RS Bhakti Rahayu Surabaya
• RSU Haji Surabaya
• RSUD dr. Soewandhie Surabaya
• Rumah Bersalin Anugrah Surabaya
• RS Surabaya Medical Service
• UDD PMI Kota Surabaya
• Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan
• RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan
• RS Angkatan Udara dr. Soemitro Surabaya
• RS Marinir Ewa Pangalila Surabaya
• RS Angkatan Darat Brawijaya Surabaya
• Rumah Bersalin Siti Aminah Surabaya
• Puskesmas Se-Surabaya, Sidoarjo & Madura
• Bidan Praktek Mandiri Se-Sby, Sda. & Madura
• Dan beberapa lainnya.

Kegiatan Kemahasiswaan

Admisi

UNITOMO sering dianggap
sebagai kampus yang menjadi
barometer musik di Jawa Timur
karena banyaknya tampil dan
lahir grup musik di kampus ini.
Anggapan ini tidak salah, meski
yang marak sebenarnya bukan
hanya musik. Di bidang
olahraga pun kegiatan
mahasiswa Unitomo telah
banyak menoreh prestasi
membanggakan, baik di tingkat
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 dan
minat - bakat lain juga tidak
kalah marak. Di Unitomo
mahasiswa memang mendapat
kesempatan luas untuk
mengembangkan berbagai
potensinya melalui berbagai
organisasi kemahasiswaan yang
ada.
Beberapa organisasi
kemahasiswaan yang ada di
Unitomo antara lain Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) &
Dewan Legislatif Mahasiswa
(DLM), baik di tingkat universitas
maupun fakultas. Di samping itu

TIAP tahun akademik Unitomo
menerima mahasiswa baru /
transfer jenjang Diploma,
Sarjana & Pascasarjana.
Perkuliahan untuk Kelas Reguler
Pagi / Sore berlangsung Senin Jum'at secara tatap muka di
kelas dengan jadwal:

juga ada sejumlah Unit
Kegiatan Mahasiswa seperti
Mahasiswa Pecinta Alam dan
Seni (Mapalas), Koperasi
Mahasiswa, Paduan Suara,
Forum Advokasi Mahasiswa
(FAM), Bulutangkis, Futsal,
Himpunan Mahasiswa Sosial
(Himasos), Teater, Bela Diri
(Pencak Silat, Karate, Silat
Perisai Diri), Bola Basket, Club
Fotografi (chiphoc), Sahabat
Pustaka, Resimen Mahasiswa,
Unit Kegiatan Kerohanian Islam
(UKKI), Unit Kegiatan
Mahasiswa Kerohanian Katolik
(UKMK), Unit Kegiatan
Kerohanian Kristen (UKKK), UKM
Musik, dan masih banyak
lainnya.

KELAS PAGI 07.00 - 14.00 wib.
KELAS SORE 17.00 - 21.00 wib.
Selain itu, Unitomo juga
membuka Kelas Profesional
bagi kalangan yang sudah
bekerja, namun tidak memiliki
waktu untuk menempuh
perkuliahan tatap muka secara
penuh di Kelas Pagi / Sore.
Perkuliahan Kelas Profesional
berlangsung secara Blended
Learning, dengan memadukan
metode tatap muka di kelas (+
60%) dan tatap maya melalui
internet (+ 40%).
Kelas baru jenjang Diploma /

INFO LENGKAP HUBUNGI
Admission Center Lantai I Gedung A (Rektorat) Kampus Unitomo
Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya 60283 Tel. 031-5925970, 5947185
Fax. 031-5938935, Email pmb@unitomo.ac.id, Website www.unitomo.ac.id
Facebook - Medsos Lain

Sarjana dimulai tiap awal
semester gasal (September).
Sedang jenjang Pascasarjana,
kelas baru dibuka tiap semester;
awal September untuk semester
gasal dan awal Maret untuk
semester genap. Pendaftaran
mahasiswa baru untuk semua
jenjang dibuka tiap saat
sepanjang tahun. Hal yang
sama berlaku bagi
pendaftaran mahasiswa
transfer. Khusus jenjang Diploma
/ Sarjana, pendaftaran
mahasiswa baru berlangsung
dalam 3 gelombang:
Gelombang 1 s/d 30 Juni
Gelombang 2 01 - 31 Juli
Gelombang 3 01 - 31 Agustus
Pendaftaran dilakukan secara
online melalui
maba.unitomo.ac.id, atau
datang langsung ke Admission
Center di Lantai I Gedung A
Rektorat Kampus Unitomo Jl.
Semolowaru 84 Surabaya, tiap
hari:
SENIN - JUM'AT
08.00 - 20.00 wib.
SABTU - MINGGU / HARI LIBUR
09.00 - 14.00 wib.
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Lulusan Unitomo Wajib
Dibekali Sertifikat Profesi
Warta Cendekia
Kamis (03/05), Lembaga Sertifilasi Profesi (LSP) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar seminar bertemakan
"Peningkatan Kualitas Tata Kelola LSP Universitas Dr. Soetomo". Bertempat di Auditorium RM Soemantri, kegiatan ini
dibuka Rektor Unitomo, Bachrul Amiq.
"Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)sekarang, tenaga kerja memiliki tantangan yang sangat tinggi, oleh sebab
itu lulusan Unitomo ini memang sudah wajib dibekali sertifikat profesi sesuai kompetensi. Hal ini agar lulusan Unitomo
siap menghadapi tantangan di era MEA ini," ujarnya saat
memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari asesor Unitomo ini menghadirkan Ketua Komisi Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Asrizal Tatang. Dalam paparannya, Asrizal mengatakan perkembangan dunia kerja semakin global.
"Persaingan global menjadikan kita harus bekerja keras
dalam meningkatkan kompetensi, agar kompetensi kita diakui
maka BNSP mengeluarkan sertifikat. Jadi dengan sertifikat
tersebut menjadikan poin tersendiri bagi mereka yang siap
bersaing di dunia kerja yang ranahnya global," ungkapnya.
Asrizal menambahkan, Unitomo telah mempersiapkan lulusan agar siap bersaing di dunia kerja dengan mendirikan
LSP. "Saya sangat memgapresiasi Unitomo mengawali dalam
mendirikan LSP, ini sebagai inisiasi lembaga pendidikan dalam
rangka menguatkan daya saing tenaga kerja. Hal ini menjadikan mahasiswa yang akan lulus akan dimudahkan dalam bersaing di dunia kerja," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur LSP Unitomo, Safrin Zuraida mengatakan kampus kebangsaan dan kerakyatan ini telah mensertifikasi lebih dari 3000 mahasiswa yang dipersiapkan dalam
persaingan global di dunia kerja.
"Kita membekali mahasiswa dengan sertifikat kompetensi
yang sudah diakui oleh BNSP. Hal ini akan mengurangi resiko
mahasiswa kalah bersaing di era global dalam mencari pekerjaan," pungkasnya. (Jay/Wild)

POTENSI
Lewat Cross Culture, FS Unitomo Kenalkan
Pencak Silat ke Warga Amerika
Warta Cendekia
Jumat (06/07), Fakultas
Sastra Universitas Dr.
Soetomo (FS Unitomo)
menggelar acara Cross
Culture (pertukaran budaya)
antara Indonesia dengan
Amerika. Kegiatan ini dubuka
dengan pertunjukan pencak
silat Perisai Diri dan Persaudaraan Setia Hati Terate
Unitomo.
"Kita perkenalkan seni
bela diri yang khas dari
Indonesia, agar tidak kalah
populer dengan karate dan
taekwondo," ungkap Bachrul
Amiq, Rektor Unitomo saat
memberikan sambutan.
Kegiatan ini dihadiri
puluhan warga negara
Amerika yang siap saling
tukar pengetahuan tentang
budaya kepada mahasiswa
dan dosen Unitomo. "Kalau

kita ke Indonesia hanya ke
tempat wisata saja sudah
biasa, tapi dengan berkunjung ke Unitomo kita mendapatkan pengetahuan budaya
Indonesia lebih dalam," ujar
Michael Queen, yang 10
tahun lalu pernah menjadi
Dosen FS Unitomo.
"Biasanya di Indonesia
kita hanya mengetahui
keindahan alamnya, namun di
Unitomo kita bisa mengenal
budaya seni bela diri yang
dimiliki Indonesia," imbuhnya
dengan nada bahasa Indonesia yang kaku.
Sementara itu, ditemui di sela
kegiatan Cicilia Tantri, Dosen
FS mengatakan kegiatan
pertukaran budaya ini sudah
menjadi agenda tahunan.
"Untuk tahun ini selain
mengenalkan seni bela diri
Indonesia, kami juga mengenal-

kan budaya tata krama antara
orang tua dan anak yang ada di

Unitomo Press jadi Kado
Istimewa Dies Natalis ke 37
Warta Cendekia
Selasa (10/07), dibalut workshop penulisan buku perguruan tinggi, untuk kali pertama
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) mendirikan Unitomo
Press. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.
"Launching Unitomo Press
telah menjadi kado yang sangat membahagiakan menjelang
dies natalis Unitomo ke 37 pada
31 Juli nanti," ungkapnya saat
memberikan sambutan.
"Tahun lalu, Unitomo
mendapatkan kado dengan
peluncuran 30 jurnal penelitian
dan kini erus berkembang pesat. Dengan berdirinya Unitomo Press akan menjadi motivasi yang kuat untuk dosen
Dalam melakukan penelitian,"
imbuhnya.
Kegiatan yang dihadiri ratusan dosen dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini
menghadirkan I Gusti Ayu
Ketut Rachmi Handayani,
Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret sebagai narasumber. Dalam paparannya Ayu memberikan kiat
penulisan buku ajar pada peserta yang hadir.
"Kita harus benar-benar
menguasai mekanisme usulan
penelitian, ini merupakan hal
yang penting dan penentu untuk tahapan penulisan buku
ajar," ujarnya.
Sementara itu ditemui di sela
kegiatan, Iwan Sugianto, Direktur Unitomo Press mengatakan

unit yang launching saat ini
agar mampu menjadi motivasi
para dosen dalam melakukan
penelitian.
"Unitomo Press ini dimaksudkan memperbanyak penerbitan buku, khususnya dosen
Unitomo sendiri. Sekarang
lembaga kita sudah bisa menerbitkan sendiri, hal ini tentu
saja bebagai pendorong untuk
penerbitan jurnal dan buku,"
kata pria asal Madura ini.
(Wild)

Indonesia. Mulai cara bertegur
sapa hingga bersalaman saat

hendak bepergian," jelasnya.
(Wild)

Lewat ECKLL, FS Unitomo Buka
Wawasan Industri Kreatif
Warta Cendekia
Kamis (12/07), bertempat di Ibis Style Surabaya, Fakultas
Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS Unitomo) menggelar seminar internasional Enrichment of Career by Knowledge of Language and Literature (ECKLL). Kegiatan ini mengangkat tema
Language, Literature, and Creative & nbsp; Industries in
Multicultural.
Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini mendatangkan 5
narasumber baik dalam maupun luar negeri diantaranya Bambang Yulianto, Indonesia; Takano Masaaki, Jepang; Nathan
Frick, Amerika; Pascal Grobler, Jerman dan Fransisco Ugalde
Sanches, Ekuador. Kelimanya memberikan paparan mengenai
kreatif industri yang dilakukan dari negara masing-masing.
Ditemui di sela kegiatan, Samsuri Ariwibowo, ketua pelaksana mengatakan kegiatan ECKLL ke 6 kalinya ini mengalami
peningkatan secara sumber daya narasumber. "Tahun ini kita
kedatangan narasumber dari berbagai negara besar, hal ini
akan semakin membuka wawasan peserta yang hadir akan
varian industri dari berbagai negara," ungkapnya.
Sementara itu, Stanley, salah satu peserta ECKLL mengatakan kegiatan ini menjadikannya mendapat inspirasi dalam
memperdalam sastra dan budaya yang dikaitkan pada industri kreatif.
"Di Indonesia memiliki beragam suku budaya, ini potensi
yang sangat baik untuk perkembangan industri kreatif," ujar
pria asal Tanzania ini. (Wild)

FEB Unitomo Kuatkan Etika Medsos
Mahasiswa Dalam Berbisnis Online

FS Unitomo - LKP Akarui Mirai Surabaya
Berikan Peluang Kerja Di Jepang
Warta Cendekia
Jumat (04/05), Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS
Unitomo) bersama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)
Akarui Mirai Surabaya memberikan wawasan peluang kerja
di Jepang melalui seminar. Bertempat di Auditorium Ki Moh
Saleh, kegiatan ini dibuka Wakil Rektor II Unitomo bidang
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan, Slamet Riyadi.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena mampu
memberikan wawasan pada peserta yang hadir akan peluang
kerja di luar negeri," ungkapnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa ini menghadirkan Sheny Fitriani, Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jakarta. Dalam paparannya,
Sheny mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan
program Goverment to Goverment (G to &).
"Saat ini, jangan takut jika ingin bekerja di luar negeri, lembaga kami akan menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri," ujarnya.
Sheny menambahkan, kabar terhangat saat ini di Jepang
tengah memiliki kondisi lebih banyak penduduk yang berusia
lanjut. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi tenaga kerja
Indonesia untuk memenuhi Perawat di Rumah Sakit dan Panti
Jompo di Jepang.
"Ini menjadi peluang yang bagus bagi yang ini bekerja di
luar negeri khususnya di Jepang," imbuh wanita kelahiran
Palembang ini.
Ditemui di sela kegiatan, Dekan FS, Cicilia Tantri mengharapkan peserta yang hadir ada yang berminat untuk berkerja di Jepang. "Kami FS Unitomo telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi yang menginginkan bekerja atau
magang di Jepang. Melalui kerjasama kami dengan LKP Akarui
Mirai Surabaya akan lebih memantabkan kemampuan bahasa
Jepang, hal ini menjadi poin khusus bagi yang akan bekerja di
Jepang," pungkasnya. (Wild)

Warta Cendekia
Menyikapi revolusi industri
ke 4 yang segalanya serba digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo
(FEB Unitomo) menggelar seminar "Bisnis dan Etika Media
Sosial". Selasa (05/06), bertempat di Auditorium Ki Moh Saleh
kegiatan ini dibuka Wakil Rektor III, Suyanto.
"Kegiatan yang luar biasa
ini mampu memicu peserta
yang hadir untuk menjadi enterpreanur muda dan tentunya
sangat beritika dalam mengoptimalkan dunia digital dalam
berbisnis," ujar doktor bidang
Manajemen ini saat memberikan sambutan.
Diikuti kurang lebih 500
Mahasiswa, kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber
diantaranya Iis Hendro
Gunawan, Ketua Dharmawanita Persatuan Surabaya; Esti
Nalurani, Founder Think Indonesia dan Mira Sahid, Founder
Kumpulan Emak Blogger. "Be-

gitu pentingnya beretika dal
bersosial media, hal ini akan
membangun kepercayaan
pada relasi dalam dunia bisnis
kita," papar Iis mengawali materi seminar.
Esti Nalurani menegaskan,
sebagai generasi muda harus
bisa merencanakan bisnis yang
lebih efektif dan efisien. "Kita
kaum muda jangan bermalasmalasan, tunjukkan kita bisa
melakukan sesuatu, tentu saja
dengan menjunjung tinggi etika,"
tegasnya memberikan motivasi.
Sementara itu Mira Sahid
menambahkan era digital ini
menjadikan pengaruh media
sosial memiliki intensitas yang
cukup tinggi. "Kita sangat
sering bersentuhan dengan
media sosial, karena begitu
banyaknya media yang mampu menampung segala aktivitas kita. Hal ini perlu kehatihatian dalam penggunaan media sosial, untuk itu etika sangat diperlukan dalam menggunakan media sisoal. Terlebih

bagi yang hendak merambah
ke dunia bisnis melalui media
sosial," ungkap wanita asal
Bandung ini. (Wild)

Diskusi Kritis Penanganan
Jarak-Dolly Pasca Penutupan
Unitomo Sumbang Gagasan
Warta Cendekia
Rabu (12/09) Dolly English
Club menggelar diskusi kritis
dengan mengangkat tema "Penanganan Jarak-Dolly Pasca
Penutupan". Bertempat di RT 3,
RW 12 Putat Jaya, Sawahan,
Surabaya, kegiatan ini dibuka
langsung Cahyo Aljuwingani,
pendiri Dolly English Club.
Dalam pembukaannya, Sudolly panggilan akrab Cahyo
Aljuwingani mengatakan kegiatan ini dimaksudkan memberi
wawasan dalam segi hukum,
pemerintahan hingga akademisi kepada warga Dolly.
"Kami bermaksud meningkatkan wawasan Warga Dolly dalam berbagai aspek untuk
bangkit dalam berwirausaha
atau bidang peningkatan
ekonomi lainnya, dengan meninggalkan image prostitusi di
dalamnya," ujarnya.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 warga setempat ini
mendatangkan beberapa narasumber diantaranya Yudi Wibowo Sukinto, Praktisi Hukum
memberikan paparan seputar
penguatan Hukum. Dari segi
akademisi didatangkan Mei-

thiana Indrasari Yunus, Wakil
Rektor 4 Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), selain itu dari
segi pemerintahan Fandi Utomo memberikan paparan mengenai seputar birokrasi, serta
Firmansyah Ali, Alumni PMII
Jatim dengan memberi wawasan organisasi.
Dalam diskusi, Meithiana
Indrasari Yunus, Wakil Rektor
4 Unitomo mengatakan kegiatan ini kedepannya akan mem-

buat warga Dolly semakin kuat
dalam meningkatkan taraf
ekonomi dengan membuang
jauh image prostitusi yang begitu melekat.
"Banyak warga Dolly yang
memiliki kreatifitas untuk membuat wirausaha, terlebih dengan adanya Dolly English Club
akan membantu meningkatkan
soft skill berbahasa Inggris
agar usaha yang dilakilan harapannya bisa go Internasional",
ungkap Doktor Bidang
Ekonomi ini. (wild)
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Diskusi Publik BEM Untomo
Bersama Aliansi BEM Jatim

FP Unitomo Gelar Kuliah Tamu
Undang Pembicara dari Philipina
Warta Cendekia
Dalam rangka implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dengan
University of the East at Caloocan Philipina, Fakultas Pertanian menggelar Kuliah Tamu dengan mengangkat tema “Sustainability Perfomence Greening The Food Chain”, Rabu (29/
09). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini dibuka
langsung Meithiana Indrasari, Wakil Rektor Bidang Kerja
Sama Internasional.
“Implementasi dari MoU ini akan memberikan dampak positif bagi Unitomo dalam rangka menuju kampus Unggul,”
ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti skitar 80 peserta dari kalangan mahasiswa dan dosen pertanian ini mendatangkan Louie A. Divinagracia sebagai pembicara. Dalam paparannya, Guru Besar College of Business Administration, University of the East at Caloocan Philipina ini menjelaskan terkait peluang penelitian kiprah
petani lokal dalam rangka merambah industri pasar global.
“Proses pemberian sertifikasi bagi petani lokal akan menjadi titik berat dalam penelitian yang akan dilakukan,” ungkapnya.
Louie menambahkan, dalam industri pasar global saat ini
petani lokal sangat membutuhkan sertifikat untuk pengakuan
internasional. “Sertifikasi menjadi hal penting dalam industri
pangan baik di Indonesia maupun di tingkat internasional”,
imbuhnya.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan Kusyairi, Dekan FP
mengatakan kegiatan kuliah tamu ini akan memberikan wawasan secara internasional bagi peserta yang mengikuti.
“Pengetahuan seperti ini yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa dan dosen dalam revolusi industri ke 4 ini,” pungkasnya. (wild)

“Opo Onone” Meriahkan Malam
Inagurasi PPKBM Unitomo
Warta Cendekia
Malam Inagurasi, menjadi saat yang ditunggu Mahasiswa
Baru (Maba). Bagaimana tidak, setelah 3 hari menjalani Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB),
saat malam Inagurasi para Maba dikukuhkan sebagai mahasiswa. Rabu (29/08), bertempat di lapangan kampus Unitomo,
malam Inagurasi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) berbeda
dari tahun sebelumnya, kini malam penuh euphoria ini mendapatkan suguhan penampilan special dari “Opo Onone”, grup
musik dari Komando Armada (Koarmada) II TNI AL.
Sontak, penampilan 12 Anggota Koarmada II TNI AL yang
tergabung dalam grup musik satu ini mendapat perhatian
penuh di tengah ribuan Maba Unitomo 2018. Penampilan “Opo
Onone” pun menarik perhatian jajaran Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama (YPCU) serta Rektorat Unitomo yang turut
menghadiri acara tersebut.
“Namanya unik, kami pihak Unitomo merasa terhormat dan
kagum atas penampilan grup musik dari Koarmada II TNI AL
ini,” ungkap Bachrul Amiq saat ditemui di sela kegiatan.
Amiq menambahkan, hadirnya grup musik dari Koarmada
II TNI AL tersebut akan semakin menguatkan hubungan kerja sama antar lembaga serta memberikan kesegaran wawasan
bagi sivitas akademika akan dunia musik.
“Jujur sangat kagum akan penampilan dari Opo Onone, dibalik karakter yang disiplin, mampu mnyuguhkan sajian musik
bernuansa keroncong,” imbuh Doktor Bidang Hukum ini.
Selain penampilan Opo Onone, turut tampil beberapa grup
musik dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik dengan
nuansa musik Ska dan Reggae. Sementara itu, Suyanto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengatakan kemeriahan
malam Inagurasi telah menjadi agenda tahunan kemahasiswaan dalam menyambut Maba.
“Disamping penampilan musik, pada malam ini Maba telah
resmi menjadi mahasiswa, hal ini ditandai dengan penyematan almamater yang disematkan secara simbolis oleh Rektor
saat awal kegiatan,” pungkasnya. (wild)

Warta Cendekia
BEM Untomo bekerjasama
dengan Aliansi BEM Jawa
Timur, Jum’at (24/08) siang
menggelar Diskusi Publik bertajuk “Pro Kontra Mantan
Narapidana Korupsi Menjadi
Peserta Pemilu”. Kegiatan
digelar di Ruang RM Soemantri
gedung rektorat Unitomo, diikuti sekitar 70 mahasiswa berbagai kampus di Jawa Timur.
Tampil sebagai pembicara,
T. Saut Situmorang, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam paparannya, Saut menyatakan bahwa
KPK pada prinsipnya mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
20 Tahun 2018 yang melarang
mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota

Inggris, ini menjadikan semangat ULCC untuk membuat Dolly menjadi Kampung Inggris,”
ungkap Budiati, Ketua ULCC
saat ditemui di sela kegiatan.
Sementara itu, Cahyo, Guru
Kampung Inggris Pare yang
ikut berpartisipasi mengatakan
kegiatan ini memiliki nilai pembelajaran yang positif bagi warga Dolly, khususnya anak-anak
yang masih bersekolah pada
tingka SD, SMP hingga SMA.
“Kegiatan ini kami kemas
dengan suasana bermain, bah-

nantinya tidak akan korupsi,
karena godaan ketika duduk di
lembaga legislatif juga tinggi,”
ujarnya.
Namun begitu, tambah Saut,
dinamika terkait peraturan ini
juga harus dicermati. “Sejum-

FEB Unitomo Gelar Knowledge
Sharing Bersama DJPPR
Warta Cendekia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo
(FEB Unitomo) menggelar
Knowledge Sharing, Selasa (04/
09). Kegiatan yang dibuka langsung Rektor, Bachrul Amiq ini
mengangkat tema “Pengelolaan
Pembiayaan dan Penjaminan
Pemerintah dalam Rangka Mendukung Perecepatan Pembangunan Nasional”.
Dalam sambutannya, Amiq
mengatakan kegiatan ini menjadi wujud implementasi kerjasama Unitomo dengan Departemen Keuangan. “Kegiatan ini
akan memberikan pengetahuan
dan wawasan baru akan proses dan strategi pembangunan
nasional,” ujarnya Doktor
Bidang Hukum ini.
Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta dari Dosen dan
Mahasiswa ini mendatangkan
2 narasumber Ihda Muktiyanto, Kepala Subdirektorat
Pengembangan Pengelolaan
Pembiayaan Direktorat Jendreal Pengelolaan Pembiayaan
dan Resiko (DJPPR) dan Albertus Kurniadi Hendartono, Kepala Subdirektorat Perencanaa
dan Analisis kewajiban Kon-

tijensi DJPPR.
Dalam paparannya, Ihda
mengatakan di Indonesia
masih terdapat kesenjangan
penyediaan infrastruktur. Indikator Kesehatan dan Pendidikan masih perlu ditingkatkan.
“Untuk menciptaan pemerataan infrastruktur perlu membangun Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) yang
tepat sasaran sesuai dengan
kebutuhan saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Albertus
Kurniadi Hendartono, Kepala
Subdirektorat Perencanaa dan
Analisis kewajiban Kontijensi
menambahkan bahwa infrastruktur yang dibangun memerlukan pembiayaan alternatif,

hal ini sebagai langkah pemerataan infrastruktur.
“Segi pembiayaan memang
diperlukan sinergi antara pihak
pemerintah dan swasta, agar
terjadi pertumbuhan ekonomi
yang dapat dinikmati secara
merata,” imbuh Albertus.
Ditemui di sela kegiatan, Dekan FEB, Nur Sayidah mengatakan kegiatan Knowledge Sharing banyak memberikan pengetahuan akan laju perkembangan
dan kebutuhan ekonomi di Indonesia. “Peserta yang
mengikuti kegiatan ini tentu
mendapatkan refrensi dan
pengetahuan terkini tentang
perkembangan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya. (wild)

lah elemen saat ini mengajukan
uji materi atas peraturan ini ke
Mahkamah Konstitusi. Jika
hingga penetapan daftar calon
20 September mendatang MK
belum belum mengambil keputusan mengenai uji materi

tersebut, maka KPU berhak
menggugurkan pendaftaran
para calon legislatif yang sesuai hasil verifikasi tercatat
pernah menjadi narapidana
dalam kasus korupsi,” ujar
Saut. (DP)

Kesuksesan Diraih Dengan
Yakin Dan Berusaha Keras

 CEO BNI Region Jatim Motivasi
800 Maba Unitomo

Warta Cendekia
Sekitar 800 Mahasiswa Baru Universitas Dr. Soetomo
(Maba Unitomo) Tahun Akademik 2018/2019 mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
(PKKMB) yang diberikan motivasi langsung oleh CEO BNI
Region Jatim, Mohammad Jufri, Senin (27/08), s. Bertempat di
auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini mengangkat tajuk
“Creative Mind’s”.
Dalam kesempatan ini, Jufri menyampaikan menjadi mahasiswa harus punya visi yang jelas dalam menyambut dunia
kerja. “Sekedar cerita, ketika masih kecil saya ditanya citacita sudah bisa dengan jelas untuk jadi akuntan,” ujar pria
kelahiran Buton ini.
Jufri menambahkan, kesuksesan yang didapat harus dengan usaha dan ketekunan yang kuat. “Kesuksesan itu tidak
datang dengan sendirinya, kita harus yakin dan berusaha
keras untuk bisa sukses,” imbuhnya.
Sementara itu, Suyanto, Wakil Rektor 3 Bidang kemahasiswaan mengatakan kedatangan Jufri akan memberikan motivasi kepada Maba agar mempersiapkan dengan matang rencana menghadapi dunia kerja. “Saat ini kita di tengah revolusi industri ke 4, yang dituntut kreatif dan serba digital. Melalui kegiatan ini Maba akan mempersiapkannya sejak dini,”
ungkapnya. (wild)

Unigoro Studi Banding ke Unitomo
Warta Cendekia
Bertempat di Ruang RM
Sumantri lantai 3 gedung rektorat Unitomo, Jum’at (24/08) berlangsung 2 acara bersamaan. Pertama, kunjungan jajaran pimpinan Universitas Bojonegoro, dan
kedua, pelepasan delegasi mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Tribuana Kalabahi Alor
Nusa Tenggara Timur yang selama sebulan sejak Kamis (26/07)
menjadi mahasiswa tamu di Fakultas Pertanian Unitomo.
Dipimpin langsung rektor Slamet
Kyswantoro, SE, MM, dan ketua
Yayasan Suyitno Bojonegoro
(YSB), badan hukum yang
menaungi Unigoro, Arief Januarso, S.Sos., M.Si., kunjungan delegasi kampus yang terletak di
wilayah paling barat Jawa Timur ini
dimaksudkan untuk melakukan
studi banding dan menjalin kerjasama dengan Unitomo.
“Kami ingin belajar dari Unitomo, yang kami tahu sekitar 10

ULCC Jadikan Dolly Sebagai
Kampung Inggris
Warta Cendekia
Sekitar 15 mahasiswa dan
dosen yang tergabung dalam
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Language Culture Center
(ULCC) mampu menarik ratusan
warga kampung Dolly untuk
belajar berbaha Inggris, Minggu (19/08). Lebih dari 500 warga Dolly berantusias mengikuti
kegiatan belajar bahasa Inggris
yang bertajuk Greeting and Introduce ULCC ini.
“Warga memiliki keinginan
tinggi dalam belajar bahasa

legislatif.
“Bagi KPK, jika PKPU ini
diterapkan maka akan bisa
mendongkrak Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia yang saat
ini mendapat skor 37, atau berada di posisi 96 dari 180 negara, menurut hasil survei yang
dilakukan lembaga Transparency International,” ujar Saut.
Salah satu penilaian utama
dalam pemeringkatan ini berkait dengan faktor integritas
penyelenggara negara, termasuk di dalamnya anggota legislatif, baik di daerah maupun
pusat. “Jadi jika mantan koruptor sudah dikunci tidak bisa
masuk, maka lembaga legislatif diharapkan akan bisa diisi
oleh orang-orang yang lebih
memiliki integritas. Meski belum tentu juga, mereka ini

kan ada beberapa kuis yang berhadiah. Ini akan membuat warga
Dolly tambah senang belajar
bahasa Inggris,” jelas Cahyo.
David, ketua ULCC Club
mengharapkan kegiatan ini
bisa dilaksanakan dengan rutin dan membuahkan dampak
baik bagi warga sekitar. “Kedepannya mudah-mudahan kmpung Inggris Dolly bisa menjadi tempat wisata, agar bisa
memenuhi kebutuhan warga di
bidang ekonomi,” ujar mahasiswa FT Unitomo ini. (*)

hingga 15 tahun lalu masih terlilit urusan konflik internal, namun sejak 5 tahun terakhir telah
mampu berkembang pesat menjadi salah satu PTS yang disegani di Jawa Timur,” ujar Slamet.
Rektor Unitomo Dr. Bachrul
Amiq, SH, MH, juga menyambut baik kunjungan ini dan
mempersilahkan para tamu untuk memanfaatkan kesempatan
beraudiensi dengan jajaran
pimpinan lembaga dan fakultas
yang ada di Unitomo sebaikbaiknya.

“Untuk itu kami sudah mengundang para dekan dan ketua
lembaga di Unitomo agar hadir
di acara ini, dan saya persilakan
Anda untuk melihat dan berdiskusi langsung dengan mereka di
lembaga dan fakultas masingmasing,” ujar Amiq.
Sementara itu, di tempat dan
waktu yang sama, 6 mahasiswa
Universitas Tribuana Kalabahi
Nusa Tenggara Timur didampingi dekan dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan universitas tersebut, Semuel B.R

Akal,S.TP.,MP. juga hadir untuk
berpamitan kepada jajaran pimpinan Unitomo. Dalam sambutannya, Semuel menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan
Unitomo, khususnya Fakultas
Pertanian, yang selama sebulan
telah berkenan menerima mahasiswa Untrib untuk menjadi mahasiswa tamu.
“Banyak yang kami terima selama sebulan ini di Unitomo. Dan
untuk kami menyampaikan banyak terima kasih,” ujar Semuel.
Dalam kesempatan itu, ke 6

mahasiswa Untrib juga mendemokan penggunaan alat ukur
respirasi karya mahasiswa
Teknologi Pangan Unitomo
yang baru mereka pelajari. Alat
ini berfungsi untuk mencatat
waktu pematangan buah sehingga diharapkan melalui alat ini
mampu membantu petani buah
untuk tahu waktu matang atau
pembusukan buah lebih tepat,
sehingga tidak banyak buah
atau sayuran yang terbuang akibat membusuk tidak bisa dikonsumsi. (dp)

50 Calon Penerima Beasiswa
Prodi D3 TBD Unitomo Diseleksi
Warta Cendekia
Sebanyak 50 calon penerima beasiswa kuliah Program Studi
D3 Teknologi Bank Darah Universitas Dr. Soetomo (Prodi D3
TBD Unitomo) dari Pemerinta Kota (Pemkot) Surabaya menjalani
serangkaian seleksi, Selasa (18/09). Kegiatan yang bertempat di
Ruang RM Soemantri ini mendapatkan arahan dari Rektor Unitomo, Bachrul Amiq dan Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Aston Tambunan.
Dalam arahannya, Rektor Unitomo, Bachrul Amiq mengatakan kegiatan seleksi ini tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkot Surabaya dalam segi pengentasan kemiskinan di dunia pendidikan. “Beasiswa ini menjadikan peserta memiliki lompatan kehidupan agar lebih baik dalam
meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga memiliki masa
depan lebih baik,” ungkap Doktor Bidang Hukum ini.
Senada dengan Rektor, Aston Tambunan, Sekretaris Dispendik
Kota Surabaya menambahkan beasiswa ini kesempatan yang
baik untuk jangka panjang kedepan dalam pengentasan kemiskinan. “Dengan pendidikan tinggi, ini memberi harapan mampu
meningkatkan taraf ekonomi. Karena penerima beasiswa nantinya setelah lulus dipastikan langsung bekerja pada institusi-institusi kesehatan di Jatim,” imbuh Aston.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan, Miftahul Khaitoh, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) mengatakan seleksi ini terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam sehari di lingkungan kampus
Unitomo. Ketiga tahap yang dimaksud meliputi Tes Potensi Akademik (TPA) yang diawasi Tim Dispendik dan Dosen Fikes, kemudian tes kesehatan serta tes Wawancara yang dilakukan pihak
PMI Kota Surabaya. “Peserta mengalami seleksi yang cukup ketat dalam mendapatkan beasiswa dari Pemkot Surabaya untuk
masuk Prodi D3 TBD. Ini akan memberikan kualitas terbaik bagi
peserta yang berhasil lolos seleksi,” ujar Miftah. (wild)
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