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Terkait rencana Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Men-
ristekdikti) Mohamad Nasir yang mewacanakan bakal impor rektor asing ke

Indonesia menuai berbagai tanggapan dari kalangan akademisi. Salah satunya
yakni Rektor Universitas dr Soetomo Surabaya Dr. Bachrul Amiq.

Puncak Acara Dies Natalis
ke 38, Luncurkan E-Biz Unitomo

Warta Cendekia
Universitas Dr Soetomo Surabaya (Unitomo) menggelar per-

ayaan puncak Dies Natalis ke-38, Rabu (31/7). Bertempat di
Auditorium Ki Mohammad Saleh, acara tersebut dihadiri jaja-
ran rektorat, pengurus yayasan dan juga sivitas akademika.

Fourtwnty Larutkan InagurAction
dalam Zona Nyaman

Warta Cendekia
Kemeriahan InagurAction Universitas Dr. Soetomo (Unit-

omo) dibungkus dengan penampilan spesial dari band indie
folk asal Jakarta, Fourtwnty. Sebelumnya, kehadiran dari
Fourtwnty diisi dengan berbagai penampilan musik dan ke-
bolehan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam menghibur
mahasiswa baru Unitomo yang telah berkumpul di Lapangan
Gedung F, Jumat (30/08). Warta Cendekia

Lima orang dosen yang menguji
skripsi karya Bupati Trenggalek Mu-
hammad Nur Arifin atau biasa dipang-
gil Gus Ipin memberikan nilai 91 den-
gan predikat sangat memuaskan.

Bupati di wilayah pesisir selatan Jawa
Timur yang akrab disapa Gus Ipin
ini Sabtu (24/08) akhirnya ber-
hasil menempuh ujian dan
mempertahankan skripsi
berjudul "Implementasi
Program Gerakan Tengok
Bawah Masalah Ke-
miskinan (Gertak) Se-
bagai Upaya Penang-
gulangan Kemiskinan
di Trenggalek".

Jadi orang nomor
satu di kabupaten
Trenggalek, tak me-
nyurutkan semangat Gus
Ipin untuk menyelesaikan
studi S1-nya yang sempat
terbengkalai beberapa tahun.

Unitomo Jamin Keamanan
Mahasiswa Papua

Sebagai Kampus Kebangsaan
dan Kerakyatan

Warta Cendekia
Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menyambut baik

mahasiswa Papua dalam forum informal. Bertempat di Ruang
Proklamasi, pertemuan ini menindak lanjuti beberapa kejadi-
an menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 74 di
Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/08) lalu.

Warta Cendekia
Amiq sapaan akrabnya menilai,

kebijakan tersebut kurang tepat. Hal
ini didasari banyaknya guru besar
di Perguruan Tinggi yang intelektu-
al dan mampu menjadi rektor. Menu-
rut Amiq, tak seharusnya memband-

ingkan kualitas Sumber Daya Manu-
sia (SDM) lokal dan luar negeri.

“Saya tidak sepakat dengan ke-
bijakan impor rektor asing. Karna
sebetulnya masih banyak para guru
besar yang intelektual dan mampu
menjadi rektor untuk membawa per-

guruan tinggi menjadi universitas
sekelas dunia. Kita jangan sedikit-
dikit asing, lebih hebat dari pada
kita,” kata dia, Jumat (23/8).

Amiq menuturkan, pemilihan rek-
tor tak lepas dari pemahaman kultur
daerah, bahkan banyak SDM lokal

bekerja di luar negeri sebagai penel-
iti dan guru besar. Dengan begitu,
pemilihan rektor asing untuk mema-
jukan Perguruan Tinggi patut diper-
timbangkan.

ACHITS Sajikan Ruang Akademik
Mengkaji Ilmu Sosial Humaniora,
Industri, dan Teknologi

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) menggelar Interna-
sional Conference bertemakan
mengangkat tema "Asian Con-
ference on Humanities, Indus-
try and Technology for Soci-

ety (ACHITS)". Bertempat di
Auditorium K. H. Moh. Saleh,
kegiatan ini dibuka langsung
oleh Rektor, Bachrul Amiq.

"Terlaksananya kegiatan
conference yang merupakan
bagian dari rangkaian acara

Dies Natalies Unitomo ke 38 ini
patut kita syukuri, karena
menunjukkan bahwa kita masih
memiliki komitmen yang tinggi
terhadap kemajuan ilmu. Uta-
manya ilmu-ilmu sosial human-
iora, industri dan teknologi,"
ungkapnya saat memberikan
sambutan.

Skripsi Gus Ipin
Sangat Memuaskan

Unitomo Wisuda 895 Lulusan
� Angkat Isu Sepakbola Sebagai Skripsi
� Bintang Persebaya dan Madura United Ikut Diwisuda

Warta Cendekia
Dalam sambutannya, Bach-

rul Amiq antara lain menyam-
paikan tentang perlunya para
wisudawan terus meningkat-
kan kompetensi agar bisa ber-
saing di dunia kerja. "Upaya
meningkatkan kompetensi di

bidang apa pun yang akan anda
geluti harus terus dilakukan dan
menjadi ikhtiar anda sepanjang
hidup," begitu pesannya.

Terpilih sebagai wisudawan
dengan Indeks Prestasi Kumula-

tif (IPK) tertinggi, untuk program
S1 Dwi Mardian dari program stu-
di Administrasi Publik yang
meraih IPK 3,82. Sedang untuk
program S2, Wasiyatul Ummah

dari program studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum dinyata-
kan lulus terbaik dengan IPK
nyaris sempurna 3,98.

Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Sabtu
(28/09) mewisuda 898 lulusan program D3, S1 dan S2. Masing-masing dari Fakul-
tas Ilmu Administrasi 74 orang, Fakultas Pertanian 25 orang, Fakultas Keguruan &

Ilmu Pendidikan 112 orang, Fakultas Ekonomi & Bisnis 367 orang, Fakultas Teknik
64 orang, Fakultas Sastra 20 orang, Fakultas Ilmu Komunikasi 86 orang, Fakultas

Hukum 130 orang, dan Fakultas Ilmu Kesehatan 20 orang. Acara berlangsung di
Convention Hall Grand City Surabaya dipimpin rektor, Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.

Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek saat menjalani Sidang Skripsi
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Opini

(Masih) Seputar Harmoni Kebangsaan
SEBAGAI kampus penyandang

nama Dr. Soetomo -- tokoh pergerakan
kebangsaan pendiri Boedi Oetomo 1908,
yang juga ikut berperan dalam Sumpah
Pemuda 1928 -- Unitomo sudah seharus-
nya memang memiliki kepedulian lebih
terhadap isu-isu kebangsaan. Sesuai
tagline sebagai Kampus Kebangsaan dan
Kerakyatan yang bersifat terbuka bagi
semua golongan dan lapisan masyarakat.

Meski pada tahun 1945 Soekarno -
Hatta telah bertindak atas nama bangsa
Indonesia saat membaca naskah teks
proklamasi kemerdekaan yang kemudi-
an kita peringati sebagai hari kemerde-
kaan RI setiap 17 Agustus, namun se-
jatinya yang diproklamasikan itu adalah
berdirinya negara Indonesia, bukan
bangsa Indonesia. Adapun bangsa In-
donesia sendiri -- merujuk konsepsi
yang diperkenalkan Benedict R. Ander-
son (1983) -- adalah tetap sebuah imag-
ined community; komunitas yang dibay-
angkan dan dikonstruksi secara sosial
oleh orang-orang di dalamnya, yang
memandang diri mereka sebagai bagian
dari komunitas itu.

Faktanya, memang harus diakui bah-
wa proses menjadi bangsa Indonesia
sampai saat ini belumlah tuntas meski
kemerdekaan negara republik Indone-
sia sudah kita peringati untuk kali ke 74
tahun ini. Serangkaian peristiwa yang
dipicu insiden di asrama mahasiswa Pap-
ua di Surabaya beberapa waktu lalu te-
lah mengingatkan kita semua akan be-
lum tuntasnya proses kita berbangsa.
Terlepas ada yang menunggangi atau
tidak, masih ada ternyata sebagian dari

kita yang merasa atau memandang di-
rinya bukan bagian dari kita, bukan bagi-
an dari bangsa Indonesia.

Maka ketika dalam pelaksanaan wisu-
da semester genap tahun akademik 2018
/ 2019 ini beberapa mahasiswa dari Pap-
ua ternyata juga ikut diwisuda, hal ini
memberikan optimisme bahwa mereka
masih dan akan tetap menjadi bagian
dari kita. Kelulusan mereka juga sekali-
gus membuktikan bahwa mereka menda-
pat perlakuan baik selama menempuh
kuliah di Unitomo, yang juga terus ber-
benah untuk meningkatkan semua as-
pek agar bisa memberikan layanan tri-
darma perguruan tinggi yang lebih baik.

Keberhasilan Unitomo meraih
predikat sebagai Kampus Utama dan
menduduki peringkat 12 dari seluruh uni-
versitas swasta se Jatim dalam Anuger-
ah Kampus Unggul 2019 yang diadakan
L2Dikti Wilayah VII Jatim, serta peringkat
93 dari seluruh universitas negeri dan
swasta se Indonesia dalam rilis peringkat

Kemenristek Dikti 2019 lalu, tidak bisa le-
pas dari kerja keras semua pihak, baik
dosen, karyawan dan mahasiswa.

Sebagai etalase, Warta Cendekia juga
menampilkan beragam aktivitas yang dik-
erjakan, serta aneka karya yang dihasil-
kan itu dalam edisi kali ini. Karena itu ru-
brikasinya pun tetap dirancang untuk
mampu mengakomodasi beragam infor-
masi seputar pelatihan dan workshop
dalam rangka pengembangan manajemen
kampus, seminar dan lokakarya dalam
rangka pengembangan ilmu, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat, serta
aneka kiprah dan prestasi mahasiswa dan
dosen. Baik berlingkup lokal, regional, na-
sional maupun internasional. Yang meli-
batkan kalangan internal maupun ekster-
nal, hingga manca negara.

Mencoba terbit secara konsisten tiap
satu semester sekali, Warta Cendekia
edisi kali ini sengaja mengangkat hot
issue seputar ide Menristekdikti tentang
keberadaan rektor asing. Ada pro kon-

tra terhadap isu ini, dan tim reporter kami
telah mencoba menggalinya dari sejum-
lah sumber. Di samping juga ada sebuah
artikel yang membahas mengenai hal itu.

Secara keseluruhan Warta Cendekia
tetap digarap oleh tim yang sama seper-
ti edisi sebelumnya, yaitu tim UPT Hu-
mas Unitomo ditambah sejumlah kon-
tributor dari kalangan dosen dan maha-
siswa, terutama yang tergabung dalam
UKM Lensa Fikom, Ciphoc dan Sa-
habat Pustaka. Semoga ikhtiar untuk
terus mempertahankan denyut nadi ke-
hidupan pers kampus di Unitomo ini bisa
mendapat dukungan dan diterima den-
gan baik oleh semua pihak.

Seperti yang selalu kami sampaikan
dalam edisi-edisi sebelumnya, redaksi
tetap mengharapkan kritik dan saran.
Tidak harus konstruktif, sebab kritik --
bagaimana pun bentuknya -- bagi kami
akan tetap memiliki fungsi, yaitu untuk
menunjukkan bahwa ada sesuatu yang
salah atau tidak pada tempatnya.

Karena fungsinya begitu mulia, maka
tidak perlu ada syarat apa pun dalam
menyampaikan kritik. Anda tidak punya
kewajiban untuk harus bersibuk memikir-
kan solusi konstruktif atas sesuatu hal
yang anda kritik, sebab jika demikian maka
anda tidak akan pernah melakukan kritik
sebelum berhasil menemukan solusi atas
apa yang anda kritik itu.  Mari kita me-
mandang kritik sebagai sebuah fungsi
sosial. Gunanya agar kita semua tahu
bahwa ada sesuatu yang perlu dibena-
hi. Soal bagaimana membenahinya, itu
jadi tanggung jawab kita semua ... ber-
sama-sama. (*)

Dr. Meithiana Indrasasi, ST., MM
Wakil Rektor 4 Unitomo

Rektor Asing dan Spirit Nasionalisme

YANG menolak keras di ant-
aranya beralasan bahwa impor
rektor dan dosen asing mer-
obek rasa kebangsaan dan har-
ga diri dunia akademisi di In-
donesia. Namun, Men-
ristekdikti tetap pada pendiri-
annya dengan alasan dasar
impor rektor dan dosen asing
adalah upaya untuk menyeja-
jarkan Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta Indonesia
di level international, paling
tidak masuk dalam 100 besar
perguruan tinggi dunia.

Sebuah harapan yang pan-
tas diapresiasi karena di era
keterbukaan informasi dan
teknologi memang mau tak
mau seluruh lini dihadapkan
pada persaingan dunia. Dan
goal dari sebuah Pendidikan
adalah untuk peningkatan
SDM secara menyeluruh sep-
erti yang di dengungkan Pres-
iden Joko Widodo, SDM Ung-
gul Indonesia maju.

Adakah negara-negara di
dunia yang tidak ingin pergu-
ruan tingginya mencapai level
dunia? Sudah jelas, jawabnya
bahwa masuk level dunia adalah
dambaan setiap perguruan ting-
gi di mana pun. Lalu, haruskan
semua itu dijawab dengan
mengimpor rektor dan dosen
asing? Itulah yang terus men-
jadi perdebatan hingga saat ini.

Pro dan kontra mengalir ter-
us baik dalam perdebatan di
media massa maupun di media
sosial. Setidaknya, hal ini ter-
jadi di Indonesia. Namun, san-
gat wajar jika perguruan tinggi
mendambakan rankingnya be-
rada dalam level top dunia.

Dalam skala Quacquarelli
Symonds World University
Ranking (QS-WUR) yang se-
lama ini dijadikan acuan Ke-
menristekdikti, seharusnya PT

di Indonesia berada sejajar
dengan NUS dan NTU Sin-
gapura yang masuk level 20 top
lever PT Dunia. Setidaknya
seperti Universiti Malaya (UM)
yang masuk 100 besar dunia.

Nyatanya, sampai saat ini,
belum ada satu pun PT di In-
donesia yang mampu berada di
level itu. Baru ada 3 PT yang
telah mencatatkan dirinya di
level internasional versi QS-
WUR. Itupun masih di level 500
besar, masing-masing diraih
oleh UI (ranking 296), UGM
(320) dan ITB (331).

Indikator perguruan tinggi
yang dikelompokkan ke dalam
perguruan tinggi top level du-
nia memang sudah jelas. Pe-
meringkatan QS-WUR, misaln-
ya, telah menentukan parame-
ter penilaian bagi perguruan
tinggi top level dunia. Hasil
pemeringkatan itu pun sering
menjadi acuan calon pelajar
internasional dalam menentu-
kan pilihan kampus dan nega-
ra tujuan studi.

Sebut saja indikator itu ad-
alah riset, produktivitas, sitasi
atau pengutipan yang dilaku-
kan orang hingga penghar-
gaan yang didapatkan atas
riset tersebut. Sejumlah indika-
tor lainnya yang menjadi acuan
penilaian adalah pengajaran,
kemampuan kerja, internasion-
alisasi, fasilitas, online atau jar-
ak pembelajaran, tanggung
jawab sosial, inovasi, seni dan
budaya, ekslusivitas, hingga
masalah spesialisasi perguru-
an tinggi.

Dengan demikian, per-
soalannya tidak cukup hanya
dilihat dari sisi nasionalisme,
tapi bagaimana perguruan ting-
gi negeri kita, bisa mencapai
posisi top level dunia atau
tidak. Jika saat ini belum bisa

masuk rangking tersebut,
sudah pasti ada sesuatu den-
gan perguruan tinggi negeri di
Indonesia.

Oleh karena itu, melihat ken-
yataan bahwa ranking pergu-
ruan tinggi di Indonesia masih
rendah, pemerintah tampak
sangat gemes. Pemerintah pun
seakan ingin lari cepat demi
menembus peringkat top level
dunia, namun apa daya tangan
tak sampai. Sampai akhirnya
keluar gagasan, ide, wacana
tentang impor rektor dari luar
negeri. Apakah ini akan menye-
lesaikan masalah?

Untuk menjawab pertan-
yaan tersebut, setidaknya per-
lu dilihat dan dipikirkan hal-hal
seperti regulasi, sumber daya
manusia, pendanaan, dan
semacamnya. Urusan regulasi
paling mudah dibanahi karena
tinggal menyenyesuaikan den-
gan kondisi di lapangan.
Masalah keuangan tentu yang
paling berat.

Perguruan tinggi di Sin-
gapura dan Malaysia yang
sudah masuk top level dunia
itu, mendapat pendanaan dari
pemerintah yang tidak sedikit.
Malaysia menyuntik dana se-
kitar Rp 21 triliun dan Singapu-

ra lebih besar lagi yaitu Rp 58
triliun. Sementara, data Kemen-
ristekdikti 2017, melalui APBN,
Indonesia hanya mampu
menyuntikkan dana sebesar Rp
87 miliar untuk 3 perguruan
tinggi negeri yang masuk 500
rangking dunia.

Sebuah angka perbandingan
yang tidak imbang. Dari unsur
pendanaan saja, jelas perguru-
an tinggi negeri di Indonesia
kedodoran dan ini menjadi salah
satu penghambat.

Dalam hal sumber daya
manusia, bisa dilihat dari nilai
angka sitasi per staf pengajar.
Dalam tiga tahun terakhir, ada
pertumbuhan yang luar biasa
angka sitasi para dosen di In-
donesia.

Bahkan, kita mampu men-
yalip jumlah publikasi interna-
sional berbasis Scopus sehing-
ga saat ini Indonesia berada di
posisi ke atas mendekati Ma-
laysia serta melebihi negara
Asean lain, misalnya Singapu-
ra, Thailand dan Vietnam. To-
tal publikasi jurnal dan prosid-
ing internasional berbasis Sco-
pus Indonesia per Januari 2019
adalah 17.593, sementara Ma-
laysia di peringkat pertama
mempunyai jumlah publikasi

17.821.
Ini sebuah capaian luar bi-

asa dan mengindikasikan sum-
ber daya manusia kita  terus
membaik. Meski begitu, untuk
mencapai tujuan perguruan
tinggi masuk top level duania,
memang butuh waktu. Disamp-
ing itu, meningkatnya skill para
akademisi Indonesia dan juga
keaktifan dalam tridharma tidak
serta merta diikuti peningkatan
Jabatan Fungsional Akademik
yang dalam hal ini benar-benar
bergantung pada keputusan
sang dewa, pembuat kebijakan.

Hal pokok yang juga perlu
dibenahi adalah kinerja manaje-
men perguruan tinggi dan semua
sumber daya manusia yang ada
di dalamnya (para intelektual
pembuat kebijakan). Rendahnya
anggaran perguruan tinggi dan
riset juga menjadi persoalan
sendiri yang bisa menghambat
daya tembus level dunia.

Sejatinya, untuk memberi-
kan sebuah kompetisi yang
sehat, sebagai SDM yang me-
miliki jiwa nasionalis jangan
buru-buru memandang bahwa
pasti kalah namun siapkan ko-
mpetensi diri untuk bersaing
serta profesional kerja ber-
dasarkan target. (*)

Kebijakan impor rektor dan dosen asing belakangan ini
menggetarkan dunia akademik di tanah air. Mereka

seolah tidak percaya ketika Menristekdikti melontarkan
gagasan tersebut dan mendapat lampu hijau dari

Presiden Jokowi. Pro dan kontra pun tidak terelakkan,
ada yang setuju ada juga yang menolak keras.

Wiwiek Dosen FEB Unitomo
Usung Isu Industri Kreatif

ke Barcelona
Warta Cendekia
 Melalui program SAME (Scheme for Academic

Mobility and Exchange) yang diusung oleh Direktorat
Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti),
Wiwiek Harwiki, Dosen fakultas ekonomi dan bisnis
(FEB) Unitomo ini berkesempatan melakukan studi
banding dan penelitian tentang Industri kreatif ke Ramon
Llull University Barcelona Spanyol selama tiga bulan.

Sebagai informasi, SAME adalah program yang
diluncurkan Kemenristek Dikti sejak 2009 di bawah
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID)
melalui Direktorat Karier dan Kompetensi SDM dengan
persyaratan yang ketat.

Meskipun jarang diketahui, program ini menjadi tiket
tersendiri bagi dosen untuk mengukuhkan kredibilitas
penelitian. Program SAME merupakan motivasi bagi para
dosen guna meningkatkan
kinerja.

“Saya termotivasi karena
ingin meningkatkan kinerja.
Selain Tri Dharma, harus
memiliki publikasi dan
kolaborasi riset, kolaborasi
publikasi dan menulis
buku,” terang Wiwiek dalam
acara pelepasannya di
Kampus Unitomo, Rabu (21/
9/2019).

Meskipun begitu, butuh
perjuangan untuk lolos dalam
seleksi ini, salah satunya
kolaborasi penelitian dengan
dosen luar negeri dengan
mengangkat isu internasional
agar diterima oleh kalangan yang lebih luas.

“Salah satu yang agak membutuhkan perjuangan
adalah kolaborasi dengan dosen luar negeri. Saya
memilih submit jurnal. Isu-isu yang diangkat harus
bertema internasional, itu yang saya kejar agar diterima
oleh kalangan yang lebih luas,” tambah doktor ilmu
manajemen ini.

SAME 2019 adalah upaya kedua Wiwiek Harwiki
setelah gagal pada 2017 silam. Pada tahun 2018 ia harus
berangkat ke Jepang untuk menghadiri undangan
presentasi hasil risetnya di Setsunan University Osaka
Japan.

“Pertama pada 2017 lalu sempat gagal, 2018 termotiva-
si lagi dengan bantuan beberapa rekan dengan memper-
baiki proposal dan trik wawancara dengan belajar dari
teman,” ulas pengampu mata kuliah kewirausahaan
tersebut.

Dalam program ini ada sembilan perguruan tinggi
yang lolos seleksi. Delapan di antaranya adalah Perguru-
an Tinggi Negeri (PTN). Unitomo merupakan satu-
satunya Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Ada sembilan yang diterima, delapan dari negeri dan
saya satu-satunya dari PTS. Jadi ini merupakan upaya
mendorong teman dari PTS terutama dari Indonesia
Timur. Saya ingin program ini bisa dilanjutkan oleh
dosen yang lain dan diperluas,” demikian imbuhnya.

Pihaknya memacu para dosen di lingkungan Unitomo
agar bisa mengikuti program serupa di tahun mendatang.
Terutama mempersiapkan penguasaan Bahasa Inggris,
didukung oleh kerjasama atau MoU dengan universitas
luar negeri serta memiliki riset yang menarik.

Wiwiek mengangkat riset tentang industri kreatif
berjudul Inovasi dan Kreatifitas untuk Meningkatkan
Kinerja dan Capabiliy of SME dan Performance of SME
dan Ability.

Riset tersebut mengangkat tiga sektor dari 16 sub
sektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Yaitu
fashion, craft (kerajinan) dan kuliner.

“Kalau menurut saya ini menarik, karena ada 16 sub
sektor saya baru meneliti tiga dan itu saya garis bawahi
sebagai kontribusi terbesar di Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Jatim. Mungkin ini yang membuat saya lolos,”
tandas dosen FEB Unitomo ini.

Kebetulan di Spanyol terutama Kawasan Catalunya,
Barcelona, industri kreatif memiliki kontribusi paling
besar. Catalunya juga dikenal sebagai pusat industri
kreatif.  “Kebetulan cluster industri kreatif di sana dan
researcher serta host parents saya di sana, ia juga
seniman,” sambungnya.

Wiwiek tertarik membuat sebuah studi perbandingan
meliputi hal apa saja yang menyebabkan industri kreatif
di sana bisa berkembang. Penelitian Dosen FEB Unitomo
ini juga termotivasi dengan kalimat dalam pidato Pres-
iden Jokowi tentang industri kreatif.

“Saya mengutip kalimatnya Pak Jokowi yang terus
mendorong pertumbuhan industri kreatif,” pungkas
Dosen FEB Unitomo ketika sedang mempersiapkan
keberangkatan untuk Program SAME Ristekdikti menda-
tang ini. (agbar/wld)

“Salah satu yang agak
membutuhkan perjua-

ngan adalah kolabora-
si dengan dosen luar
negeri. Saya memilih
submit jurnal. Isu-isu
yang diangkat harus

bertema internasional,
itu yang saya kejar
agar diterima oleh

kalangan yang lebih
luas,”

WIWIEK HARWIKI

Dosen fakultas ekonomi
dan bisnis (FEB) Unitomo
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Tujuh Mahasiswa Amerika
Kenali Budaya Indonesia

Warta Cendekia
Tujuh mahasiswa Oklahoma

State University Amerika dike-
nalkan permainan tradisional di
acara Cross Culture (pertukaran
budaya) antara Indonesia den-
gan Amerika yang digelar
Fakultas Sastra Universitas Dr.
Soetomo (FS Unitomo), Jumat
(06/07). Kegiatan ini dubuka
dengan pertunjukan tarian In-
cling Jangget.  "Kita perkenal-
kan tarian tradisional dari Jawa
Tengah yang kemudian dibawa
perantau yang ke Surabaya,
yang kemudian menjadi tarian
tradisional Surabaya," ungkap
Aniecleta Yuliastuti, Kepala
Program Studi Sastra Inggris
saat ditemui di sela kegiatan.

Mom Yuli, sapaan akrab
Aniecleta Yuliastuti menam-
bahkan kegiatan pertukaran
budaya sudah dilakukan FS
Unitomo sejak tahun 1998.

“Kali ini mahasiswa dari Okla-
homa State University mem-
perkenalkan tradisi liburan kelu-
arga yang ada di Amerika, dan
dari FS Unitomo sendiri selain
memperkenalkan tari tradisional
juga menunjukkan permainan
tradisional dan makanan tradis-
ional Indonesia,” imbuhnya.

Senada dengan Mom Yuli,
Yessando Nugraha, Ketua Pel-
aksana kegiatan mengatakan,
ketujuh mahasiswa juga dike-
nalkan  “boi-boian” dan juga
bola bekel. Selain permainan
tradisional, makanan tradision-
al yang dikenalkan yaitu gado-
gado dan batagor.  “Mereka
terkesan banget dengan jenis
permainan yang kita kenalkan
dan waktu dikasih makanan tr-
adisional mereka juga nampak
lahap memakannya,” ujarnya.

Tujuh mahasiswa asing di-
antaranya Jimmy Glock, Fran-
cis Winter, Jacob Hitchock,
Kelsey Kackerott, Bethany
Cruse, Mitchell Shedd, dan
Gabby Roque yang datang ke
Unitomo membawa cerita libu-
ran bersama keluarga dan mem-
perkenalkan keluarganya yang
berada di Amerika.

“Kalau di Amerika kami
menghabiskan libur keluarga
dengan makan bersama, uta-
manya makan fried chicken.
Saat ini kita ke Indonesia me-
manfaatkan liburan dengan
berkunjung ke Unitomo, kare-
na di kampus ini kita mendap-
atkan pengetahuan budaya
Indonesia lebih dalam,” kata

Jimmy Glock, salah satu maha-
siswa asing yang sudah dua
kali ke Unitomo.

Berbeda dengan Jimmy
Glock, Bethany Cruse yang
baru kali ini datang di Unitomo
mengaku terkesan dengan sa-
jian yang ditampilkan maha-
siswa FS Unitomo. "Biasanya

di Indonesia kita hanya menge-
tahui keindahan alamnya, na-
mun di Unitomo kita bisa men-
genal permainan tradisional,
seni tari tradisional dan juga
makanan khas Indonesia," tu-
turnya dengan nada bahasa
Indonesia yang kaku.

Sementara itu ditemui usai

kegiatan, Cicilia Tantri, Dekan FS
mengatakan kegiatan pertukaran
budaya ini sudah menjadi agen-
da tahunan. "Untuk tahun ini
selain mengenalkan makanan
khas Indonesia, kami juga
menunjukkan bahan membuat
makanan tersebut dan cara me-
masaknya,” pungkasnya. (wil)

Pentingnya Bahasa di
Era Globalisasi

Warta Cendekia
Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS Unitomo)

menggelar seminar internasional Enrichment of Career by
Knowledge of Language and Literature (ECKLL) VII, Kamis
(24/07). Bertempat di Ibis Style Surabaya, kegiatan ini menga-
ngkat tema "Current Issues on Language and Literature in
Industry 4.0".

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini mendatangkan
empat narasumber baik dalam maupun luar negeri diantaranya
Djodjok Soepardjo, Indonesia, Takao Urano, Jepang, Muham-
met Erbay, Turki, dan Sulaiman Hasan Sulaiman, Libia. Keem-
patnya memberikan paparan mengenai isu yang sedang han-
gat terkait bahasa dan sastra di era revolusi industri ke-4.

Ditemui di disela kegiatan, Ni Nyoman Sarmi, ketua pelak-
sana mengatakan kegiatan ECKLL ke 7 kalinya ini mengalami
peningkatan dari segi peserta.

"Tahun ini antusias peserta yang mengikuti lebih banyak
dari sebelumnya, baik penyaji artikel maupun peserta partisi-
pasi," ungkap Dosen Sastra Inggris asal Bali ini.

Sementara itu, Muhammet Erbay, salah satu narasumber
ECKLL VII mengungkapkan dirinya puas bisa memberi pa-
paran mengenai pentingnya bahasa di era globalisasi. "Perce-
patan globalisasi yang dahsyat membuat teknologi informasi
merubah arah politik, ekonomi hingga budaya, maka dari itu
kita harus memahami bahasa secara global," pungkas pria
asal Konya, Turki ini. (wil)

Nonton Jazz Traffic Bersama
Toi Takahashi

Warta Cendekia
Tidak ada yang menyangka

kalo Toi Takahashi, mahasiswa
Setsunan University, Osaka,
Jepang, yang sedang menem-
puh program 2 semester belajar
bahasa Indonesia di Fakultas
Sastra (FS) Unitomo, ternyata
adalah seorang Jazz Lover. Dili-
hat dari penampilan dan gaya
berbusananya sehari-hari, pemu-
da kelahiran Fukuchiyama, 25
Mei 1998 yang selama tinggal di
Surabaya ngekos di kawasan
Jemursari ini tampak lebih nge-
pop atau bahkan nge-rock.

Faktanya, Toi -- begitu ia bi-
asa disapa -- bahkan bukan han-
ya sebagai penikmat jazz, genre
musik yang biasanya lebih dis-
ukai kalangan berumur itu. Ia
ternyata juga adalah seorang pe-
main musik jazz.

Anak pasangan Hisashi dan
Misako Yamane ini sudah terbi-
asa memainkan musik jazz sejak
6 tahun lalu, saat masih duduk
di bangku SMA di Kyoto Indus-
try High School. Formasinya big
band, yaitu grup band yang jum-
lah anggotanya bisa mencapai
belasan orang bahkan lebih. Bi-
asanya dilengkapi juga dengan
barisan brass section (peniup
alat musik logam, red.) yang ter-
diri beberapa peniup saksofon,
trombone, trompet, dan sejenis-
nya. Di grup ini, Toi biasa me-
mainkan alat musik bass, baik
electric bass atau acoustic bass
-- atau yang orang Surabaya bi-
asa menyebut Bas Jegug.

Saat tahu di Surabaya akan
digelar Jazz Traffic sekitar akhir
Juli lalu, Toi langsung mengiya-
kan ajakan untuk nonton bareng
acara tahunan yang sudah terse-
lenggara 9 kali itu. Padahal tahun
ini pelaksanaannya baru akan
digelar pertengahan September.

"Saya langsung beli tiketnya
akhir Juli lalu. Mumpung masih
murah, hanya 175 ribu rupiah. Ka-
barnya, harga tiket biasanya akan
naik 2 atau 3 kali lipat saat mende-
kati hari H", ujar Toi yang mengaku
pernah juga nonton Takatsuki Jazz
Festival, sebuah acara festival jazz
yang rutin digelar di Osaka tiap
tahun di bulan Mei.

Seperti tahun-tahun sebel-
umnya, acara Jazz Traffic dige-
lar selama 2 hari melibatkan ra-
tusan musisi. Mereka tampil di 4
panggung. Kali ini pelaksanaan-
nya tidak di Grand City seperti
biasanya, tapi di Atlantis Land
Kenjeran -- destinasi wisata baru
andalan Surabaya yang menye-
diakan banyak wahana permain-
an menarik ala Dunia Fantasi di
Ancol Jakarta.

Acara Jazz, Tapi Didomina-
si Musisi Non Jazz.

Meski nama acaranya Jazz
Traffic, namun kenyataannya
tidak semua musisi yang tampil

membawakan musik jazz, sebab
sebagian besar mereka sebe-
narnya bukan musisi jazz. Genre
musik yang dimainkan nama-
nama seperti Andra and The
Back Bone, Yo Wis Ben, Dewa
19, Ricky Febian, Letto, Naff,
Danilla, The Changcuters,
d'Cinnamons, Nidji, Dul Jaelani
dan Java Five selama ini memang
lebih dikenal sebagai musisi be-
raliran pop atau rock. Begitu pun
Didi Kempot, yang tampil di hari
pertama, Sabtu (14/09). Penya-
nyi yang mendapat julukan The
Godfather of Broken Heart ini
tentu jelas bukan penyanyi jazz.

Pihak Radio Suara Surabaya
(SS) FM sebagai penyelenggara
acara ini setiap tahun memang
menyisipkan banyak musisi non
jazz yang lagi ngetop untuk
tampil. Pertimbangannya semata-
mata komersial. "Agar event ini
bisa dihadiri khalayak yang lebih
luas," ujar Errol Jonathans, peng-
gagas acara yang sekaligus direk-
tur SSFM saat berbincang den-
gan WACA di sela acara.

Toi yang ikut nimbrung ber-
sama Errol saat berbincang den-
gan WACA baru sadar ungka-
pan ini saat melihat mem-
bludaknya penonton Ari Lasso
& Dewa 19 di panggung utama
saat penghujung acara.
"Musiknya nge-pop banget,
makanya penontonnya banyak
sekali. Pasti band ini terkenal
sekali karena semua penonton
hapal lagu-lagunya. Kayaknya
saya juga pernah lihat penyany-
inya ini di TV Indonesia," kata
Toi saat itu.

Faktanya memang dari empat
panggung yang ada, dua pang-
gung terbesar yang bisa menam-
pung penonton lebih banyak,
disediakan untuk musisi-musisi
non jazz. Sementara satu pang-
gung lainnya untuk menampil-
kan musik bergenre jazzy (musik
pop beraroma jazz, red.) yang
dibawakan petampil-petampil
seperti Andien, Tulus, Raisa,
Syaharani and The Queenworks
dan sebagainya.

Nonton di Hall Stage
Bagaimana dengan musik

jazznya sendiri? Musik jazz di
acara bertajuk Jazz Traffic ini

ternyata justru dimainkan di
panggung terkecil yang ada di
even ini, yang diberi nama Hall
Stage. Beberapa nama musisi
yang tampil di panggung ini ant-
ara lain Surabaya Jazz All Stars,
Korek Jazz, Djaduk Sinten Re-
men featuring Endah Laras, Jazz
Muda Indonesia featuring Key-
la, Rieka Roeslan, Nita Aartsen,
Idang Rasjidi, Tompi dan Indra
Lesmana.

Di Hall Stage inilah Toi untuk
pertama kalinya menyaksikan
secara live musik jazz yang di-
mainkan musisi-musisi Indone-
sia. Toi hanya nonton di hari ke
dua, karena memang di hari tera-
khir inilah musisi-musisi jazz pa-
pan atas Indonesia tampil.

Ditemani Dandy Patria, Ka.
UPT Humas Unitomo -- yang juga
seorang penikmat jazz, Toi meng-
habiskan waktu dari sore hingga
malam hari itu di Hall Stage. Ia
berkesempatan menikmati sugu-
han permainan latin jazz Nita Aart-
sen dan kawan-kawan. "Saya
suka ketika group ini memainkan
Fur Elise. Itu khan sebenarnya
lagu klasik, tapi di tangan musisi
jazz ia menjadi tampak beda den-
gan komposisi aslinya," ujar Toi,
yang mengidolakan MIchael Pi-
paquinha, pemain bass asal Bra-
zil, saat mengomentari penampilan
Nita dan kawan-kawan.

Saat Tompi tampil, meski
masih tetap bisa mengikuti ira-
ma musik yang dimainkan, Toi
tampak tidak terlalu antusias.
"Saya pada dasarnya memang
lebih suka musik instrumental
dari pada yang ada vokalnya.
Apalagi lagu-lagu Tompi ini saya
tidak ada yang kenal sebelumn-
ya," demikian katanya.

Baru ketika Indra Lesmana
Trio tampil, Toi kembali antusias
menikmati sajian musik yang di-
mainkan. Indra dan kawan-
kawan malam itu memang tampil
all out. "Tidak heran jika Indra
Lesmana disebut sebagai Chick
Corea-nya Indonesia. Hanya
musisi yang memiliki skill tinggi
yang bisa memainkan musik sep-
erti yang mereka mainkan," ujar
Toi yang mengaku juga men-fa-
vorit-kan Chick Corea sebagai
salah satu pianis jazz terbaik
dunia saat ini. (dand)

Toi foto bersama Errol Jonathans Penanggung Jawab Bistar Jazz
Traffic Festival 2019.

Kondankai Mengasah Kemampuan
Bahasa Jepang Mahasiswa

Warta Cendekia
Bagi orang Indonesia melihat

tari Manuk Dadali tidak asing
lagi, namun bagi ekspatriat
Jepang melihat tarian asal Jawa
Barat ini tentu asing bagi mere-
ka. Hal ini menjadi pembahasan
dalam Kondankai ke 76 yang
khusus mengupas tari tradision-
al asal Indonesia dan Jepang,
Kamis (19/09). Bertempat di ru-
ang RM Soemantri, selain mem-
bahas dan memraktikkan Tari
Manuk Dadali, para ekspatriat
Jepang dengan bangga me-
merkenalkan Sakura Odori (tari)
dan Bon Odori.

Ditemui di sela kegiatan, Cicil-
ia Tantri, Dekan Fakultas Sastra
Universitas Dr. Soetomo (FS Uni-
tomo) mengatakan kegiatan
Kondankai diperuntukkan se-

bagai kegiatan pembelajaran per-
tukaran budaya antara Indone-
sia dengan Jepang.  “Sebagai
agenda rutin, kita selalu memberi-
kan inovasi budaya yang me-
narik untuk kami bahas bersama
dalam Kondankai. Kali ini kami
selain membahas tari tradisional,
kami juga memperagakan mas-
ing-masing tarian,” ungkapnya.

Cicilia Tantri menambahkan,
kegiatan Kondankai mampu
mengasah kemampuan bahasa
Jepang mahasiswa yang
mengikuti kegiatan Kondankai
ini. “Mahasiswa tentu terpacu
menggunakan bahasa Jepang
dengan lancar, mengingat mere-
ka bertemu secara langsung den-
gan ekspatriat Jepang. Para ma-
hasiswa selain mengasah ke-
mampuan berbahasa juga mem-

eragakan langsung tarian asal
Jepang,” imbuhnya.

Sementara itu, Tokunaga,
salah satu ekspatriat Jepang
merasa terkesan ketika mempel-
ajari tari Manuk Dadali. Saat
memperagakan gerakan Tari

Manuk Dadali, Tokunaga men-
gaku canggung, namun dirinya
terlihat antusias dalam memper-
agakannya. “Tariannya lucu,
seperti gerakan burung terbang,
tapi seru belajar tarian ini,”
pungkasnya. (wil)

Suasana Kondankai di Unitomo saat memeragakan tari tradisional

Warta Cendekia
Tiga mahasiswa asal Setsu-

nan, Osaka, Jepang mendapat
pengalaman terlibat dalam pemo-
tongan dan pembagian hewan
kurban saat Idul Adha di Uni-
versitas Dr Soetomo (Unitomo)
Surabaya, Sabtu (11/8).

Ini kali pertama mereka me-
megang daging sapi mentah saat
Idul Adha. Tiga mahasiswa terse-
but Toi Yamane, Ryohei Taka-
hashi, Shun Takahashi ikut mem-
bantu proses membungkus dag-
ing kurban yang nantinya
dibagikan ke masyarakat sekitar
yang membutuhkan.

Dalam kesempatan ini Putut

Handoko, Dosen Fakultas Sastra
Program Studi Sastra Inggris turut
mendampingi dan mengarahkan
ketiga mahasiswa Jepang ini, mu-
lai dari tujuan pemberian daging
kurban, menimbang hingga mem-

bungkus daging kurban.  "Mereka
awalnya jijik melihat daging men-
tah, bisa dimaklumi karena masih
pertama kalinya melakukan yang
seperti ini," ujar Putut Handoko

Sementara itu, ditemui usai

Tiga Mahasiswa Jepang Ikut Bagikan Daging Kurban
menimbang daging kurban, Toi
Yamane mengaku terkesan dan
kagum dengan kegiatan membagi-
kan daging ke masyarakat. "Di
Jepang tidak ada yang seperti ini,
kalau berkurban dengan ikan laut,
buah atau beras. Dan jika meng-
inginkan daging harus beli," ujar
Toi Yamane dengan bahasa Indo-
nesia yang terbata - bata.

Menurut rencana, ketiga maha-
siswa ini akan belajar di Fakultas
Sastra Unitomo selama 6 bulan. Dan
di akhir masa kuliahnya mereka akan
membuat laporan tugas akhir beru-
pa paper berbahasa Indonesia ten-
tang kekayaan budaya di Indone-
sia khususnya Jawa Timur. (wil)

Ki-Ka Putut Handoko, Toi Yamane, Ryohei Takahashi dan Shun
Takahashi sedang menimbang daging qurban.



Edisi September 2019 PENDAFTARAN4

 KELAS PROFESIONAL

 KELAS PAGI SORE

Unitomo Wisuda 895 Lulusan

Bonek dan K-Conk Mania
Ada yang menarik dalam ac-

ara wisuda Unitomo kali ini. Pu-
luhan pendukung dari 2 klub
yang tengah berkompetisi dalam
Liga 1 Sepakbola Indonesia,
Persebaya dan Madura United
FC, tampak hadir lengkap den-
gan atribut yang biasa mereka
bawa ke stadion saat menduku-
ng klub kesayangan mereka.

Kehadiran para bonek --
sebutan bagi pendukung Per-
sebaya -- dan K-Conk Mania --
sebutan bagi pendukung Ma-
dura United FC -- ini untuk men-
gawal dan memberi dukungan
bagi Misbakus Solikin (gelan-
dang Persebaya) dan Satria
Tama Hardiyanto (Kiper Madu-
ra United dan Timnas U-23)
yang ikut diwisuda. Keduanya
berasal dari program studi Ad-
ministrasi Publik Fakultas Ilmu
Administrasi (FIA).

Misbakus dinyatakan lulus
dengan IPK 3,19 setelah

menyelesaikan skripsi berjudul
"Evaluasi Dampak Kebijakan
Permendagri No. 22 Tahun 2011
Terhadap Prestasi Klub Sepak-
bola Persebaya". Skripsi yang
dikerjakan di bawah bimbingan
dosen pembimbing Drs. Budiy-
ono ini berhasil meraih nilai A
dalam ujian sidang skripsi yang
berlangsung, Jumat (23/08).

Sedang Satria Tama lulus
dengan IPK 3,30 setelah juga
meraih nilai A dalam ujian
sidang skripsi yang berlang-
sung di hari yang sama. Mirip
dengan Misbakus, tema skrip-
si Satria juga bersangkut paut
dengan isu persepakbolaan dit-
injau dari perspektif ilmu Ad-
ministrasi Publik. Ia menulis
skripsi dengan judul "Kontri-
busi Madura United FC Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah  (PAD) Kabupaten
Pamekasan".

Diwawancara sesaat sebe-
lum Yudisium, Rabu (25/09),

Satria mengaku ingin meman-
faatkan ilmu Administrasi Pub-
lik yang didapatnya di bangku
kuliah untuk mengkaji per-
soalan di dunia sepakbola yang
digelutinya.

"PAD sebagai salah satu pi-
lar otonomi daerah merupakan
salah satu bidang kajian ilmu
administrasi publik, dan se-
bagai pesepakbola yang bela-
jar ilmu Admnistrasi Publik
saya ingin mengkaji bagaima-
na kontribusi Madura Unted
FC klub tempat saya bernaung
saat ini terhadap PAD di Pam-
ekasan sebagai kabupaten
yang menjadi markas klub
saya," ujar Satria sesaat sebe-
lum mengikuti acara penguku-
han dirinya sebagai sarjana.

Apresiasi Khusus
Terhadap Lulusan Dari

Papua dan Muhammad Nur
Arifin: Lulusan FEB, Bupati

Termuda di Indonesia

Selain memberi pengargaan
terhadap para wisudawan ter-
baik dari 27 program studi dan
wisudawan berprestasi non ak-
ademik dari kalangan aktivis or-
ganisasi mahasiswa, atlit, dan
sebagainya, Bachrul Amiq se-
cara khusus juga memberi apre-
siasi terhadap sejumlah lulus-
an yang berasal dari Papua.

"Ini menunjukkan bahwa
anda tetap bersemangat untuk
menyelesaikan studi. Tidak ter-
pengaruh isu rasialisme, dis-
kriminasi dan bahkan separat-
isme yang beberapa waktu lalu
sempat mencuat. Dan memang,
itulah yang seharusnya anda
lakukan. Tugas anda adalah
belajar, menimba ilmu agar pada
saatnya bisa pulang memban-
gun Papua," pesan Amiq.

Apresiasi khusus juga
diberikan terhadap Muhammad
Nur Arifin, lulusan program
studi Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang

mestinya juga ikut diwisuda
namun berhalangan hadir kare-
na pada saat yang sama harus
melakukan perjalanan dinas ke
Amerika Serikat. Arifin -- begi-
tu sosok kelahiran 7 April 1990
ini biasa dipanggil -- oleh Mu-
seum Rekor Indonesia (MURI)
pernah dinobatkan sebagai
wakil bupati dan bupati termu-
da di Indonesia.

Anak mantan tukang becak
dan asisten rumah tangga ini di-
lantik sebagai Wakil Bupati
Trenggalek saat usianya baru 25
tahun. 3 tahun kemudian, saat
berusia 28 tahun, ia dilantik se-
bagai bupati menggantikan Emil
Dardak yang diangkat menjadi
wakil gubernur Jawa Timur.

Mantan vokalis grup band
Marsmellow ini dinyatakan lu-
lus setelah berhasil memper-
tahankan skripsi berjudul "Im-
plementasi Program Gerakan
Tengok Bawah Masalah Ke-
miskinan (Gertak) Sebagai Up-

aya Penanggulangan Kemiski-
nan di Trenggalek" Sabtu (24/
08). Gertak sendiri merupakan
program pengentasan kemiski-
nan di Trenggalek yang pelak-
sanaannya dipimpin langsung
Arifin sejak saat ia masih men-
jadi wakil bupati di wilayah pe-
sisir selatan Jawa Timur ini.

Menurut Amiq, Arifin meru-
pakan contoh anak muda pejua-
ng yang semangatnya untuk
terus maju dan berbakti kepada
orang tua patut dicontoh. "Sep-
erti orangtua pada umumnya, or-
angtua Arifin yang pernah
hidup dalam kondisi ekonomi
pas-pasan juga ingin anak-
anaknya bisa terus kuliah dan
lulus meraih gelar sarjana. Itu
sebabnya meski sudah sukses
menjalankan usaha dan bahkan
jadi bupati, ia tetap berseman-
gat untuk bisa menyelesaikan
kuliah S1-nya yang sempat ter-
bengkalai karena kesibukannya
beberapa tahun lalu," papar

Amiq dalam sambutannya.
Pilihan tema skripsi yang dik-

erjakan Arifin pun, tambah Amiq,
tidak main-main. "Ia sengaja
mengangkat soal pengentasan
kemiskinan di Trenggalek kare-
na ingin menguji bagaimana
manajemen strategis upaya yang
sehari-hari digelutinya secara
langsung agar bisa dipertang-
gungjawabkan dari sisi akademik
dan ilmiah, bukan sekedar politis
sebagai pejabat publik. Dan
hasilnya, dewan penguji menya-
takan skripsi itu memenuhi syar-
at-syarat kajian keilmuan di
bidang manajemen strategik.
Baik secara teoritik maupun
metodologi, program Gertak
yang diusungnya mengandung
unsur-unsur adanya continous
improvement, sustainability of
business process, serta kebija-
kan berbasis human centered
design yang didukung data-data
mutakhir, sehingga layak diberi
nilai A," pungkas Amiq. (*)

Sambungan dari hal 1
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Unitomo Kirim Bantuan
Logistik ke Papua

Warta Cendekia
Kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat meny-

usul terjadinya insiden berbau SARA di asrama mahasiswa
Papua di Surabaya pertengahan Agustus lalu membuat bany-
ak aktivitas warga di 2 propinsi paling timur wilayah Indonesia
ini terganggu.

Untuk meringankan beban masyarakat, sivitas akademika
Unitomo bekerjasama dengan Komando Armada II TNI-AL,
Jumat (30/08) menggalang aksi solidaritas pengumpulan ban-
tuan logistik bahan makanan berupa mie instan, beras, kopi,
gula, minyak goreng, dan biskuit.

Didampingi Wakil Rektor 3 Dr. Ir. Suyanto, MM, sejumlah
wakil mahasiswa baru Unitomo tahun akademik 2019/2020 yang
berasal dari beberapa daerah di Indonesia mengantar lang-
sung bantuan yang terkumpul ke Markas Komando Armada II
TNI-AL Ujung, Perak Surabaya.

Bantuan diterima Kadispotmarkoarmada II Kolonel Laut (P)
Ketut Budiantara, S.E. di depan KRI dr. Soeharso-990, kapal
dan rumah sakit apung milik TNI-AL yang bertolak ke Papua
mengangkut bantuan tersebut Sabtu (31/08).

Dalam pengantarnya, Suyanto menegaskan komitmen selu-
ruh sivitas akademika untuk terus menjaga kebhinekaan di kam-
pus Unitomo. "Kami ingin mahasiswa Papua dan Papua Barat
yang sedang dan akan kuliah di Unitomo tetap merasa nyaman
dan aman untuk berkuliah di Unitomo. Makanya kami mengajak
para mahasiswa baru dari lintas daerah dan suku untuk menga-
ntar bantuan ini, sebagai pesan bahwa kami semua tetap terbu-
ka dan siap menyambut saudara-saudara dari Papua dan Papua
Barat untuk belajar di Unitomo," ujar Suyanto. (wil)

Istri Bupati Magetan Beri
Pendidikan Karakter

Warta Cendekia
"Bagaimana pun juga, ke-

suksesan yang kita raih tidak
lepas dari peran perempuan,
yaitu ibu kita. Melalui kegiatan
ini, saya harap peserta yang
hadir mampu memahami beta-
pa pentingnya peran perem-
puan dalam membangun karak-
ter bangsa ini," ungkapnya
saat memberikan sambutan.

Kegiatan yang diikuti seki-
tar 80 peserta ini mendatang-

kan Titik Sudarti, Istri Bupati
Magetan dan Anas Ahmadi
dosen FKIP Universitas Negeri
Surabaya. Dalam paparannya,
Titik Sudarti menceritakan per-
annya dalam mendukung sua-
minya dalam memimpin Kabu-
paten Magetan, sebagai Ket-
ua penggerak tim Pember-
dayaan Kesejahteraan Keluar-
ga (PKK) kabupaten Magetan.

“Di tengah kesibukan yang
ada, saya tidak lupa akan per-

an saya sebagai ibu dalam
membangun karakter anak-
anak, dan inilah yang diharap-
kan oleh bapak,” terangnya.

Titik Sudarti menambahkan,
ia selalu berkomitmen agar
tetap menjadi pembentuk kar-
akter yang baik dalam memban-
gun bangsa. “Sebagai peng-
gerak ketua tim PKK Kabupat-
en Magetan, saya selalu men-
dorong kepada seluruh anggo-
ta untuk mengutamakan pen-
didikan karakter. Bapak sangat
tau, saya kan bakat di pendid-
ikan, kalau membantu Bapak
secara maksimal ya di bidang
pendidikan. Prestasi terbaik
saya memang di kepala
sekolah. Bapak taruh saya di-

mana saja saya siap terutama
dibidang pendidikan di Mag-
etan," imbuh wanita peraih
Kepala Sekolah Berprestasi
Jawa Timur ini.

Senada, Anas Ahmadi men-
gatakan dari hasil survei yang
ada, tenaga pengajar di domo-
nasi oleh perempuan, terlebih
lagi tenaga pengajar pada
tingkat sekolah dasar, yang no-
tabenenya, di sekolah dasar lah
anak-anak menyerap segala
ilmu dasar kehidupan, mulai dari
moral, etika, tata krama, teng-
gang rasa hingga toleransi.

“Di sinilah, posisi perem-
puan menentukan untuk mem-
berikan pendidikan karakter se-
bagai pondasi. Sisanya, akan

dikembangkan di tingkat
Sekolah Menengah Pertama,
dan menengah atas,” jelasnya.

Sementara itu, dalam kegia-
tan ini juga dilakukan penanda-
tanganan MoU antara Unitomo
dengan Kabupaten Magetan.

Ditemui di sela kegiatan,
Meithiana Indrasari, Wakil Re-
ktor Bidang Kerja Sama men-
gatakan dilakukannya MoU
dengan pihak pemerintahan
bertujuan untuk kegiatan Tri
Dahrma Perguruan Tinggi.
“Utamanya untuk penelitian,
pengajaran dan pengabdian.
Jangka panjangnya nanti, kita
bisa melakukan kegiatan Kuli-
ah Kerja Nyata di Kabupaten
Magetan,” pungkasnya. (wil)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unibersi-
tas Dr. Soetomo (FKIP Unitomo) menggelar Studi-
um Generale bertajuk "Peran Perempuan dalam

Membangun Budaya dan Karakter Bangsa", Kamis
(04/06). Bertempat di Ruang RM Spemantri, kegia-

tan ini dibuka Rektor, Bachrul Amiq.

UMKM Go Eksport Berbasis Digital
Warta Cendekia
Pesatnya pertumbuhan e-

commerce membuka peluang
dan tantangan bagi pelaku Usa-
ha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Pemerintah meyakini
bahwa UMKM akan menjadi
salah satu sektor yang penting
di era perdagangan bebas. Me-
nyikapi fenomena tersebut, Uni-
versitas Dr. Soetomo (Unitomo)
berkolaborasi dengan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Me-
negah (Dinkop dan UKM)
Provinsi Jawa Timur, Indonesian
Council for Small Business
(ICSB) capter Surabaya dan PT.
Telkom menggelar workshop
dengan mengangkat tema “Ku-
pas Tuntas UMKM Go Ek-
sport”, Senin (24/06).

Bertempat di Balairung
Telkom Regional V Surabaya,
kegiatan ini dibuka langsung
Mas Purnomo Hadi, Kepala Din-
kop dan UKM Prov. Jatim. “Kami
akan mendukung UMKM untuk
bersinergi dengan marketplace
yang ada, dan kami sudah meny-

iapkan tahapannya. Diantaranya
mendorong pelaku UMKM of-
fline menjadi online, pendampin-
gan kepada para UMKM yang
sudah Go Online untuk men-
ingkatkan transaksi online, mem-
bantu pelaku UMKM untuk men-
ingkatkan skala bisnisnya, hing-
ga Go International atau gerakan
mendorong pelaku UMKM
meningkatkan jangkauan pasar
menjadi internasional.

Kegiatan yang diikuti kurang
lebih 150 peserta dari kalangan
mahasiswa, dosen hingga pel-
aku UMKM di seluruh Jatim ini
mendatangkan Samsul Hadi,
Founder Layanan UKM Naik
Kelas (LUNAS) dan Fernanda
Reza Muhammad, Tenaga Ahli
Free Trade Agreement (FTA)
Center Surabaya serta Anna,
instruktur program blanja.com
sebagai narasumber.

Dalam Paparannya, Fernan-
da Reza Muhammad mengata-
kan UMKM di Jatim didorong
ke arah ekonomi berbasis digi-
tal agar dapat memanfaat pelu-

ang yang sangat besar di pasar
ekspor. "Jadilah eksportir mile-
nial, bukan eksportir tradision-
al. Artinya apa? Pelaku
UMKM harus bisa memanfaat-
kan media digital,” ujarnya.

Senada dengan Fernanda

Reza Muhammad, Samsul Hadi
mengungkapkan era digital
memberi kemudahan dalam
meningkatkan level penjualan
perlu memanfaatkan beberapa
layanan pendampingan yang
tersedia di aplikasi tersebut

adalah layanan bidang kelem-
bagaan, SDM, produksi, pem-
biayaan, dan pemasaran. Juga
tersedia layanan pendampin-
gan bidang keahlian konsulta-
si, pelatihan, coaching, dan
mentoring.

“Melalui HP masing-masing,
UMKM di seluruh penjuru tanah
air bisa dengan gampang mene-
mukan pendamping UMKM
yang sesuai dengan kebutuhan-
nya dan melakukan konsultasi
langsung secara online,” ujarnya.

Sementara itu, selain mem-
berikan petunjtuk teknis dalam
melakukan pemasaran melalui
marketplace yang tersedia di
blanja.com, Anna mengatakan
peluang produk yang dihasil-
kan UMKM di pasar ekspor
sangat besar. Namun sayang,
peluang itu belum bisa diman-
faatkan secara maksimal.

"Kalau pola pemasaran
mereka masih tradisional, sus-
ah dong bisa menembus pasar
yang sudah berbasis teknolo-
gi digital," pungkasnya. (wil)

Komisi Yudisial Beberkan Kewenangan Pengawasan Hakim

Warta Cendekia
Dalam sambutannya Bachrul

Amiq mengaku kuliah umum
yang digelar sebagai upaya

memberi pemahaman kepada
mahasiswa mengenai dunia per-
adilan di Indonesia. "Di negara
hukum ini, sudah menjadi kewa-
jiban kita harus memahami
sistem peradilan di Indonesia.
Jika kita sudah memahaminya,
sudah barang tentu peradilan
yang bersih dan berintegritas
akan terwujud," ungkap doktor
bidang hukum ini.

Kegiatan yang diikuti se-
kitar 80 peserta ini menda-
tangkan Kemas Abdul Roni,
Kepala Biro Pengawasan Pe-
rilaku Hakim Komisi Yudisial
Republik Indonesia (KY RI)
dan Joko Sasmito, Ketua
Bidang Pencegahan dan Pen-
ingkatan Kapasitas Hakim KY
RI. Dalam paparannya Kemas
Abdul Roni mengatakan men-
jadi seorang hakim harus me-
miliki kompetensi dan perilaku
yang bijaksana.

"Bila diibaratkan hakim ini
sebagai wakil Tuhan, harus
bertindak adil, jadi jangan
bertindak semena-mena den-
gan membawa kepentingan pri-

badi atau golongan," jelasnya.
Sementara itu, Joko Sasmito

mengatakan keberadaan Mah-
kamah Yudisial sebagai fungsi
pengawasan hakim secara aktif
dan pasif. “Secara aktif, Komisi
Yudisial melakukan pemantauan
di pengadilan. Kegiatan aktif ini
dilakukan secara terbuka. Jika
ada perkara yang menarik per-
hatian publik, maka Komisi Yu-
disial akan mematau persidan-
gan itu," ujarnya.

Ditemui di sela kegiatan, Boris
Christopher, salah satu peserta

kuliah umum mengatakan keg-
iatan ini perlu diikuti dalam me-
nambah refrensi tentang dunia
peradilan di Indonesia.

"Meski saya bukan dari
fakultas hukum, tp kuliah
umum ini penting dalam pen-
gayaan ilmu saya. Saya menja-
di mengerti tugas fungsi Hakim
dalam peradilan, dan keadaan
peradilan di Indonesia harus
berpegang teguh pada aturan
tanpa membawa kepentingan
pribadi atau golongan,"
pungkasnya. (wil)

Para Soetomo Muda Deklarasikan Tolak Sampah Plastik
Warta Cendekia
Sampah plastik telah menja-

di perhatian dunia, Jenna Jam-
beck, peneliti asal Universitas
Georgia Amerika tahun 2015
menunjukkan Indonesia meru-
pakan negara pemasok sampah
plastik terbanyak kedua di du-
nia setelah Cina.

Sebagai wujud kepedulian
akan permasalahan tersebut,
ratusan Mahasiswa Baru Uni-
versitas Dr. Soetomo (Maba
Unitomo) 2019 membentangkan
bendera raksasa “Stop Sampah
Plastik” di lapangan Kampus
Unitomo, Senin (26/08).

Ditemui di sela kegiatan Pen-
genalan Kehidupan Kampus
Mahasiswa Baru (PKKMB),
Edina, Humas Pelaksana keg-
iatan mengatakan pembentan-
gan benera tersebut sebagai

wujud peduli dan realisasi dari
tema yang diusung yaitu “Ter-
obosan Millenial Merubah Kri-
sis Menjadi Kesempatan”.

“Kami mengajak ratusan
maba yang kami sebut sebgai
Soetomo muda ini untuk
menyuarakan Stop Sampah

Plastik,” ungkap mahasiswa
Fakultas Sastra ini.

Edina menambahkan Maba
Unitomo 2019 harus diajarkan
sejak dini mengenai pemaha-
man dan penanganan krisis
yang dihadapi bangsa ini. Se-
lain pembentangan bendera,

para Soetomo muda diajak
melakukan “Green Kampus”.

“Sebagai implementasi aksi
stop sampah plastik, mereka kami
ajak untuk bersama-sama
melakukan penghijauan dan
membersihkan sampah plastik di
lingkungan kampus”, imbuhnya.

Sementara itu, Rektor, Bach-
rul Amiq mengaku terkesan
akan kegiatan yang dilakukan
mahasiswa dalam menyikasi isu
global. “Saya pribadi sangat
senang, mahasiswa baru dan
senior-seniornya dapat bersin-
ergi dalam menyikapi sampah
plastik. Dengan demikian, se-
mua mahasiswa dapat guyub
rukun tanpa melihat latar bela-
kang suku, budaya dan ras, jiwa
kebangsaan Dr. Soetomo tetap
membara di hati mahasiswa Uni-
tomo,” pungkasnya. (wil)

Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar kuliah umum dengan mengangkat
tema "Pengawasan Hakim Guna Mewujudkan Peradilan Bersih dan Berintegritas",

Jumat (09/08). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini dibuka langsung oleh
Rektor, Bachrul Amiq.

Bappenas Ajak Mahasiswa
Diskusi untuk Ibu Kota Baru

Warta Cendekia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB

Unitomo) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN/Bappenas) menggelar kuliah umum bertemakan
"Harapanmu untuk Ibu Kota Baru", Senin (29/07). Bertempat di
Auditorium K. H. Moh. Saleh, kegiatan ini dibuka langsung oleh
Rektor, Bachrul Amiq.  "Kita tentu tahu Ibu Kota akan dipindah-
kan, namun di mana pun ibu kota baru akan dibangun kita ber-
harap Indonesia lebih sejahtera dan mendapatkan efek positif
dari pemindahan ibu kota tersebut," ungkap doktor bidang hu-
kum ini saat memberikan sambutan.

Kegiatan yang diikuti kurang lebih 400 peserta dari kalangan
mahasiswa ini mendatangkan Deputi Bidang Pengembangan
Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawira-
dinata sebagai narasumber. Dalam paparannya Rudy Soeprihadi
Prawiradinata mengatakan ibu kota akan dipindahkan di Kali-
mantan.  "Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan.
Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seim-
bang terhadap seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Rudy menambahkan saat ini pemerintah telah mematangkan
rencana untuk memindahkan ibu kota di Kalimantan, mengingat
Kalimantan memiliki lahan yang luas dan relatif aman bencana.
"Yang perlu kita pahami, pemindahan ibu kota negara akan memacu
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga men-
dorong perdagangan antar wilayah Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, ditemui di sela kegiatan J.F.X. Susanto Suki-
man, Dekan FEB mengatakan mahasiswa wajib mengetahui peta
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.
"Mahasiswa yang basisnya kaum millenial ini jangan sampai
kudet dalam pengetahuannya akan isu pemerataan ekonomi
melalui perpindahan ibu kota yang akan terjadi di Indonesia.
Jangan ngaku millenial update, kalau isu seperti ini saja gak pa-
ham," pungkasnya. (wil)
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BEM FH Gelar Lomba
Deklamasi Puisi Tingkat SMA

Warta Cendekia
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas De.

Soetomo (BEM FH Unitomo) menggelar Lomba Deklamasi Puisi
dengan mengangkat tema "Memperkokoh Semangat Kebangkitan
Nasional di Kalangan Pelajar". Bertempat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung oleh Suyanto, Wakil Rektor III.

"Kegiatan ini sangat bagus dalam mengasah kreatifitas pe-
serta, serta menumbuhkan rasa kebangsaan di tengah perayaan
Kemerdekaan Indonesia," ujarnya saat memberikan sambutan.

Kegiatan yang diikuti 25 kelompok dari kalangan pelajar tingkat
SMA/SMK/MA se Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,
Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusila) ini dinilai oleh 3
juri yakni Hetty Purnamasari, Vieta Cornelis dan Widyawati.

Ditemui di sela penjurian, Hetty Purnamasari mengatakan pe-
serta yang mengikuti lomba tersebut memiliki semangat kebang-
saan yang dituangkan dalam lomba puisi. "Puisi yang dibawakan
dari penyair handal dengan nuansa kebangkitan nasional, mereka
bersemangat hingga beberapa menggunakan ikat kepala merah
putih," ungkap doktor bidang bahasa sastra Indonesia ini.

Sementara itu salah satu peserta, Dian Mustika, Siswa SMA 7
Muhammadiyah Surabaya mengatakan timnya telah memersiap-
kan kegiatan ini dengan matang. "Alhamdulillah kami bisa
mendapat juara 1 dan 3, semua ini berkat latihan tekun dan duku-
ran bapak ibu guru pembina," pungkasnya. (wil)

Unitomo PTS Pertama di Jatim
Buka Prodi S1 Teknik Geomatika

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) resmi membuka Program

Studi S1 Teknik Geomatika untuk tahun akademik 2019/2020.
Bertempat di Auditorium K. H. Moh. Saleh, hadirnya Prodi baru
di Unitomo di bawah Fakultas Teknik tersebut sebagai solusi
mengatasi minimnya jumlah tenaga ahli survey pemetaan dan
informasi geospasial di Indonesia.

Tercatat hampir 4.000 Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, hanya
ada 12 PT yang memiliki Prodi Geodesi atau Geomatika. Prodi ke 27
di Unitomo tergolong prodi yang langka serta diperlukan untuk
mengetahui pengembangan wilayah secara akurat. “Teknik Geo-
matika Unitomo merupakan sinergi antara ITS, Unitomo dan para
stake holder utama bidang survei dan pemetaan Geospasial dan
Kantor Jasa Surveyor Kadastral berlisensi di Jatim,” ungkap
Bachrul Amiq, Rektor Unitomo.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Ting-
gi (L2Dikti) Wilayah VII Jatim, Soeprapto mengatakan di Jawa
Timur Unitomo merupakan PTS pertama yang memiliki Prodi S1
Teknik Geomatika. “Ini merupakan prestasi bagi Unitomo, tantan-
gannya dalam setahun ini harus mencapai akreditasi,” jelasnya saat
menyerahkan SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) No. 494/KPT/I/2019 kepada Rektor Unitomo.

Senada, Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin
Zainal Abidin  mengungkapkan lulusan S1 Teknik Geomatika
Unitomo sangat diharapkan dalam tataran praktisi baik dalam
bidang kehutanan, kelautan maupun pemerintahan.

“Minimnya PTS yang mengakomodir Teknik Geomatika di
Jatim memberi kesempatan bagi Unitomo dalam menciptakan ten-
aga ahli surveyor Kadastral yang berkompeten,” jelasnya. (wil)

Gus Ipin dan Istri Beri Inspirasi
Hadapi Tantangan Era Digital

Warta Cendekia
Wakil Bupati Trenggalek,

Mochamad Nur Arfin beserta
istri, Novita Hardiny berkesem-
patan datang ke Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) mengisi keg-
iatan yang ada, Senin (15/04).

Gus Ipin, sapaan akrab Mo-
chamad Nur Arfin menjadi pem-
bicara pada kegiatan Seminar
Nasional Ekonomi Pemban-
gunan bertemakan “Men-
dongkrak Sektor Pariwisata
Daerah” yang digelar Him-
punan Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Pembangunan (Hima-
jur EP) Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB). Sedangkan sang
istri, Novita Hardiny menjadi
pembicara talkshow bertema-
kan “Kartini, Membangun
Wanita Rasional” yang digelar
Ikatan Wanita (IW) Unitomo.

Meski dalam dua acara yang
berbeda, kedua pasangan
muda ini banyak memberikan
inspirasi bagi civitas akademi-
ka. Dengan pengalaman dan
wawasannya yang dimiliki, Gus

Ipin memberikan paparan be-
tapa era saat ini sektor pariwi-
sata memiliki peranan penting
dalam perkembangan pemban-
gunan ekonomi.

 “Era kemajuan teknologi dan
informasi saat ini harus benar-
benar kita manfaatkan dalam
mengangkat potensi wisata yang
ada, hal tersebut akan menga-
ngkat pembangunan ekonomi
daerah, bahkan nantinya skala
nasional,” ujarnya.

Sementara dalam rangka
memeringati Hari Kartini, No-
vita Hardiny, Istri Wakil Bupati
Trenggalek memberikan moti-
vasi kepada ibu-ibu yang ter-
gabung dalam IW Unitomo
menjadi wanita rasional di era
millennial.

“Saya sadar betul, menjadi
ibu-ibu di zaman now ini super
sibuk dan banyak sekali infor-
masi masuk melalui media sos-
ial, tentu membuat kita menja-
di kurang memahami situasi.
Untuk itu kita perlu memahami
konsep rasional dalam hidup

ini, agar mampu menghadapi
tantangan era digital ini,” un-
gkapnya.

Ditemui di sela kegiatan,
Meithiana Indrasari, Wakil Re-

ktor IV mengatakan kedatangan
pasangan nomor 1 di Kabupat-
en Trenggalek ini merupakan
implementasi kerja sama yang
telah dilakukan Unitomo dan

Pemerintah Kabupaten Treng-
galek. “Ke depan implementasi
akan lebih spesifik dalam bidang
Tri Dharma Perguruan Tinggi,”
pungkasnya. (wil)

Unitomo Secara Nasional
Menduduki Peringkat 93

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) menggelar Work-
shop bertemakan "Percepatan
Jabatan Fungsional Aka-
demik", Selasa (28/05). Bertem-
pat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung
Soeprapto, Koordinator Lem-
baga Layanan Pendidikan
Tinggi (L2Dikti) Wilayah VII.

Dalam sambutanya, Soeprap-
to mengapresiasi Unitomo,
mengingat prestasi yang dicapai
mampu meningkat secara sig-
nifikan sejak 3 tahun terakhir.
"Pasca mengalami penurunan
peringkat, Unitomo saat ini se-
cara nasional menduduki per-
ingkat 93 dari sekitar 4.000 per-
guruan tinggi yang ada di Indo-
nesia," ungkapnya.

Kegiatan yang diikuti seki-
tar 80 peserta dari kalangan
dosen ini mendatangkan Ali
Ghufron Mukti, Direktorat Jen-
dral Sumber Daya Ilmu Penge-
tahuan Teknologi dan Pendidi-
kan Tinggi Kementerian Riset
dan Teknologi Pendidikan Ting-
gi (Dirjen SDID Kemenristekdik-
ti) dan Panji Pujasakti, Kepala
Sub Bidang Direktorat Karir dan
Kompetensi Sumber Daya Ilmu
Pengetahuan Teknologi Pen-
didikan Tinggi (Kasubdit Karir
dan Kompetensi SDIT Dikti).

Dalam materinya, Ali Ghu-
fron menjabarkan petunjuk tek-

nis pelaksanaan penilaian ang-
ka kredit jabatan fungsional
dosen. Salah satu yang dibe-
berkan terkait dosen yang harus
meningkatkan produktivitas di
bidang kepenulisan. Ia juga
menguraikan tentang kriteria
artikel yang bisa dimuat di jur-
nal nasional dan internasional.

“Syaratnya, ya bisa lah
karya tulisnya tembus jurnal
internasional, atau minimal na-
sional,” ujarnya.

Senada dengan Ali Ghufron,
Panji Pujasakti memberi moti-
vasi peserta workshop,
khususnya para dosen berge-
lar doktor di Unitomo untuk
berlomba-lomba menulis karya
ilmiah. Tak hanya itu, pengab-
dian kepada masyarakat,
penunjang kegiatan akademik
dosen, dan keterampilan dos-
en dalam mengelola sistem

pembelajaran juga menjadi hal
yang perlu diperhatikan.

 “Di luar negeri, metode pem-
belajaran berganti tiap 15 menit
sekali. Hal ini karena anak muda
sudah tidak bisa lagi konsen-
trasi dalam jangka waktu yang
lama. Di Indonesia, 40 menit
ceramah di kelas barulah dibu-
ka sesi tanya jawab. Mahasiswa
sudah jenuh,” urainya.

Rektor, Bachrul Amiq men-
jelaskan, tujuan diadakannya
kegiatan ini untuk memberi mo-
tivasi pada seluruh dosen uta-
manya doktor di Unitomo un-
tuk menyegerakan meraih ge-
lar profesor.  “Kami mengharap
bisa berjalan selaras antara per-
cepatan program dosen Dok-
tor dan para dosen yang
sudah Doktor memiliki peluang
besar dan cepat meraih Profe-
sor," pungkasnya. (wil)

Pekerti untuk Meningkatkan
Keterampilan Serta Kualitas Dosen

Warta Cendekia
Pusat Pendidikan dan Pel-

atihan Universitas Dr. Soetomo
(Pusdiklat Unitomo) mengge-
lar Program Pelatihan Ket-
rampilan Dasar Instruksional
Teknis (Pekerti). Bertempat di
Ruang RM Soemantri, Kegia-
tan ini dibuka langsung oleh
Wakil Rektor IV, Meithiana In-
drasari.

Dalam sambutannya, Mei-
thiana Indrasari mengatakan
teknis kegiatan yang akan ber-
langsung 9-13 Septemebr 2019.
"Antusias Pekerti yang diikuti
49 peserta dari beberapa per-
guruan tinggi di lingkungan
Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi (L2Dikti) Wilayah VII
Jawa Timur ini saya harap da-
pat mengikuti setiap materi se-
lama 5 hari ke depan," ujarnya.

Ditemui di sela kegiatan,
Basuki Nugroho, Ketua Pus-
diklat Unitomo mengatakan Pe-
kerti yang sedang berlangsung
sudah ke 5 kalinya.

"Kami telah menjadikan Pe-
kerti sebagai kegiatan agenda
rutin setiap semester. Peserta
akan dididik dan dilatih untuk
meningkatkan keterampilan
serta kualitas Dosen dalam
pembelajaran," ujar pria peng-
hobi musik ini.

Selain itu, Basuki menam-
bahkan, hasil dari Pekerti akan

membiasakan dosen membuat
perangkat pembelajaran dan
akan diaplikasikan selama 1
semester serta akan dievaluasi
pada pelatihan Applied Ap-
proach (AA).

"Pada pelatihan selanjut-
nya, peserta akan dibekali wa-
wasan dalam bidang pembela-
jaran yang meliputi materi
tentang taksonomi tujuan in-
struksional, strategi kognitif,
dan pembelajaran orang de-
wasa sebagai bekal untuk
melakukan rekonstruksi mata
kuliah, membuat kontrak
perkuliahan, maupun dalam
menulis bahan ajar," pung-
kasnya. (wil)

Dewan Pengawas di KPK Sebagai
Penegak Kode Etik Akan Lebih Elegan

Oleh:  Dr Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum

KORUPSI di Indonesia merupa-
kan tindakan yang sangat masif ter-
jadi, karena itu perlu dilakukan pem-
berantasan melalui penegakan hu-
kum. Selama ini yang melaksanakan
penegakan hukum terhadap para ko-
ruptor adalah Komisi Pembrantasan
Korupsi (KPK) dan ironisnya sasa-
ran KPK adalah para penyelengga-
raan negara baik di eksekutif, legisla-
tif maupun yudisial, dan tentu juga
melibatkan pihak swasta yang berke-
pentingan.

Menurut Dadang Trisansongko,
Sekretaris Jenderal Trnasparency Internasional Indonesai terse-
but dari hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pene-
litian uang pelicin (gratifikasi) besarnya sekitar 30% dari biaya
produksi. (kompas.com, 2014). Uang pelicin yang hanya dise-
butkan 30% dari biaya produksi, tentunya gratifikasinya besar
atau kecil tergantung dari besar biaya produksinya.

Jika biaya produksinya kecil, uang semirnya tidak begitu be-
sar, bahkan kemungkinan besar tidak menjadi persoalan hukum,
jika toh dipaksakan menjadi persoalan hukum, biaya perkara den-
gan besarnya gratifikasi mungkin lebih besar biaya perkaranya,
sebaliknya jika biaya produksi besar maka gratifikasinya menja-
di besar, yang ini baru menarik untuk disajikan di persidangan.

Umumnya OTT yang dilakukan oleh KPK  menjadi viral di
masyarakat dari hasil penyadapan ironisnya lagi para pelakunya
adalah para tokoh dalam penyelenggara negara baik di lembaga
pemerintahan, peradilan maupun anggota DPR, serta pihak yang
swasta yang memberi suap.

Tindak pidana korupsi  jarang dilakukan melalui mengambil
langsung uang dari  kas negara, biasanya  dilakukan adalah mark
up (melebihkan harga beli) dan suap/pelicin, (gratifikasi). Bagi
pelaku gratifikasi relatif sulit tertangkap karena dilakukan secara
sembunyi sembunyi dan tertutup sehingga penangkapannya
bisa jadi melalui penyadapan dan/atau operasi tangkap tangan.

Tindakan ini yang menjadi momok bagi para koruptor sebab
dilakukan di depan umum sehingga menjadi totonan bagi
masyarakat serta dipertotonkan melalui masia sosial (medsos),
tentu sangat memalukan, belum lagi harus melalui proses peny-
ilidikan, penyidikan penahanan, peradilan seterusnya dipenjara.
KPK yang melaksanakan proses tersebut dibanggakan oleh
masyarakat selama ini.

Usulan rancangan undang-undang KPK yang digagas oleh
DPR yang diajukan kepada presiden, dimana diharapkan pres-
iden melakukan penolakan, ternyata presiden merespon usulan
tersebut walaupun tidak diterima seratus persen namun masih
tetap ditolak terutama oleh aktivis anti korupsi.

Ada 4 unsur yang dianggap melemahkan KPK diantaranya
adalah: Ijin penyadapan harus minta izin dari pihak eksternal,
Penyelidik dan penyidik hanya dari kepolisian dan kejaksanaan,
Penuntutan harus berkoordinasi dengan kejagung, dan Pengelo-
laan LHKPN diberikan pada lembaga lain, bukan lagi KPK.

Dari keempat unsur di atas yang menarik untuk dikaji yaitu
tentang adanya penyadapan dikotomikan dengan hak asasi
manusia. Penyadapan yang diajukan oleh DPR tidak boleh
dilakukan secara langsung melainkan harus melalui eksternal
(peradilan), oleh Presiden usulan tersebut tidak diterima na-
mun. Bagi KPK yang akan melakukan penyadapan tidak per-
lu ijin di luar KPK tetapi cukup melalui dewan pengawas.
Persoalannya apa yang menjadi ukuran/kriteria untuk meno-
lak atau menerima terhadap permohonan penyadapan oleh
KPK mengingat dalam penyadapan umumnya peristiwa huk-
umnya belum terjadi?

Pembahasan, pPenyadapan yang dilakukan oleh penegak
hukum termasuk KPK  banyak yang berpendapat tindakan pen-
yadapan merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi
Manusia, sebab mengganggu privatisasi seseorang. Jika kita
berhadapan pada HAM dan privatisasi seseorang maka yang
perlu kita renungkan mengenai persoalan bagaimana jika tinda-
kan tindakan seseorang atau lebih itu tergolong mengganggu
keutuhan negara,  apakah para penegak hukum tidak boleh
melakukan tindakan ofensif dan harus ijin dulu ke lembaga pen-
gawas atau sejenisnya, apabila para penegak hukum harus
melakukan permohonan ijin terlebih dahulu, bisa jadi kehilangan
moment satu detik saja terlambat lolos sudah peristiwa kejaha-
tan tersebut.

Umumnya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua
model yaitu preventif dan represif.  Dalam hal melakukan pen-
anggulangan preventif, bisa berupa penjagaan yang umum di-
lakukan oleh kepolisian, militer maupun masyarakat sipil melalui
pos pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kejahatan, se-
dangkan untuk penanggulangan represif dilakukan secara ofen-
sif dimana petugas harus pro aktif mengejar para pelaku, baik
secara tersembunyi maupun secara terbuka, baik peristiwa yang
akan terjadi maupun pada peristiwa hukum yang sudah terjadi
untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Kejahatan terorisme, peredaran narkoba, korupsi merupakan
tindakan kriminal yang luar biasa serta  dapat mengganggu keu-
tuhan suatu negara jika itu terjadi secara sporadis apalagi jika
para penegak hukum kalah cepat dengan peristiwa tersebut.
Kejahatan di atas  dilakukan secara diam diam dan penuh strate-
gi. Membatasi kewenangan para penegak hukum memang perlu
tetapi bila terlalu ketat pembatasan dalam hukum demi Hak Asasi
Manusia, juga kurang tepat.

Dalam hal membatasi tindakan kewenagan KPK dalam pem-
brantasan korupsi dengan membentuk dewan pengawas yang
berfungsi untuk membatasi penyadapan yang selama ini dilaku-
kan oleh KPK kurang tepat. Pembentukan dewan pengawas
memang diperlukukan tetapi tidak difungsikan untuk memagari
tindakan KPK sebaiknya difungsikan untuk penegakan kode
etik. Selama ini penegakan kode etik dilaksanakan sendiri oleh
petugas KPK hasilnya kurang obyektif bahkan terkesan like and
dislike, yang pada akhirnya menimbulkan issu baru, bahwa telah
terjadi  perpecahan di tubuh KPK. Hal ini juga tidak menyelesai-
kan masalah.

Membatasi tindakkan KPK demi menjaga Hak Asasi Manu-
sia namun membahayakan keutuhan negara, atau menjaga keu-
tuhan negara dengan melanggar Hak Asasi Manusia, merupa-
kan dua opsi yang relatif sulit untuk dirumuskan, karena dua
unsur tersebut penting untuk dikedepankan, namun relatif sulit
jika dipertemukan dengan akan terjadinya peristiwa kejahatan
yang membahayakan negara.

Dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK sebaiknya di-
fungsikan sebagai penegak kode etik bagi para petugas KPK,
dan kurang tepat jika dimanfaatkan untuk ijin penyadapan,
sebab bisa jadi peristiwa korupsi tersebut (hukum ) tersebut
belum terjadi, namun sudah menggejala, untuk itu perlu dilaku-
kan penyadapan atau semacamnya guna mencegah dan
menangkap pelaku melalui OTT.  Perlu direnugnkan bahwa ke-
jahatan korupsi merupakan peristiwa kejahatan jaringan yang
dilakukan secara tersembunyi, yang sertai dengan metode
strategi canggih, Jika para penegak hukum pembrantasan ko-
rupsi sangat dibatasi oleh hukum dalam operasinya, bisa
diprediksi fenomena korupsi akan akan lebih progresive diband-
ingkan dengan pencegahannya. Menegakkan perlindungan
HAM penting namun menjaga kesatuan dan persatuan negara
lebih penting. (*)
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Unitomo Berangkatkan
Peserta KKN ke Thailand

Warta Cendekia
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

(KKN-PPM) yang dilaksanakan Universitas Dr Soetomo (Unito-
mo) berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini mahasiswa pe-
serta KKN akan dibagi dalam 4 tema, yakni KKN Reguler, KKN
Tematik Bencana dan KKN Latihan Integrasi Taruna Wreda
(Latsitarda) XXXIX yang akan dibagi dalam 4 kabupaten ke Bo-
jonegoro, Trenggalek, Pamekasan dan Sidoarjo hingga KKN Luar
Negeri ke Thailand Selatan.

Sebelum memberangkatkan 900 mahasiswa peserta KKN-PPM
Tahun Akademik 2018/2019, Unitomo membekali para mahasiswa
dengan materi sebelum terjun ke masyarakat, Minggu (31/03).
Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini dibuka
langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.

“Berikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat di lingkungan
sekitar lokasi KKN, cerminkan almamater sebagai tauladan yang
berguna bagi masyarakat,” ungkapnya saat memberikan arahan.

Amiq berpesan kepada peserta KKN mengenai penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terhadap masyarakat.
“Mari terapkan multidisiplin penanaman nilai-nilai nasionalisme,
kepribadian, keuletan, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian,
kepemimpinan, kewirausahaan, dan penanaman jiwa kepeneli-
tian serta kepengabdian,” imbuhnya.

Ditemui di sela kegiatan, Siti Marwiyah, Wakil Rektor Bidak
Akademik mengatakan yang perlu menjadi perhatian bersama
yakni pendidikan anak-anak di lokasi KKN.

“Kita tahu bersama, peserta yang memiliki latar belakang ak-
ademisi harus bisa mentransfer ke anak-anak yang nantinya akan
menjadi penerus dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Ter-
lebih bagi mahasiswa yang akan ke Thailand Selatan, kenalkan
bahwa Indonesia memiliki banyak budaya dan memiliki kemandi-
rian, masyarakat modern dan mempunyai etika yang baik,”
pungkasnya. (wil)

Peserta KKN Tunjukkan Hasil
Pengabdian di 10 Desa

Warta Cendekia
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pengabdian Masyarakat

Unitversitas Dr. Soetomo (KKN-PPM Unitomo) 2019 yang
telah berlangsung sejak Senin (29/07) lalu, kini memaparkan
sejumlah program unggulan dari masing-masing desa, Kamis
(01/08). Bertempat di Balai Desa Kalanganyar Kecamatan Se-
dati Kabupaten Sidoarjo, paparan peserta KKN disaksikan
Pelaksana Tugas (PLT) Camat Sedati, segenap Sivitas Aka-
demika Unitomo, dan  seluruh perangkat Desa Kalanganyar.

Dalam sambutannya, Rektor, Bachrul Amiq menyampaikan
peserta KKN telah menunjukkan hasil kinerja pengabdiannya
di 10 Desa yaitu Desa Betro dengan program unggulan inovasi
pangan pengolahan tanaman Daun Adam Hawa menjadi sirup.

Desa Kwangsan dengan program unggulannya pembua-
tan dan pengolahan website desa. Desa Pulungan dengan
program unggulan inovasi pengolahan makanan pembuatan
abon bandeng. Desa Pepe menyajikan program unggulan
pembuatan onde-onde dari bahan dasar bandeng.

Desa Tambak Cemandi dengan program unggulan pengo-
lahan limbah jeroan dan air cuci ikan menjadi pupuk organik.
Desa Kalangannyar dengan program unggulannya pembangkit
listrik tenaga air garam. Desa Buncitan dengan program ung-
gulan revitalisasi candi, Desa Segoro Tambak dengan pro-
gram unggulan memanfaatkan panen air hujan menjadi air
sehat, serta dua desa lainnya yaitu Desa Banjar Kemuning
dan Cemandi.  “Selama beberapa hari di kecamatan Sedati,
hasil ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hingga
tanggal 4 nanti, semoga program ini lebih optimal agar mem-
buat bangga serta memberi hasil positif bagi warganya,” ujar
Doktor Bidang Hukum ini.

Bachrul Amiq menambahkan, meskipun berlangsung secara
singkat, kegiatan KKN akan ditindak lanjuti dengan Tri Dhar-
ma Perguruan tinggi. “Hubungan Unitomo dengan Kabupaten
Sidoarjo sangat dekat, kedepannya kami akan terus berkiprah
di bidang Tri Dharma di daerah ini sesuai Persetujuan Kerja
Sama dengan pihak pemerintah setempat,” imbuhnya.

Sementara itu, Achmad Choirul, PLT Camat Sedati men-
gaku kedatangan mahasiswa KKN Unitomo banyak memberi-
kan manfaat bagi warganya. Masyarakat Sedati 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 te-
lah dibuat mampu dilaksanakan dengan baik dan mendapat
dukungan serta antusiasme warga desa,” pungkasnya. (wil)

Unitomo Teken MoU dengan Kanwil BPN Jatim

P

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo

(Unitomo) resmi menjalin kerja
sama dengan Badan Pertanah-
an Negara (BPN) Jawa Timur
berupa penandatanganan
Memorandum of Understand-
ing (MoU) dan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) yang diantaranya
mengenai penguatan Program
Studi (Prodi) S1 Teknik Geoma-
tika yang dinaungi Fakultas
Teknik, Selasa (28/05).

Bertempat di Ruang Refor-
ma Agraria Kantor Wilayah
(Kanwil) BPN Jatim, Jalinan
kerja sama yang dilakukan se-
bagai pendukung kuat dari ka-
langan instansi pemerintah
atas berdirinya Prodi ke 27 di
Unitomo ini.

“Melalui jalinan kerja sama
dengan BPN, akan menjadi pon-
dasi dukungan instansi pemer-
intah atas prodi baru S1 Teknik
Geomatika ini,” ungkap Rektor,
Bachrul Amiq usai melakukan
penandatanganan MoU.

Bachrul Amiq menambahkan,
hasil kerja sama dengan Kanwil
BPN Jatim kedepannya akan
menjadi media komunikasi dan
informasi antara pihak kampus
dengan instansi terkait.  “Saya
harap, apa yang telah disepa-

kati bersama ini dapat memberi-
kan manfaat positif antara ked-
ua belah pihak,” imbuhnya.

Ditemui usai kegiatan, Ke-
pala Kanwil BPN Jatim, Heri
Santoso mengungkapkan san-
gat mendukung dan mengapre-
siasi atas inisiasi yang dilaku-
kan Unitomo dalam menjalin
kerja sama dengan pihak int-
sansi pemerintah.  “Tentu kami
akan mendukung hubungan
baik dengan kampus Unitomo,
kami akan langsung melaksan-
akan implementasi atas MoU
yang sudah dilaksanakan
dalam hal Pemetaan Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) se-
bagai bentuk support dari BPN
ke Unitomo,” ungkapnya.

Heri Santoso mengingatkan
Presiden Indonesia memberi-
kan target program akselerasi
melalui PTSL di tahun 2019
mencapai 9 juta bidang tanah
yang harus diselesaikan serti-
fikatnya. "Bahkan hingga 2025
kami wajib menyelesaikan tar-
get 10 juta bidang tanah, ini
yang membuat kami berharap
penuh ke Unitomo untuk
berkontribusi menjadi survey-
or PTSL", tuturnya.

Senada dengan Heri San-
toso, Dekan Fakultas Teknik,

Achmad Choiron mengatakan
hasil kerja sama antara Unito-
mo dengan BPN dapat menjadi
payung hukum dalam men-
dukung program teknis yang
akan dilakukan prodi S1 Teknik
Geomatika.  “Praktis, jalinan ker-
ja sama ini menjadikan teknik
geomatika mendapat ruang cuk-

up luas saat melakukan pro-
gram teknis ke depannya. Kare-
na menyangkut pengukuran
pertanahan akan bersinggun-
gan langsung dengan pihak ter-
kait dalam segi perizinan dan
lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Meithiana
Indrasari, Wakil Rektor IV men-

gatakan peran kerja sama den-
gan BPN tidak hanya dengan
Teknik Geomatika saja, namun
mencakup 9 Fakultas serta 27
Prodi yang ada di Unitomo.  "Ini
menjadi peluang bagus dalam
memerkuat hubungan kerja
sama antara Unitomo dengan
BPN," pungkasnya. (wil)

80 Mahasiswa Unitomo
Magang di 12 Kabupaten

Warta Cendekia
Mahasiswa sebagai generasi

yang berada pada masa produktif
dituntut untuk memiliki berbagai
keterampilan sebagai bekal menu-
ju ketatnya kompetisi dunia kerja.
Hal itu menjadi perhatian Univer-
sitas Dr. Soetomo (Unitomo) bek-
erjasama dengan Badan Pertana-
han Nasional (BPN) Provinsi Jawa
Timur menggagas program yang
dapat mengasah keterampilan
mahasiswa melalui program ma-
gang di BPN Prov. Jatim.

Merealisasikan hal tersebut,
Selasa (16/07), Pusat Karir dan
Tracer Studi (PKTS) Unitomo
menggelar kegiatan Pem-
bekalan Magang di BPN Prov.
Jatim. Bertempat di Ruang Per-
pustakaan Lantai 4 Gedung H,
kegiatan ini merupakan imple-
mentasi MoU yang dilakukan
antara Unitomo dengan BPN
Prov. Jatim sebulan lalu.

"Kegiatan magang ini im-
plementasi dalam segi pengab-
dian. Yang perlu diingat, Ke-
menterian Ristekdikti akan
mencanangkan perguruan ting-
gi wajib melakukan kegiatan
magang, dan Unitomo sudah
mendahului program tersebut,"
ungkap Rektor, Bachrul Amiq
saat memberikan sambutan.

Bachrul Amiq menambah-

kan, saat ini Unitomo dalam
mengakomodir program ma-
gang dengan membaurkan di
program Kuliah Kerja Nyata
(KKN). "Mahasiswa magang
ini akan melakukan pengabdi-
an di Masyarakat dan dibebani
SKS seperti KKN, jadi yang
ikut program magang ini sama
seperti mengikuti program
KKN," imbuhnya.

Ditemui di sela kegiatan,
Rahmawati Erma Syandsyah,
ketua PKTS mengatakan ada 80
mahasiswa yang mengikuti
program magang di BPN Prov.
Jatim yang akan disebar ke 12
Kabupaten.

"Secara teknis nanti maha-
siswa akan diarahkan langsung
dan dibagi setiap Kabupaten
untuk melakukan pengabdian

ke masyarakat di bidang
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap atau PTSL," ujarnya.

Sementara itu, Siswidodo,
Kepala Bidang Hubungan Hu-
kum Pertanahan Kantor
Wilayah BPN Prov. Jatim men-
gatakan Program Magang di-
laksanakan selama satu bulan
pada Agustus 2019.

"Program kerja yang dilaku-
kan oleh peserta magang ad-
alah membantu kami, tim BPN
dalam program PTSL dengan
mengumpulkan data yuridis
penduduk yang akan melaku-
kan sertifikasi tanah sesuai
lokasi magang. Proses pen-
gumpulan data yuridis yang
dilakukan peserta magang akan
didampingi oleh tenaga ahli
dari BPN," pungkasnya. (*)

Rektor Unitomo–Kakanwil BPN Jatim Monev Mahasiswa Magang
Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo

bersama Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Jawa Timur (Kanwil BPN Jatim)
melakukan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) ke maha-
siswa magang di wilayah kerja
Kantor Pertanahan Kabupaten
Tulungagung dan Trenggalek
Rabu (28/08).

Bertempat di Balai Desa
Tiudan, Kecamatan Gondang,
Tulungagung kegiatan ini
disambut Asrori, Pelaksana
Jabatan (Pj) Kepala Desa
setempat bersama warga
pemohon Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL).

Ditemui di sela kegiatan,
Rektor, Bachrul Amiq mengaku
senang melihat mahasiswa
Unitomo mampu memberikan
sumbangsih kepada
masyarakat berupa bantuan
pelayanan sertifikasi tanah.

“Saya bersama Wakil Rektor
III, pak Suyanto dan Tim
melakukan Monev ini untuk
memastikan bahwa mahasiswa
Magang BPN benar-benar
melakukan tugasnya. Saya
merasa senang melihat
mahasiswa saya yang latar
belakangnya dari Fakultas
Pertanian, Ekonomi dan Bisnis,

Ilmu administrasi dan lainnya
mampu memahami persertifika-
tan tanah dan memberi
pelayanan kepada warga
dengan ramah,” ungkap
Doktor Bidang Hukum ini.

Bachrul Amiq menambahkan
kegiatan mahasiswa Magang
BPN ini merupakan implementa-
si MoU antara Unitomo dengan
Kanwil BPN Jatim 2 bulan lalu.
Rektor penghobi badminton ini
menuturkan kegiatan kali ini
merupakan magang terstruktur
pertama yang dilakukan
Unitomo.

“Mahasiswa yang ikut
Magang BPN ini akan kami
setarakan dengan nilai mata

kuliah Kuliah Kerja Nyata
(KKN), dan ke depan akan
menjadi prototipe bagi
mahasiswa yang akan menem-
puh KKN, tentu dengan
menggandeng instansi lain
sebagai rekan,” imbuhnya.

Sementara itu, Heri Santoso,
Kepala Kanwil BPN Jatim
mengatakan kegiatan magang
yang dilakukan mahasiswa
Unitomo sangat membantu
dalam memenuhi target PTSL.

“Peran mahasiswa sangat
besar dalam percepatan
pengumpulan data yuridis
membantu PTSL Tulungagung
dan Trenggalek. Di Kabupaten
Tulungagung ini kami menar-

getkan 4.000 sertifikat yang
harus terselesaikan, dan saat
ini telah terdaftar 2.400

sertifikat pemohon. Tentu
mahasiswa Unitomo sangat
membantu kinerja BPN di
lapangan,” ujarnya.

Dalam menghadapi
persoalan pertanahan di
lapangan, mahasiswa Magang
BPN dibimbing dan diarahkan
langsung oleh PTSL kabupat-
en setempat. Ajeng Tri
Widayati, salah satu maha-
siswa Magang BPN menerang-
kan dirinya telah menyerap
banyak pengetahuan seputar
sertifikasi tanah.

“Secara teknis saya menjadi
lebih paham tentang sertifikasi
tanah, mulai dari persyaratan
hingga pemberkasan,”
pungkasnya. (wil)

Mahasiswa Unitomo Manfaatkan
Medsos Jadi Tempat Bisnis

Warta Cendekia
Penggunaan media sosial (medsos) di era yang serba digital

sekarang ini menjadi primadona. Kalangan generasi milenial ber-
lomba-lomba menggunakan berbagai fitur yang disajikan med-
sos. Hal tersebut diungkapkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB Unitomo) yang tergabung
tim Prelovedbyep dalam Expo Kewirausahaan, Jumat (28/06).

Ditemui di sela kegiatan, Alensia Yane Destu, salah satu ang-
gota tim  Prelovedbyep mengungkapkan ingin mengembalikan
medsos seperti sedia kala. “Sekarang ini medsos cenderung un-
tuk ajang ujaran kebencian, saya bersama teman lainnya yaitu
Yohana dan Angrlina membuat beberapa akun bisnis bernama
baju pantas pakai,” ungkapnya.

Alensia Yane Destu, yang biasa dipanggil Yane ini menambah-
kan, lewat akun media sosial tersebut kelompoknya menawarkan
pakaian bekas layak pakai pada jejaringnya.  “Kami menjual pakaian
bekas yang pastinya masih layak banget dipakai, dan tentunya
dengan harga di bawah rata-rata,” imbuh mahasiswa semester 6 ini.

Sementara itu, Dosen pembimbing mata kuliah e-commerce,
Agustiawan Djoko Baruno menjelaskan, mahasiswanya yang
tergabung dalam tim Prelovedbyep merupakan implementasi mata
kuliah e-commerce,” ujarnya.

Selain Pameran Expo Kewirausahaan, kegiatan lain seperti
Donor darah, pemeriksaan kesehatan dan mata serta senam ber-
sama mewarnai ramainya kegiatan Bhakti 38 tahun Unitomo dalam
rangkaian dies natalis Unitomo ke 38. (agus)



“Nyekar” Karya Robertus Risky 9 Suarakan Stop Sampah Plastik dengan peta dunia, Karya Patrik.

“Malam I'tiqaf” Karya Patrik. “Malam ganjil” Karya Ahmad Mukti. “Tarawih Pertama” Karya Ahmad Mukti.
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Kanografi (juga dieja scan-
nography), lebih umum dise-
but sebagai fotografi pemind-
ai, adalah proses menangkap
gambar digital dari objek un-
tuk tujuan menciptakan seni
cetak menggunakan pemindai
“foto” flatbed dengan per-
angkat penangkap larik array
CCD (charge-coupled device)
. Scanografi seni berbeda dari
pemindaian dokumen tradis-
ional dengan menggunakan
objek atipikal, seringkali tiga
dimensi, serta dari fotografi,
karena sifat operasi pemindai.

Proses menciptakan seni

dengan pemindai dapat sesed-
erhana seperti mengatur objek
pada pemindai dan menangkap
gambar yang dihasilkan; pada
kenyataannya, beberapa sen-
iman awal di lapangan bekerja
dengan mesin fotokopi untuk
menangkap dan mencetak
dalam satu langkah, meng-
hasilkan bidang seni Xerox. [2]
Artis Sonia Landy Sheridan,
seniman yang tinggal di 3M
dan pendiri program Sistem
Generatif di Institut Seni Chi-
cago adalah salah satu yang
pertama kali mengeksploitasi
kemampuan ini pada tahun

1968, mengubah variabel-vari-
abel dari proses fotokopi un-
tuk menghasilkan karya seni
daripada sekadar salinan. [3]
Meskipun proses fisik meng-
atur objek pada pelat kaca un-
tuk menangkap fotogram
dibagikan oleh seniman “Xe-
rox” dan “pemindai foto”, men-
genai fotografi pemindai kual-
itas gambar memiliki lebih ban-
yak kesamaan dengan fo-
tografi format besar.

Proses ini merekam detail
yang sangat halus dengan ked-
alaman bidang yang agak dan-
gkal dan menghasilkan file dig-

ital (atau “negatif digital”) un-
tuk pembuatan grafis.

Menggunakan komputer
dan editor foto antara proses
pemindaian dan pencetakan
memberikan artis dengan
tingkat kontrol yang lebih be-
sar, memungkinkan, setidakn-
ya, kemampuan untuk “mem-
bersihkan” gambar dengan
menghilangkan bintik-bintik
dan ketidaksempurnaan lain-
nya dalam pengambilan. Den-
gan meningkatnya ketersedi-
aan dan keterjangkauan pe-
mindai warna flatbed pada
1990-an, photoartists sekarang

dapat membeli scanner daripa-
da menyewa peralatan ini dan
teknisi yang diperlukan untuk
mengoperasikannya, seperti
yang dilakukan oleh Darryl
Curran pada awal 1990-an.
Menyewa waktu studio di Edi-
si Nash, Curran menangkap
“scannograms” objek dari
1993-97. Serial One Hundred
Shell dan One Hundred Flow-
er karya Harold Feinstein beri-
si gambar hasil pindaian ber-
dampingan dengan fotografi
format besar tradisional. Jo-
seph Scheer memindai ngen-
gat dalam Night Vision:



JOHANES DOMINIKUS DARMAWAN
ARDIPRIYONGGO
MOCHAMMAD ARIEF AZDRO`I
REZA RIFANDA DWI CANDRA
MAULANA
AGUNG NUGROHO
DEBI FIRMAN FITRIADI
NURSATYO ADI WICAKSO
PENTI KURNIAWAN
UDIN MUHAMAD
RIO HILMI
SUMARNO
MULYADI
SUTRISNO
MUHAMMAD ADI PRANOTO
DWIKI ALEXANDRIO ABDURACHMAN
JON HENDRI
ROSITA
SYARIF
SASREJA DANU PANDUWINATA
INDRY FEBRI YENTI
BRIAN RAFIOCTA SUKMANA
FADHIL ALMAN FALUTIE
YODIE PRAYOGI
ASHARI. B
ZAHROTUL ULYA
R. TONNY PRASETYO
AYUNDA RIZMA NURVITA SARI
NUR FITRIYAH SARI
ARYA ABDILLAH
MUHAMMAD JAUHARI FIRDAUS
BEGAWAN FAIZ
ARDIAN TIRTAWARDHANA
ADHE CHANDRA SURYA GHANIY
RAHMA SUSETYO MULIASARI

S1 Manajemen
AHMAD TAUFIQ WILDAN
KURNIAWAN
RIZA ANGGA SAPUTRA
OCTAVIAN BAGUS TRI PRAKOSO
ACH. FADIL AMIRUDIN
FAHRUL ROSI
ALFAN RACHMADI PUTRA
SLAMET RIADI
MISBAHUL ARIEFIN
FRANS YUBE PIGAI
LARASATI RACHFITA DEWI
SYARIFAH ANISAH
M. SAHAL
ISMAIL HUMAM MISBAH
SAYU NINGSIH
M EKA ARISTIANTO
IMAM ARIFIN
ARLINA MAWARDI PUTRI
NOVRIZA ANNISA SULISTYDEA
RISA FARIDA
SEPTIAN GHANDA ASYIQIN
TIARA LAILLIN DARWATI
ULFA ANGGRAENI
ANASTACIA WAHYUNINGTYAS
MOHAMMAD TOMI ADI SURYA
IHDA FARIHATUN NISA`
RYCO AKBAR MAULANA
YASINTA DEWI
GILLROY RAMA NAINGGOLAN
NURTANIO PANDU NUGROHO
ARIEF SETIAWAN
VIVI YULIANDARI EKI SAYOGO
SYAIFUL ANAM
NOVIYOGI MANGUN SASMITO
INDRYATI KUSTINI
MOH. RIYADI
DILA NOFIYANTI
AYU DIKY WINARSARI
ONE SIVENIUS GEOVINO REDYAN
ABIDAH AYUNINGTYAS
KRISTOFORUS BRIAN KUSUMA
SEBASTIAN LINGGAR ANGGRAWAN
ARDYA DWI INDRIYANI
RUDI ARIYANTO
NURUL HASANAH
ROCHMAD IMAM FERDIANTO
DIAN AYU FITROTULLAILIYA
EPIFANIA KOPA
NIO ALKURMIO
NUR FAIZAH
HINDAH RACHMANIA
MUJI BURRAHMAN
MOHAMMAD NAZRIN
ADHI TRI TUNGGAL
RENDY TRI HARTONO
ALAM SYAHBANA
MAYA SELVIA KARTIKA ALI
ELVA FAUZIYAH
SUCIANI
HUSNUL H
PUJI KRISTIANTI PRAMONO
NENI TRI ISMAWATI
ERFANDI PARWANTO
NANIK WIDHI HASTUTI
DEWI AMBARWATI
RETNO SINTA OKTAVIANTI
DIANA PUTRI APRILIYANTY
RONALDO
BAGAS SETYO PAMBUDI
HERMAN SUDRAJAT
DELPI PURBA
CINDY CINTHIA DEVI
MIFTHA CHOIRUL AKBAR
YOGA ANDRE P.P
SUSANA FATIMA JABA
AMELEA AGUSTIN
LUKI INDRIANI
FACHRIZAL PUTRA
AGUNG AHMAD ALFARISI
RIZKA HAFIDA SARI
AFTASYA AGITA
AYU LESTARI
KURNIA DEWI ARUM KUSUMA
WIWIN ALFIANI
AFRIANI DWI LESTARI
MOCHAMAD ROIS
RESTYA ALDI PUTRA
HERIYANTO LIMANTARA
MOHAMMAD ROIS
MOH FATHUL NURDAOD
NONIK AGUSTINA
SA`ADATUZ ZAHROH
WINDA WIDI ASTUTIK
RIZKY SYUHADA
MUSLIMATUL MILLAH
ACH FAUZI
A. RISALDI SUPATMO
WINA ATIKA MUTIARA
ENDAH RUNI AFSARI
LENY NOVITA PERMATASARI
MOCHAMAD YUSUF ODIE SULISTIAN
KAMAJAYA PUTRA PAMUNGKAS
MIA MAYFHATUL RHODIYAH
AGUS ARIFIN
REINARDO ABDULLAH
IDA NUR NIKMAH
VICKY RIANA PUTRI
DENY SURYA PERMANA
SITI KHOLIFAH
NISA ULFA
EKA PRAMUDITYA WICAKSONO
LARAS ISNINDI SUSANTI
ENDI KURNIAWAN
YUNITA RISKY ANUGERAH
MISIYADI

Prof. Dr. H. Eddy Yunus, ST, MM
Ketua Pembina YPCU

Dr. Drs. Sarwani, MM.eps
Ketua Umum

Pengurus YPCU

Prof. Dr. Muhadar, SH.,MH
Ketua Pengawas YPCU Dr. Siti Marwiyah, SH. MH

Wakil Rektor 1
Dr. Slamet Riyadi, SE., MP., MM

Wakil Rektor 2
Dr. Ir. Suyanto, MM
Wakil Rektor 3

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
Rektor

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

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dr. Ir. J.F.X. Susanto S.,
MBA., MM

Dekan

S1 Akuntansi
MOCHAMAD EFENDI
IKBAL MAULANA
AININ NISA FIRDAUS
KARTIKA DIAN KUSUMAWARDANI
ARUM PRATIWI KUSUMAWATI
THEOFILUS DE SAVIO LEKI
DEVI SURYA KRISTIANI
FREDI BARAGAIN
DEWI PUSPARINI
AFINA RISKA MARZANI
NORIDA YULI SUPRIYANTI
DESI RATNASARI
TITIK SETIA UMBARANI
NOVITA KARTIKASARI
YOGI BUDI DHARMA
MARIYA ULFA
MALIHATUL MAGHFIROH
LAILI HUMAIDA
KIRANA CANDRA DEWI
ANGGA SEPTYANTAMA
IKA RAHMAWATI
NURDIANTO
FITRA AGENG FIKRIANI
PUTRI WAHYUNI
RIRIS APRILIA
RISKY JAYANTO
IKE FARIDA NUR AINI
WULAN SETIAWATI
FENNY FIDI HAYU
FEBRIYANTI ASPRILIA PURWITA RATRI
MUHAMMAD MUSLIKIN
NININ MEGA PUSPITA
SITI ANISAH
OKVIAN NANDASARI
MAY YUFIKASARI
APRILLIA AMBARWATI
LIVIANITA ASMAWATI ANWAR
DWI OKTA RACHMAWATI
RIRIN PATMASARI
PUTRI MEILINA
FITRIA RIZEKI FIFI ASTUTI
SETIYORINI
SYAHRU ROHMATIN KHOZIN
PUTRI ALVIANIE
SHELLA LIESAL
SELLA OLIFVIA
SITI NUR AZIZAH APRILIA
NUR AINI
RAMADHAN ANUGRAH FATURACHMAN
CORNELIA AGATA
HASAN BASRI
YOSUA ANUGERAH MESAH
LELIYA DEWI PUSPITA SUTARI
PUTRI PRIMA VERA
INNAKA SILVY ADI WINDHA
BLILA AGUSTINA
ACHMAD EFENDI
FIFI RAHMAWATI
PINGKY VITA LOKA
LISLYANA MATILDE ATOK
APRISKA DWI K
HARI SUDEWO
MOCHAMAD IMAM NASRUDIN
BERIRA PUTRI LAUWHATTA
RENANDA VINDASARI
LAILATUL NI`MAH
DIAH CHANDRA AYU ANGGRAINI
TAURISYA ADININGSIH
AMELIA LIEDANY
ANDRE KURNIAWAN PRASETYA
BORRIS CRISTOPHER B. DE MORIS
TUTUS IRAWATI
SURYANTI MANDA SARI
VENDA YURINDA AYUSANDRA
TOMAS SHOLIHIN
FIRDA NOVITASARI
PERMADI MANDALA PUTRA
ASI AKUMUNDANI
KHIKI RIZKA AMALIA
DALILAH SUKMA
HANAN
ENDANG SURYANA
ANDRIANI SHELA ALMADINAH
KURNIA YULIANTI
ABIGAIL AYU SUKMARANI
DEVI NOVITASARI
AINI NADIFAH
RIBUT ISTIANA
DITA AYU LESTARI
ANNISA MEGA MAYASARI
JUNIWATI NUBATONIS
HANIFA SAZKIA QOLBA
HERLINDA NOVITASARI
MARIANO A NAWA

S1 Ekonomi Pembangunan
EGGA ADITYA PRATAMA
NENENG FELIYAGUSTIN
NOVY SUSANTI
NILA ROHMATAL AZAH
ROSIDAH
GITTA AULIA PUTRI KHARISMANDA
DIAN AYU RATNA DEVI
VICKY CAHYA KURNIASARI
NAJA  MADAN
KIKI TRI SITA DEWI
ZAINATUL MILLA
MUHAMMAD ZULFI MUQODDAM
NAFILATUL AULA

S2 Magister Manajemen
OKY ARDI SUSANTO
MAHFUDZ
AYU SAFIRA RAHMASARI
EGI GINANJAR
ZULFIKAR FAIZ
PEILES ENUMBI
MOCH. WAHYUDI
ARIES WIDYA GUNAWAN
ZAKHIYAH SHOLIKHAH
BAMBANG GARNADI
MUHAMAD HAFIDH NASHRULLAH
EVI SILVIANA
STEVI VICTOR PINATITJ
SUHARTO
AGUS SETYAWAN
ARYK IKHWAN HARIYADI
NUGROHO PRATOMO
ANDRIS WARIYANTO
EGIP NURJAMAN
DHIANG HADI SAYOGA
SEPTIAN ARIBOWO
CHONDRO YUWONO
YOGIE WICAKSONO PUTRA
SUGENG WALUYO
NADYA ADELIA
NANANG SEKTI WIBOWO
SETYO NUGROHO
AMAN

FAISOL
YANIAR NURMA ROZY
MEITA TESALONIKA PRISCILIA
DESY NURDYANTI
LAYLA MUFIDAH
ZUANA PRASISKA FATMA SAFA`ATIN
RIMA SAFITRI
GUSTI PANJI PRAKOSO
RAHMATIKA RANSI ANGGRAINI
NIKO VERINANDO
NUR AIDA KHALUN NAFIAH
HAMIDATUS TSANIA
ANIFATUN ROCHMAH
ACHMAD SETIAWAN HILMI HATTA
LIDWINA KURNIA MANTI
VIVIET HIDAYATI
SILVI ERLIANANDA ARISKI
MUHAMMAD FAIZ AWALUDIN
AINUL HASAN
HIDAYATUN NACHILAH
QURROTA A`YUNI
ANDIK DWI PRASETYO
ONEAL GUSTINAR SIDORAHAYU
MELI NOFIYATI
FAIDATUL MUHIBAH
RATNA DWI SEPTIANDHANI
OEDIK AL FAYED
SISKA HIDAYATI
PRAKA DITA RATAI LULIN NINGSIH
RATNA DIANA
USWATUN HASANAH
FITRIA SEPTIANDARU
NURUL FIRDAUS
TRI LESTARI ALIYANTINI
SARIFAH NAJLAH RIDO HASYIM
IMANIER PUSPANINGRUM
LILIK RUSDIANA DEWI
MALFIKA TIWARI
ELOK CHAERURI
MIFTAKHUL ROHMAN
WULANDARI
LIVYA WANCAIYANTI
DHIMAS JAKA SANTOSO
RIA ARIANTI
HERIL FAIDI
YANUARIS TRIYANITA PRIBADI
WUNI GAYATRI ASRI NUR MAZIDAH
NINA APRILLIA
RISTA AMANDA ANAS
MAYA DEVIANA
DIAN APRILIA PUSPITASARI
FITRI WULANDARI
AMMARSEENA SUSMITA PUTRI
NIMAS AMANDHA SARI
WIDHA ELVINDARI
OVTA ARIYANNI ARIFIN
IFA SETYORINI
NOVIYANA AVIRA SUSANTI
SUFINA
NUR HANIFAH
SLAMET HARYADI AGUSTINO
SULTON
DWI SEPTIAN ADI KURNIA
MOCHAMAD RYON ARDIVIANTO
MEGA DWI CAHYO
ACHMAD REZA ALAVI
ADI AKBAR FIRDAUS
DAYU AHMAD SETYAWAN
BAYU WINTARAGA
TSAMRUL FUADI
ABDUS SALAM
MUHAMMAD AMIN AZHARI
RAHMAT  DERMAWAN
MUHAMMAD CHOIRUL
TEJO SAIFUL FATKHURY
TANTI ALIFATUL KHOLIFAH
DESTI ANGGILISA PUTRI
DESI MEGA SARI
AFRIAN HARIS WICAKSONO
NYOMAN KRISNA JAYAPUTRA
ANTONIA EMBUNG
DESY RINASARI
ERSI FATIMA AHIM
RATNA HERLIANISA MAHARANI
MOCHAMAD NUR ARIFIN

FAKULTAS HUKUM

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

Dekan

S1 Ilmu Hukum
ALLEN RAHMAN NUARI
TAUFIK NURROCHMAN
NIKMATUN ROHMADIYA SHOLIKHA
LAURENTIA NELA AYU HARSANTI
NOVERLY
HENGGAR SUKMANINGRUM
ADNAN ABIDIN
ACHMAD WAHYUDI
M. IZA ALASFIHANIM
SITI NUR ALFIYAH
TINA INDRIYANI PURNAWININGSIH
ABDUL ROKHIM
SINTA FITRIANI ANGELICA
NIKEN WAHYU AFRINUR WIDAYANTI
SUGIO PRABOWO
YUSUF HERDIANTO
WENI FRISKA DWI WAHYU
ELVI YULIANA
AINUN NOVAL
LUKMAN HAKIM
YOGI SANJAYA
TITO WASFI ANDREANTO
ADE PUTRA ANE
FRIDA PRA FITRI
NUR AZIQI
BELLA BRETYANING DANAPARAMITA
MOH. QUDRAT SAHIDI
AINUL YAQIN
MUDA ARYA WIRASENO
RISKE WAHYU NINGRUM
AKHMMAD QOMARUDIN HAMZAH
MARIO DE GONZAGA NISFO
NOVIRA EFFENDI
PRIMADITYA GUSTI ANANTA
HENDRO PRAMONO PUTRA
ZAENAL ALIM
ANGGA WAHYU EKA PRASTIYA
ACHMAD ZAINUR RAHMAN
MUH. ARFAH
MARSUKI
MOCHAMAD FAISAL YASIN
NUR SYARIFATUL KHOLILAH
JIMMY TRIJAYA SAMUEL
ELFIANDA RIZAL FIRMANSYAH
ANTHONY BROWND
AHMAD ZAKY HAMBALI
CANDRA HERLAMBANG ADI PRADANA
EKKY GESTARI AMALSYA
ADRIANUS ADAM ALGANY
JOEY JOSUA PAMUNGKAS PATTIWAEL

S2 Magister Ilmu Hukum
DAVID HUTMAN PRABOWO

DEDY HERMAWAN
FAJAR BANGKIT SUTOMO
RISCHA
HARSAT MUTHALIB
DIMAS CAHYO PURWANDARU ADI
ANJAR YUDHA NEGARA
NOVIA RACHMAWATI
DIMAS RENDRA ANGGRIAN
ASLAM
ABDUL JABBAR PRAWIRA
AGUNG PRIBADI
ANASTASIA DEWI MUDATAMA
BAKTIAR TEGUH AGUS WIDODO
CONDRO RAHARJO
DHENI YUNI ARIANI
EKO SUPRIYANTO
ENDAH FITRIA BUDIYONO
HASAN MANGALLE
HERDIYANTO PRABOWO
LUTHFI ROHMAN
MARTINUS WICAKSONO
MUHAMMAD IBRAHIM
RICHY HERMAWAN
SITI RAHMAWATI ARIFAH
SULIN
SUMAN YADISETIANA
LUSIE IRAWATI
NOR RATMAN BENTAR
NOR SOLIKAH
AKH. JAUHARI
BAMBANG IRIANTO
REZAKI ANA MUSTAQIM
POUNDRA KINAN ADITAMA
ACHMAD BAHRI
LANTUR SETIJADI
WASIATUL UMMAH
EDUWARD PAN
COK RADITYA
DANU PRAWITA
JAELANI
AHMAD AZIZ
I GUSTI PUTU ALIT SUMARDIKA
DIAN WAHYUDI
MAULIDATUL MILLAH
ANGGA MAHARDHIKA BAGUS
WIDJAJA
ONNY ADI ANUGRAH
IMAM SAFI`I
EDUWARD
GAGUK WICAKSONO
HERU TRIAWAN
YONI SUGENG NUGROHO
ASTUTI
DEFITRA AZWIR
HENDRA KUSUMA
IKA YUNI FITRIANA
HARISSANDI
FAJAR HAYYI NOVIYANTI
ARIHTA LALOLO SUKATENDEL
JOES INDRA LANA WIRA
DEDIK IRWANTO
MADE PUTRI MARTTINI
BAKHTIAR REZA
DWI SIPURBOWASIS
RETNO WULANDARI
PRAMESTHI DIAH MUMPUNI
FRANSISCA BUDI MARIA
KRISH TAUFAN AGUS FAJAR
AGUS SETIAWAN
ENI ANDRIANY
ENDRA GUNAWAN
ACHMAD RIYAN FATRI
HIKMAH INSYAFFITRI
RISMA ARISANTI
RUSWIDYA NARESWARI
SULISTYAWATI WARDHANI
JOELIATI DRADJATI NOEGRAHENI
SIGIT ADINUGROHO
SHINTA KURNIAWATI
BAMBANG SUPRIADI
NURHANI RAHMAH

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Dr. Amirul Mustofa, M.Si

Dekan

S1 Ilmu Administrai Negara
ADITYA RAHARDI UTOMO
MISBAKUS SHOLIKIN
SINTO PRIBADI
ARDI KURNIADI AKBAR
WILDA TRIANDINI DEWY
PIPIT WULANDARI
WHILLI AVRIAN DAVIS
FIRMAN ZAM ZAM PUTRA
AGUSTA RIZKY PUTRA
ANDREAS HEDELBERTUS BEY
MAKHBUB AFNANI
SARMI TANDIBUA`
CHAMIDATUL FITRIYAH
APOLINARIUS TRI CAHYONO KASI
ERMA PUSPITA LESTARI
OKTAVIANA SRI HASTUTI
DWI MARDIAN
APRILIA RACHMAWATI
YAKOBUS WERANG TUKAN
FULGENSIUS EVAN DAUD
MUHAMAD RIO PUJADIMARTA
HUSEN RUMAF
BAKTI LAKSONO
SATRIA TAMA  HARDIYANTO
SURYA EKA PRASETYA
MODESTA YUNIANSI COERMAN
YESAYA REVELIUS FERNANDO
SIMANJUNTAK
EKO NUR ISWANTO
LEILY ROCHMAWATI
CINDY DEBRINA
DAFINA OKTAVIA KARTIKA ADJIS
LAILATUL NOVITA  RAHMADINI
ADELIA NOVITASARI
FLAVIANUS DIEGO MEKO
RISA WIJAYANTI
R. TAMARANG  GAMANEGARA
MAHEKSA BUDI ARUM SEKARSARI
DELI SAGITA HENDRIAWAN
ARIESAENI EKA BAGASKARA
ERA EFRIKA
TITIN ROHMAWATI
ALFIAH MUNTININGRUM
FARHAN RAY FARANDI
PIPIN RAHAYU
CANDA KEN CHANIA HARISTA PUTRI
ELI KURNIAWATI
MELINDA RANI KHUSUFIYAH
MICHELLE LOUISE ANDYANA
FIRDHA ADELIA PUTRI
RESMA YOLANDA
BAGUS WIRYANTO
ANNISA FIRDAUSI NAZILAH
ANNISA LAYALI SAKINAH
NOVIA ARINDA GIOVANI
ENITA ANGGRAENI
NITYA SATWASTI WINANTO

NUR'AINI
BETSEBA TORINO SANDEZ
OLIVIA DIANE
TRI ENDAH INGTYAS

S2 Magister Ilmu Administrasi
MANSUR
IMAM MAS`UDI
KRESNA ADHI PRAHMANA PUTRA
ARVIAN NOVANOLO MENDROFA
FAIZAL AMIRULLAH
JOKO ANDRIYANTO
NI NYOMAN ASTITI
RIKZA FIRMAN SANTOSO
ADITYA FIRNANDIKA PUTRA
ANJAR PURNAMA
FAHREZA GIOVANI
RUDI PURWANTO
YUDHA SUKMANA PUTRA
DEBBY FERDIANZAH

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Miftahul Khairoh, S.ST.,
M.Kes

Dekan

D3 Kebidanan
MELANI ARININGSIH
YULIANA SEDUBUN
KRISTIANY KARMOMJANAN
WINDA PUJI ASTUTIK
NABIANCA ANJANI WAHYUDEVANNI
AFATUL SITIAN
MARGARETHA YUNI ANGGRAINI
SUMRATUL ROFIKOH
SRI JULIANINGSI DANIEL
FEBBY YANTI RISAKOTTA
INTAN CHAYANI
DIANA CAHYANI
ANASTASIA SEBU
FANI SUKMAWATI
FRANCIA MIJUAN KARUNA
JULIANA BATVIN FUTWEMBUN
LILI KUSMIATI
NOVIATUS SOLEHAH
SA`ADE TURROHMAH
MARYETHA FRANSISKA WULANDARI
BORA

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dr. Redi Panuju, M.Si

Dekan

S1 Komunikasi
NINIK SUSTIANI
NOVITA SARI
RAGIL BUDI UTOMO
GABY ANNISA ANGELISTIA
SEPTIAN EKO CAKRA ADJI
MUCHAMMAD BAGUS SAIFUDIN
MARLINA DWI AGUSTINA
BOY ADI SUMARTONO
ABRIANTO EDO DWI PAMUNGKAS
BIMA ANUGRAH
SEPTIAN DENNY PURNAMA
AYU WULANDARI
VIRGINIA ADRI NOVANDI
NAILA FIRDAUSI MUSHLIH
DIDIT PRATAMA
MOHAMMAD ICHWANISSHOFA
AFRIADI
R. RAKHMAT HARJANTO
FAJAR ADI FIRMANSYAH
ARIF KURNIAWAN
HANDI ADAM RIZALDI
PUTRI NUR AFIQAH
YUDHI FERNANDO
ANNISA SYAKINA
RIZKY ARIF NOFRIANTO
ALIFIOLETTA EMERALDA SAPHIRA
DECKI FAHRUR ROZI
ANDIS HASBULLANA
DEVI HIDAYATI
DONNA AYU ANGGRADI
AISYAFUL FITRIYA
ELLA JUVENTIA
INTAN CAHAYA ATININGSIH
BENAYA PATHROBAS ROTINSULU
LILIS RAHMAWATI
CHUMAIROH MUSTIKASARI
RIKI AGUNG SAPUTRA
HERMAWAN DWI NOVIANTO
MUKHAMAD SUKUFI
OKKY RANDA SYAHPUTRA
SUARNA DWIPA ERLANGGA
IMADA NUR FADILAH
KHARISHUDDIN AL - ISLAMI
Carolina
SITI MUFIDAH
SUSI WILUSTARI
MANAF
BOY ARDIANSYAH ARSIO BASTARI
GIANI RAHARJO
THORIQ NUR HIDAYAH
CYNTHIA CECILIA
EKA ISNAWATI WIDYA NINGTYAS
NOVIANTY DWI PRASTIWI
FAUSTINA YOLANDA UBAS BATAONA
LUAILI MUNAWAROH
NUR ALIFIA ANNISA HERAWATI
DIMAS GIGIH WICAKSONO
TRI HANDOYO WIJANARKO
BENYAMIN YOHANES WINDAH
ADI GUNA TRI MARSELLINO
ISFA RINI MUKHLISA SARI
IKA SASTRAWATI SUDIRMAN PUTRI
TAMARA FITRAH FEBRINA
DEA FARAH TRISNAWATI
FITRA EKA CAHYONO
CLAUDIA CORNELIA
YUGI BASUKI
FAJRI RIZKY KURNIAWAN
AGAPITUS DEKA WELAFUBUN
DINDA SARASWATI
DINA RIESTI RAHAYU
LAURENTIA IRENE WIDODO

S2 Magister Ilmu Komunikasi
IKA WAHYUNING SEJATI JH
GHANA ASHANI
ABDUL HAKIM
ABDULLAH
MOH. MOKRI
DINI FADIANA PRATIWI
DIMAS AGUNG YANUAR
RIZKY FITRI AGUSTIN
HANA BELADINA LUTFIFI

TAUFIQUR RAHMAN
ELIS YUSNIYAWATI
M. SUGIYANTO Z.
ABU SOFYAN
MOCH.  EFRIL KASIONO
SAMBA HADI KURNIAWAN

FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Hetty Purnamasari,
M.Pd

Dekan

S2 Magister Pendidikan
YOYOH NURLAELIYAH
HADIATIN
JAILANI
TIO YOGA CASENDA
JUFRIADI
SRI MIRAH
APRIANTO ZULKARNAIN
AKHMAD JAELANI EFFENDI
FADLILLAH
MARENDRA SETIA NUGRAHA

S2 Magister Teknologi Pendidikan
FITRIA COSTANTIN MAAK
RINI INDARWATI
SAMIRUDIN
NOVITA SRI SUSANTI
MEISJE LAMTIUR
ACH. JUBAIDI
SOEKEMI RIADI
JEHAN EKA PRANA SANDIKA
INA SYAHADAH
DWI IMAM ARIF
IKA NUR KOMARIYAH
MAHRI FRIADI
PRIMADINI LESTARI
DWI OKTAVIANA
SURYADI CAHYO UTOMO
SRI WINARTI
NOVITA INDRIASTUTI SURYANINGRUM
TRI ISLAH SUSILOWATI
HARTATIK
ACHMAD MUALLIF
RETNO SUCIATI
R. Indriana Budi Reny
RUSITA YULIANTI
ARIES HENNY ROSITA
JUNI PRAMESTARI
CHOSIAH
DWI NUGRAHAENI SANDAWATI
ACHMAD GHOZALI
DIAH YULIA ROSSA
NUR AINI DASUKI
YOPHIE ADHI SASMITA
DWI TRIWULANSARI
DEASY DWI ASTUTIK
ADI HARYONO
R. SULFA DIANA
MULYADI
YUNIARTI TJATURINGWARNI
SRI SULISTYAWATI
JUMAIDAH
ACHMAD ZAINI
MUJIATI
PELITA DWIWARSI
SILFIA MAYANTI
TUMRIYAH
SRI INDYAH HANDAYANI
NOVITA SOERYANINGSIH
SOESI FARIDAWATI YADI
DHONY ERMANTO NURDIANSYAH

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
PETRONELA RENYAAN
DESY NATALIA REHIARA
DWI NURINDAH SARI
NURUN MAULUDAN NIA
KHARIS EKO ADI SAPUTRO
KIKI INAYATUL AISYAH
MOH. ERFIANSYAH ALFIRMAN
SITI NURCHASANAH
KHURIN MURTAFIAH
ALVI NUR ZUHRAIDA
TITA ADIZ PRADANI CAHYANIASTUTI
NOVIA ALFIONITA
CARLOS FILIPE RESUBUN
INKA SANTIA SEGU
YUSRIYANI RAMBU INA MARAMBA NU
VIRONIKA DIYA ANDINA
ARIF WIBOWO
WAHID RHOMADON PRATAMA
MIFTA KHULJANNAH
RISKI ILHAM
LUKLUK AINIYAH
MOHAMMAD DEDY AFRIANDI
SRI UTAMI
HERIBERTUS AKOL
SUSANTI
FRANSISKUS MARIANO JER
SEPTER FRITS KALAWIN

S1 Pendidikan MIPA Matematika
YOHANES B. LINAK LEWO
FIVIN TIA KHASANAH
DWI CAHYO NUGROHO
INOSENSIA GEO
SAIDATUL NIKMAH
NUKY MAULANA
EKA APRILIA SUCI ANANDA
FITANIA
ADI CAHYONO PUTRA
MONIKA RUSNA
FATIMATUS ZAHRO
INTANNIA SARI RESTU NOOR SYAFI`I
EKA ADYATMA SARI
YENI INDAH WAHYU CAHYANI
TRY YANTI MEILANI
LIDWINA MURIN RATU OLA
NUR FITRI RIZKA WULANDARI
NUR KHOFIFAH
RINA RIZQIYAH
ISTIKHOMAH
SITI ZULFAA
ANY SHOFIA MUTHOHAROH
MARIANA BENGAN EKO
MOH. SIDDIQ
ANNISYA QURATA AYUN
GITHA NIERMALA RIESCILLIA
MERTA TRIANI PUTRI

FAKULTAS PERTANIAN

Ir. A. Kusyairi, M.Si
Dekan

S1 Agrobisnis Perikanan
PHILIPUS GODEFRIDUS  HINDUM
MURNITARY MATULESSY

S1 Budidaya Perairan
ROCHMAD IRFAN
SITI MARDIAH
URVANI AZMI
M FAIZAL MUHJAFAR S

S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
AFRIZAL WAHYUDI
WINIDEA NOVITA ANGGRIANI

S1 Teknologi Pangan
YUNITA LESTARI
RR. RATNA MUSTIKANINGRUM
DWI SITI FATIMAH
ABDUR ROFIK
EKI SUSANTO
RACHMAWATI PUTRI
SERVASIUS ALSIS NYOMAN
PUSPITO ANGGRAENI GITA NING TYAS
ARIAN AHMAD NURROSA
RIKA TRIAN HIDAYATI
BAGAS FADZILLAH SYAIN
SUGIANTO
FENY AGUSTIN
AGUS DWITA SARI
HARDYANA MILATI ASKA
RIZKY AYU KARTIKASARI
CYNTHIA FEBRINA WONO

FAKULTAS SASTRA

Dra. Cicilia Tantri
Suryawati, M.Pd

Dekan

S1 Sastra Inggris
ARIF LILA WIJANARKA
KARTIKA SARI MAHYUDDIN
VINSENSIA STEFANNIE ANSSY BERE MAU
NORMALITA AYU RATNA DEWI
D I A N
SONIA ZHAZHA LORENZA
KONRARDUS YOSEF KOPONG SUBAN
YUDHA SWARA RAMANDA
JAUHARI
ELLY CHRISTIE

S1Sastra Jepang
JOHANES FERDIAN
DHIPA APRIANTO DWI PUTRA
FARAH AYULIDHA ATIKASARI
MUHAMMAD HARYO BIMO
CRISMA CHILKA PERMATA
VIFTA ARISTA DEWI
YOHANES ARIF KUNCORO
ACHMAD ARIABHISMA
ERVINA DWI CAHYA APRILIA NILAMSARI
LELLA MAULIDAH

FAKULTAS TEKNIK

Achmad Choiron,
S.Kom., M.T

Dekan

S1 Teknik Informatika
AKHMAD FIRMANSYAH
FUAD CHASAN
NANANG ALIM MUSTOFA
ARI DWI PRASETYO
KHUSNIAH ARIF CANDRA
NENO KUSMINTO
K A R N O
HARYO WAHYOGA
BAGUS HADI WINARSO
GALE VESNU
MOH. ZULHAM FAHMI
AHMAD MUHSININ
ILHAM AINURROFIQ
DEVAN JAKA PRATAMA
PUTRA ADI WIJAYA
AFIF HIDAYAT AL HABSI
DANANG HADI PRASETYO
AHMAD MUKHTAR SHIDDIQ AL GHOZALI
SEPTA VIANIS DEKY IRAWAN

S1 Teknik Sipil
MOH. RIFQI MUBAROK
GANDA ANANDA HARAPAN
MUHAMMAD ZULHILMI
EKA WAHYU SETYAWAN
BAYU DANDI IFIYATNO
MUH. DARWIS
NOBERTUS NIKSON UMBU LALO AWA
MUHAMMAD YASIN TUANAYA
ADRYAN WIDHIZSA SUDIRMAN
WINDA TIARA PUTRI
PRAYITNO ARDI
FARIS SETYO HARDIANTO
NI LUH PUTU DYAH PRADNYAWATI
CHRISTIAN FLORENSIANO DU KEA
DIKHI MUHAMMAD MADA
MOH. ASNAN AKBARI
DITA ARDI NUGRAHA
AYU FITRI LIA WINDA
MOHAMMAD HASIB AL KHOLLAS
AHMAD ZA`IN FU`AD
GADH BACHTIAR
AHMAD SHOBIT THOYYIB
TOBIAS NUDIN
MUHAMMAD SUUD
FLANDI TITO PRATAMA
FENDI HARDIANSAH
DINI LARASATI
TEGUH PRIYO UTOMO
ILHAM ASGHORI
ABI DWI SEPTIANTO
ANITA APRILIA
CALLINDRA SETYA GAMA
FAISHAL AINUR RAHMAN
GREDY RAISSA GERIKA
IRWAN ANDESKA MACHMUDI
ISMANTO
JOKO SUPRIYANTO
M. ANANG FITRIANTO
NICOLAS ANGGA WIJAYA
SAPTO ADIPUTRO
SEKAR SATYA MAYANG SARY
SYAIFUL INDRAWAN
YORDAN SURYOATMOJO
DIAH MEGA ALFIANTI
MOCH. SINGGIH ALFAQIH LUBIS

S Julianingsi D
D3

Kebidanan Fikes
IPK 3,52

F Adelia Putri
S1

Administrasi Niaga
FIA, IPK3,81

Dwi Mardian
S1

Administrasi Negara
FIA, IPK 3,82

W  Novita A
S1

PSDP FP
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Siti Mardiah
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RR. Ratna M
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Arif Wibowo, S1
Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia
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Ayu D Winasari
S1

Manajemen FEB
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F Yurinda A
S1

Akuntansi FEB
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Novy Susanti, S1
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K Yosef K Suban
S1
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Yohanes Arif K
S1

Sastra Jepang
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Septa Vianis D I
S1 Teknik

Informatika
FT, IPK 3,36

Dita Ardi N
S1

Teknik Sipil, FT
IPK 3,45

Lilis Rahmawati
S1

Ilmu Komunikasi
Fikom, IPK 3,71

B Bretyaning D
S1

Ilmu Hukum, FH
 IPK 3,78

Ni Nyoman Astiti
S2, Magister Ilmu

Administrasi
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M Jauhari F
S2, Magister
Manajemen
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Sri Mirah
S2 Magister Pendidikan

Bahasa Indonesia,
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R. Indriana B R
S2, Magister
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Rizky Fitri A
S2, Magister

Ilmu Komunikasi
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Wasiatul Ummah
S2 Magister Ilmu

Hukum, FH
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Ciphoc Bingkai Ramadan
dalam Pameran Foto

Warta Cendekia
Mengasah potensi fotografi, Unit Kegiatan Mahasiswa Com-

munication Photography Club Universitas Dr Soetomo (UKM
Ciphoc Unitomo) menggelar pameran foto bertajuk Tiba-tiba
Ramadhan, Senin (14/05). Bertempat di Loby Gedung F lantai 1,
pameran kali ini dibuka langsung Wakil Rektor III, Suyanto.

"Ciphoc merupakan salah satu UKM yang ada di Unitomo
dengan segudang inovasi dan kreatifitas, ini merupakan pame-
ran foto yang sudah kesekian kali namun tetap menarik per-
hatian seluruh civitas akademika Unitomo," ungkap Wakil Rek-
tor Bidang Kemahasiswaan ini.

Dalam pameran yang digelar selama empat hari, mulai Selasa
(14/5) hingga Jumat (17/5) UKM Ciphoc menampilkan sebanyak
25 karya foto, yang masing-masing berukuran 16 R.

"Pameran ini kami persembahkan kepada mahasiswa Unito-
mo dan publik untuk meningkatkan antusias mereka dalam beri-
badah selama bulan Ramadan,” terang Ahmad Mukti, Ketua
Pelaksana saat ditemui di sela pameran.

Ahmad Mukti menambahkan, pameran ini, lanjutnya, terini-
siasi lewat obrolan saat nongkrong bersama. Mereka berdiskusi
mengenai acara apa yang cocok digelar selama bulan Ramadan.
Akhirnya tercetuslah pameran fotografi ini. Itulah mengapa pa-
meran ini bertema 'Tiba-tiba Ramadhan'.

Sementara, Robertus Risky, salah satu fotografer yang juga
tergabung dalam UKM Ciphoc mengharapkan dengan adanya
pameran ini, mahasiswa dapat mengasah kreatifitas dan mem-
berikan edukasi kepada masyarakat.

“Banyak aktivitas selama Ramadan khususnya yang dilaku-
kan oleh umat muslim untuk meraih pahala. Kami menyentuhnya
melalui hal yang berbeda, kami menyuguhkannya dalam karya
fotografi,” ujarnya.

Selain pameran fotografi, Ahmad Mukti menuturkan, akan
digelar acara bagi-bagi takjil pada Kamis (16/5) dan workshop
pembuatan clay pada Jumat (17/5).

“Rangkaian acara kami fokuskan agar nuansa Ramadhan tetap
kental terasa”, pungkasnya. (wil)

CSR Unitomo Ajak Adik
Damping Buka Bersama

Warta Cendekia
Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh para anak

jalanan (anjal)  adalah sikap tertutup (introvert) dan hanya mau
berkomunikasi dengan sesama komunitasnya. Hal ini yang ingin
difasilitasi oleh Tim Campus Sosial Responsibility (CSR) Univer-
sitas Dr. Soetomo (Unitomo) untuk merekatkan tali silahturahmi
mahasiswa kakak pendamping program CSR dengan para anak
jalanan yang juga merupakan adik dampingnya.

Bertempat di Lapangan Gedung C, Tim CSR Unitomo beker-
jasama dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota (Dinsos Pemkot)
Surabaya adakan kegiatan Gathering dan Buka Bersama Adik
Damping, Sabtu (25/05).

Di tengah bulan Ramadan, Kegiatan Gathering ini menga-
ngkat tema “Ada untuk Melangkah, Bersama untuk Bahagia”.
Menurut Indah Septi Pratiwi, Sie Acara kegiatan mengharapkan
kegiatan ini dapat mencairkan suasana psikis para anak jalanan
agar lebih mudah lagi dibina oleh para Tim CSR nantinya.

“Kita tanamkan juga rasa berbagi di bulan nan suci ini. Lebih
jauh lagi para adik asuh ini harus tetap semangat meraih masa
depannya,” ungkap anggota CSR 2019 ini.

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta ini dibuka Suyanto,
Wakil Rektor III. Dalam sambutannya Suyanto berpesan agar
Tim CSR 2019 selalu kompak dan terus berkonsultasi bila ada
masalah.  “Pergunakan kesempatan ini untuk mengenal lebih
jauh sifat dan bakat serta kreativitas adik dampingmu yang baru.
Karena ini bisa jadi bekal dan suksesnya pendampingan,” kata
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ini.

Kegiatan ini juga dihadiri Teguh Rachmanto, Koordinator Pro-
gram CSR Dinsos Pemkot Surabaya. Dalam kesempatannya, Teg-
uh Rachmanto berpesan kepada Tim CSR Unitomo 2019 agar
jangan menyerah dan tetap semangat ketika membantu menye-
lesaikan masalah sosial yang dihadapi adik damping. “Kalian
adalah penyelamat generasi ini untuk masa depannya. Dan Din-
sos akan terus memberikan support pada kalian dalam pendamp-
ingan,” pungkasnya. (wil)

Cukup Pakai Handphone, Buat
Film dengan Waktu 11 Jam

Warta Cendekia
Membuat film hanya dalam 11 jam dan cukup menggunakan

smartphone, Jumat (29/03) Itulah tema workshop yang digelar
Unit Kegiatan Mahasiswa Entertaiment Production Image Cre-
ative (UKM EPIC) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr.
Soetomo (Fikom Unitomo).  Bertempat di Auditorium Ki H. Moh.
Saleh, kegiatan ini mengangkat tema “Filmmu adalah kamu”.

Kegiatan yang diikuti dari sejumlah siswa SMA se Surbaya
ini mendatangkan sejumlah pembicara yang ahli dalam bidang
perfilman, di antaranya alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ)
bakal mengisi acara ini. Yakni, Lilik Dwipu yang terkenal sebagai
sutradara film pendek dokumenter.

Selain Lilik, ada Animator dan Editor Film W. Dharmawan yang
terkenal dengan sebutan "Cak WAW" yang membagi ilmunnya
mengenai trik membuat film 11 jam, serta akademisi sekaligus penulis
novel handal Redi Panuju yang membagi kisahnya menuliskan
novel. Dalam paparannya, Redi Panuju mengatakan mengolah kre-
atifitas tidak bisa lepas dari kebiasaan membaca. "Ide-ide kreatifi-
tas kita akan lebih banyak mendapat referensi jika kita rajin mem-
baca, baik itu buku atau referensi online masa kini," ungkapnya.

Senada dengan Redi, Lilik Dwipu mengakui banyak ide mem-
buat film yang muncul akibat sering membaca. "Jika ide sudah
muncul, jangan sia-siakan dan segera tulis menjadi suatu nas-
kah sebagai bahan kita dalam membuat alur film yang bagus,"
papar sutradara film ini.

Sementara, Cak WAW mengatakan bukan hanya membuat
naskah film yang membutuhkan ide kreatif, dalam mengedit film
pun dibutuhkan ide ekstra kreatif dalam menyajikan tampilan
film yang bagus.  "Saya yakin, temen-temen millenial ini punya
ide liar dalam membuat suatu karya. Terlebih soal editing, hanya
menggunakan handphone pun zaman digital ini banyak menya-
jikan tampilan efek ciamik agar film yang dibuat lebih keren,"
ujarnya.

Hibatullah Fajari, Humas EPIC mengatakan workshop dalam
rangka memeringati Hari Film Nasional ini untuk memberi moti-
vasi dan pembekalan pada penerus film maker Indonesia, agar
mempunyai pengetahuan dasar serta mengasah keahlian yang
dimilikinya. "Seharusnya dapat menggunakan handphone den-
gan sebaik mungkin, karena pada dasarnya semua generasi mil-
lenial dapat melakukan suatu perubahan dengan sebuah gera-
kan yaitu sebuah karya dengan memanfaatkan teknologi," kata
mahasiswa semester VI ini.

Hibatullah menambahkan, dengan handphone generasi mil-
lenial dapat mengekspresikan ide, gagasan, dan diri dalam se-
buah karya. “Entah karya itu dalam bentuk video maupun film,
karena smartphone yang biasa digunakan juga dapat menjadi
salah satu cara membangun citra diri yang positif untuk menun-
jang kreatifitas,” imbuhnya.

Di temui di sela acara, Ketua Pelaksana mengatakan work-
shop yang berlangsung hingga Sabtu (30/03) ini mengasah kre-
atifitas peserta melalui serangkaian kegiatan seperti lomba mem-
buat film dan screening film. “Selama dua hari, peserta akan
mengikuti beberapa rangkaian yaitu workshop, lomba membuat
film dan screening film. Lomba pembuatan film 11.3 dengan wak-
tu selama 11 jam dan dengan durasi 3 menit,” pungkasnya. (wil)

Warta Cendekia
Himpunan Mahasiswa Manajemen

(Himamen) Unitomo menggelar Manage-
ment Fair 2017 yang dibarengi dengan
Seminar Bisnis dan Business Plan Com-
petition (BPC) serta event Bazaar produk
UKM, Minggu (14/4).

Bertempat di Auditorium Ki Moh Saleh
Kampus Unitomo seminar bisnis  yang di-
hadiri 150 peserta dari siswa SMA/MA/
SMK se-Jatim ini dihelat dengan tema
“Langkah Awal Membangun Jiwa Entre-
preneurship”.

Talkshow Ve-Cation Ungkap
Tiga Mantra Kelola Instagram
Warta Cendekia
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soeto-

mo (Fikom Unitomo) menggelar Talkshow Creative Communica-
tion (Ve-Cation). Bertempat di Bober Cafe Surabaya, kegiatan ini
mengangkat tagline Brand Your Instagram dengan tema "Build
Your Character Through Your Feed", Sabtu (22/06).

"Anak zaman sekarang siapa yang gak pakai instagram, tapi
mereka jarang banget memerhatikan feed instagramnya. Melalui
talkshow ini, peserta yang hadir akan mengerti pentingnya me-
nata feed instagram," ujar Jenthree, ketua pelaksana saat mem-
buka kegiatan.

Diikuti sekitat 50 peserta, kegiatan ini mendatangkan Rendi
Herdiansyah, Fotografer dan Arya Indie Manggala Sanwira Sira-
jati, Content Creator sebagai narasumber. Dalam paparannya, Arya
Indie Manggala Sanwira Sirajati mengatakan menggunakan insta-
gram diperlukan memahami konsep konten yang akan diupload.

"Sederhananya ada 3 mantra untuk mengelola instagram yang
kita miliki. Apa itu? Yang pertama apa yang kamu sukai. Kedua
apa yang disukai oleh sekitarmu, dan yang terakhir apa yang
sedang terjadi di sekitarmu," ungkap Arya Indie Manggala San-
wira Sirajati yang alrab dipanggil Mas Wira.

Mas Wira menambahkan 3 mantra yang disebutkan akan ber-
kaitan dengan konten instagram yang akan dibuat. "Tiga mantra
tadi nyambung dengan 3 mantra konten lainnya, yaitu konten
edukasi, hiburan, dan tragedi," imbuh announcer M-Radio ini.

Senada dengan Mas Wira, Rendi Herdiansyah mengatakan
penting untuk memerhatikan tone konten yang akan diupload.
"Memang untuk mendapatkan sesuatu yang enak dan indah
dilihat perlu usaha dalam mengatur tone sehingga feed insta-
gram lebih menarik. Ini secara langsung akan menggiring peng-
guna lain tertarik dengan instagram milik kita," ujarnya.

Saat ini perkembangan instagram menurut Rendi Herdiansyah,
banyak pengguna mengarah ke ranah bisnis akan instagram yang
dikelolanya. "Jika instagram kita sudah enak dilihat, dengan feed
yang teratur, bukan tidak mungkin akun kita akan mendatangkan
benefit," pungkasnya. (wil)

Dara Fikes Raih
Miss Global Kediri

Favorite 2019
Warta Cendekia
Musyarofah, mahasiswa

Fakultas Ilmu Kesehatan Uni-
versitas Dr. Soetomo (Fikes
Unitomo) terpilih sebagai Miss
Global Kediri Favorite dalam
pemilihan duta wisata Miss
Global Kediri Minggu (5/5).
Dara cantik yang masih semes-
ter 4 jurusan kebidanan ini
mengaku tidak menyangka
atas apa yang diraihnya.

“Meski gak juara 1, ini cuk-
up mengejutkan banget, kare-
na awalnya memang replace-
ment dan Alhamdulillah bisa
mendapat Miss Global Kediri

Favorite,” ungkapnya.
Gadis yang akrab dipanggil

Eva ini menambahkan, seman-
gatnya mengikuti kompetisi ini
untuk menantang pribadinya
dan menggali potensi yang di-
milikinya. “Dengan demikian
saya jadi tau kemampuan saya
seberapa, dan ke depan akan
terus belajar lagi untuk mengikuti
ajang lainnya,” imbuhnya.

Ditemui di sela kegiatan, Yudi
Kemal, Mentor Eva ini menga-
takan pihaknya telah memer-
siapkan untuk menghadapi isu
yang sedang hangat di
masyarakat. “Kami menyiapkan

Eva yang generasi muda ini
dalam menghadapi persoalan
berita bohong atau hoaks yang
marak terjadi, dan pelakunya
tidak jarang generasi muda itu
sendiri. Dan, usaha yang kami
lakukan dalam mempersiapkan
membuahkan hasil,” ujarnya.

Perlu diketahui Miss Global
yang pertama kali digelar di
Kediri ini merupakan salah satu
ajang kecantikan untuk perem-
puan berumur 17-27 tahun
yang mempunyai motto em-
powering woman, embracing
cultures, dan embodying the
beauty with in. (wil)

Hima Akuntansi–FEB Unitomo
Gelar Olimpiade Akuntansi

Warta Cendekia
Sudah menjadi agenda pro-

gram tahunan kali ini Sabtu (13/
4) di Kampus Unitomo Him-
punan Mahasiswa Prodi Akun-
tansi Fakultas Ekonomi dan Bis-
nis Universitas Dr.  Soetomo
(Hima Akuntansi –FEB Unito-
mo) gelar Olimpiade Akuntansi
khusus bagi siswa SMA, MA
dan SMK se Jawa Timur.

Olimpiade bidang akuntansi
ke-5 yang dibesut dengan nama
Unitomo Accounting Challenge
(TOAC) kali ini dengan men-
gusung tema “Show Your Skill As
Millennial Generation of Accoun-
tant” dihadiri 200 siswa-siswa
SMA dan SMK se Jawa Timur
dan guru pendampingnya.

Menurut Tari, Wakil Ketua
pelaksana TOAC Ke-5 bahwa
kegiatan ini didesain untuk men-
guji keterampilan siswa SMA,
MA dan SMK guna menciptakan
kompetisi yang sehat di kalangan
siswa tentang penguasaan kon-
sep dan teknis akuntansi yang
dipelajari di bangku sekolah den-
gan dikaitkan dengan issu glo-
bal seperti kesiapan akuntansi di
era 4.0.   “Di samping teknis di
sini nanti akan kami uji pula ke-
mampuan presentasi serta debat
mereka  tentang realita akuntansi
yang sebenarnya,” ujar maha-
siswi semester 6 ini.

“Di samping ingin mensosial-
isasikan profesi akuntansi di ka-
langan siswa SMA dan SMK,
kami menyadari sebagai maha-
siswa di bidang akuntansi harus
bersiap untuk nantinya berpro-
fesi sebagai akuntan yang pun-
ya integritas dan networking
yang luas,” paparnya.

Untuk itu di kegiatan ini Hima
Akuntansi Unitomo telah men-
datangankan Lintang Venusita

narasumber dari Ikatan Akuntan
Indonesia Jatim sebagai key-
note speaker agar harapannya
dapat membekali siswa peserta
dan mahasiswa bila nanti kede-
pan mereka ingin berprofesi se-
bagai akuntan harus siap den-
gan semua keahliannya.

Ditemui di sela acara, Susan-
to Sukiman Dekan FEB Unito-
mo mengaku sangat mengapre-
siasi kinerja Hima Akuntansi ter-
utama dalam persiapan pelak-
sanaan TOAC ke -5 ini.  “Animo
siswa peserta yang mengikuti
Olimpiade tahun ini sedikit men-
galami penurunan, tapi dari sisi
acara tetap berkualitas. Apa lagi
kegiatan lombanya dilaksanakan
dengan cara yang Fun seperti
acara quiz di televisi,” kata dok-
tor ilmu sumberdaya manusia ini.

“Ke depan tantangan profe-
si akuntan ini semakin berat ter-
utama di bidang keuangan dan
perpajakan apalagi di era mile-
nial seperti sekarang ini maka
saya berharap agar sosialisasi
minat pada ilmu akuntansi di ka-
langan siswa SMA dan SMK ini
dapat terus ditingkatkan bahkan
kalau bisa sampai ke tingkat
propinsi dan nasional,” katanya.

Dalam  Olimpiade TOAC ke-5

yang berlangsung ketat dan di-
awali dari babak penyisihan le-
wat test multiplay dan essay, set-
elah itu dilanjutkan lomba cerdas
cermat dan debat akuntansi.

Dari setiap cabang lomba
yang diperebutkan akhirnya ter-
pilih sebagai pemenang ke-1 Tim
dari SMA Kristen Petra 1 Sura-
baya, dan Pemenang ke-2 di raih
Tim SMK YPM 3 Taman Sidoar-
jo, kemudian disusul juara ke-3
Tim SMAN 1 Bangkalan Madu-
ra. (agbar/vira)

FEB Unitomo Tanamkan
Jiwa Entrepreneur Milenial

��BERSAMBUNG KE HAL. 15



LENSA Edisi September 2019 11

Polrestabes Surabaya Gelar
“Millenial Road Safety”

Warta Cendekia
Ada yang berbeda pada hari Sabtu (2/3) pukul 20.00 WIB

di Taman Bungkul, Surabaya. Polrestabes Surabaya mengada-
kan bagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Program Milennial
Road Safety Festival pada kali ini membidik masyarakat di
area yang ramai dikunjungi salah satunya di Bungkul.

Program Road Safety ini bertujuan untuk menekan angka
kecelakaan lalu lintas di daerah Surabaya dan sekitarnya.
Banyak masyarakat yang antusias dalam acara bagi bagi had-
iah yang diselenggarakan oleh Polrestabes Surabaya ini.

Untuk lebih menarik perhatian masyarakat Polrestabes
menyiapkan hadiah berupa jas hujan, kaos, jaket, dan helm.
Untuk hadiah tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan
Polisi memberikan beberapa pertanyaan terkait Road Safety
dan beberapa pertanyaan tentang tata cara berlalu lintas yang
baik dan benar.

Selain bagi-bagi hadiah kepolisian juga melakukan tanya
jawab kepada sejumlah masyarakat yang ingin bertanya sep-
utar Road Safety dan lalu lintas. Tidak hanya warga Surabaya
yang berpartisipasi dalam acara ini melainkan masyarakat dari
berbagai daerah seperti Bojonegoro, Ponorogo, Pacitan, dan
kota-kota lain. “Kami memanfaatkan waktu ini dengan mem-
berikan bimbingan terhadap masyarakat yang tak terorgani-
sir yang ada disini untuk memberikan pengetahuan seputar
Safety Road,” ujar Abdul Rauf salah satu anggota Satlantas
Polrestabes Surabaya.

Polrestabes melakukan pelayanan pembelajaran lalu lintas
mulia tingkat level anak Play Group sampai masyarakat luas.
Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang pemahaman keselamatan berlalu lintas.

Kegiatan Safety Road ini merupakan program yang memang
perlu dilakukan untuk menekan kecelakaan lalu lintas yang kini
marak terjadi karena pengguna kendaraan bermotor banyak
yang belum memahami prosedur safety road. (win/yon)

Redwine Rilis Album
Baru “Analogi”

Warta Cendekia
Redwine band asal Kota Surabaya ini kembali berkunjung

ke Universitas Dr. Soetomo, Surabaya tepatnya di Radio Fakul-
tas Ilmu komunikasi (Fikom) pada hari rabu (20/03).

Kehadirannya di radio fikom, Untuk mempromosikan al-
bum terbarunya yang berjudul “Analogi” di semua radio ka-
mpus Surabaya.

Ketidaksengajaannya dalam mengikuti sebuah event di
tahun 2015, menjadikan Band Redwine ini terkenal di kalan-
gan masyarakat terutama di Kota Surabaya dan sekitarnya.

Redwine sudah berkarya selama 3 tahun lebih 4 bulan. Band
dengan anggota yang mayoritas mahasiswa Universitas Sura-
baya ini sudah memiliki banyak single dan beberapa album.

Status sebagai seorang mahasiswa tidak menjadikan ha-
langan bagi anggota band Redwine, karena mereka selalu
memberikan yang terbaik baik dalam hal musik ataupun pen-
didikan.

“Motivasi band Redwine, adalah karena ingin melanjut-
kan karya dan memiliki sesuatu yang ingin di tunjukkan kepa-
da pecinta musik tanah air,” ujar Abdillah selaku vokalis saat
di wawancara di Ruang Tata Usaha Fikom.

Albumnya diberi nama Analogi, karena makna dari analogi
itu sendiri yaitu mengimplementasikan sebuah rasa menjadi
sebuah tulisan. (nay/mal)

Es Coklat Tambah Umur
Menjamin Cita Rasa

Warta Cendekia
Berbicara tentang kuliner coklat belum lengkap rasanya

kalau belum pernah mencoba Es Coklat Tambah Umur legen-
da yang berada di kota Surabaya ini. Berdiri sejak tahun 1950
sampai dengan saat ini berumur 69 tahun kuliner ini masih
menarik perhatian pecinta coklat.

Es Coklat Tambah Umur ini sendiri berlokasi di Jalan Simo-
kerto 49, Surabaya buka pukul 08.30-16.00 WIB. Karena san-
gat menjaga cita rasa yang khas kuliner ini tidak membuka
cabang agar masih terjamin rasanya dari dulu tahun 1950 sam-
pai dengan saat ini.

Berbeda dengan Es Coklat yang mempunyai banyak sekali
topping, Es Coklat Tambah Umur sendiri ini sangatlah seder-
hana hanya dipadukan dengan roti tawar  sobek.

Satu porsi Es Coklat ini dibandrol dengan harga yang ra-
mah di kantong yaitu Rp 8.000 dan apabila pembeli juga ingin
menambah hidangan pelengkap atau roti sobek cukup men-
geluarkan Rp 2.000.

Hal ini sendiri membuat Es Coklat Tambah Umur semakin
ramai, selain harganya murah bagi semua kalangan masyarakat
rasanya juga tidak perlu diragukan lagi. “Baru pertama kali
datang dan mencoba rasanya unik sekali seperti memliki rasa
yang khas, apalagi ditambah dengan roti sobek, saya menge-
tahui Es Coklat ini juga dari sosial media Instagram lantas saya
tergiur dengan gambar dan kelezatannya,” ujar Yohanes salah
satu pengujung Es Coklat. (put/yon)

UKKI Unitomo Adakan
Festival Ramadan 2019

Warta Cendekia
Dalam rangka merayakan datangnya bulan Ramadan, Unit

Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) Universitas Dr. Soetomo
Surabaya mengadakan Gebyar Acara Ramadan yang dilak-
sanakan di depan Gedung F Universitas Dr. Soetomo Sura-
baya, Rabu (22/05).

Dalam rangkaian acara ini UKKI juga mengadakan festival
Ramadan yang dihadiri 40 anak yatim dari panti asuhan Al–
Kahfi dan melaksanakan buka bersama dengan UKKI dari
kampus lain untuk menjalin keakraban antar sesama organ-
isasi. Tidak hanya itu, acara ini juga disertai stand-stand ba-
zar yang memeriahkan acara tersebut guna memanjakan perut
para pengunjung.

“Ini adalah acara pertama kali yang diadakan UKKI, set-
ahu saya karena saya juga maba di sini UKKI itu hanya men-
gadakan acara kecil seperti bakti sosial,” ujar Eka selaku ket-
ua pelaksana saat diwawancari di Universitas Dr. Soetomo
Surabaya. “Feedbacknya untuk UKKI banyak dikenal karena
berbagai acara yang kami adakan,” tutur ketua pelaksana.

Tidak ada kendala serius selama acara berlangsung, han-
ya waktu yang sedikit molor dan untuk keseluruhan acara
berjalan dengan lancar. Panitia juga berharap nantinya dapat
membuat acara yang lebih baik serta mengenalkan UKKI
Unitomo kepada masyarakat luas. (nay/sav/lensa)

Ludruk Goes to Millenials Surabaya 2019
Warta Cendekia
Ludruk adalah kesenian dra-

ma yang berasal dari Jawa
Timur, yang biasanya diperan-
kan oleh grup kesenian dalam
suatu pagelaran, menceritakan
seputar kehidupan sehari– hari,
perjuangan, dan sebagainya.

Bahasa yang digunakan
pun yakni mayoritas bahasa
daerah Jawa Timur dan juga
biasanya ditambah dengan la-
wakan–lawakan segar serta di-
iringi gamelan musik tradision-
al. Sebuah pementasan ludruk
biasanya dimulai dengan Tari
Remo untuk membuka suatu
pagelaran agar kesan budaya
semakin terlihat kental.

Namun ada yang berbeda
dari pagelaran ludruk kali ini.
Acara yang digelar oleh MM
(Magister Manajemen) UNAIR
kali ini mengusung tema “Lu-
druk Goes To Millenials” yang
digelar di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UNAIR, Minggu (28/4).

Rully Ardianto selaku Hu-
mas mengatakan, yang menarik
dalam pagelaran kali ini adalah
penggabungan antara film, lu-
druk, standup comedy yang
berwujud budaya kekinian
dalam 1 panggung.  “Dimana
hasil dari Implementasi mata

kuliah bisnis etik, yang di
dalamnya juga terdapat CSR
(Corporate Social Responcibil-
ity) dari UNAIR,” kata Rully.

 Acara ini dihadiri oleh pen-
onton dari segala kalangan
usia, mulai SMP, SMA Maha-
siswa hingga para orang tua
yang dimana masih memiliki
minat dalam dunia ludruk. Dan
juga banyak pihak sponsorship
sebagai donatur yang turut
menghadiri untuk menyaksikan
pagelaran.

Dalam acara ini Rully dan
segenap panitia juga turut
mengundang Wali Kota Sura-
baya, Tri Rismaharini, namun
berhalangan untuk hadir, selain
itu dihadiri juga oleh Ibu Indah
Kurnia,SE selaku anggota DPR
RI periode 2009–2014.

Pagelaran ludruk yang ber-
judul “Negeri 1001 malam di
Surabaya” ini merupakan
kolaborasi antara kesenian lu-
druk, pertunjukan film dan juga
penambahan stand up comedy
di dalamnya. Untuk pagelaran
ludruk kali ini diperankan oleh
“Sanggar Budaya Sinar Uta-
ma”, Sabil Lugito, Adunk, Ari
Setiawan dan Pemeran ludruk
legendaris yakni “Cak Kartolo”.

Mereka saling memainkan

perannya diatas panggung den-
gan sangat epic. Berkolaborasi
serta bertumpah ruah untuk
mempersembahkan pertunjuk-
kan penggabungan dari kese-
nian tradisional ke jaman
sekarang. Dagelan khas bahasa
daerah pun menghibur penon-
ton yang hadir.

Musik gamelan Jawa pun
juga turut mengiringi selama
pementasan. Ditambah juga

sorotan lampu warna warni
yang dimainkan turut membuat
suasana lebih hidup, sehing-
ga penonton semakin betah
untuk menyaksikan pagelaran
tersebut. Banyak penonton
yang tertawa melihat kolabora-
si tersebut, bahkan ada yang
terpingkal–pingkal melihat ce-
lotehan dan dagelan khas dari
keunikan “Cak Kartolo”.

Rully yang merupakan ma-

hasiswa semester II Magister
Manajemen UNAIR angkatan
51 menambahkan, bahwa ia
berharap dengan diadakannya
acara tersebut generasi kaum
millenials haruslah bisa lebih
mengembangkan lagi budaya–
budaya Indonesia ke level
yang lebih baik, terutama kes-
enian Ludruk yang merupakan
kesenian daerah tradisional
Jawa Timur. (lis/wan/lensa)

Cak & Ning Fikom Gelar
“Last Event” Futsal 2019

Warta Cendekia
Cak & Ning Fakultas Ilmu

Komunikasi (FIKOM) 2019
menggelar “Last Event” futsal
yang berlangsung di lapangan
futsal Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya. Event ini berlangsung
selama 3 hari sudah berlangsung
selama 3-4 kali, serta dalam tahun
ini menjadi event terakhir futsal.
Karena Cak & Ning 2019 akan
mengadakan event yang baru
dan yang lebih meriah daripada
event futsal ini.

Event ini digelar dengan tu-
juan untuk mempererat tali per-
saudaraan, serta meningkatkan
sportifitas antar fakultas yang
ada di Universitas Dr. Soeto-
mo Surabaya. Hal ini dilakukan
supaya ada jalinan komunika-
si, jalinan pertemanan yang
tidak putus meskipun berbeda
dalam jalur pendidikan.

Cak & Ning Fikom 2018

dalam acara ini juga bekerja
sama dengan Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Universitas
seperti Resimen Mahasiswa
(Menwa) untuk menjaga kon-
disi lapangan futsal serta sup-
porter agar terlaksananya acara
dengan baik tanpa hambatan.

Dalam event ini sendiri Cak &
Ning juga mengalami beberapa
kendala diantaranya masih

kurangnya minat mahasiswa un-
tuk bergabung menjadi panitia
futsal, serta kekurangan dana na-
mun dapat diminimalisir dengan
baik. Hadiah yang ditawarkan oleh
Cak & Ning Fikom 2019 sangat
menarik para peserta lomba. Juara
1 mendapatkan Rp 1.000.000 be-
serta piala bergilir, juara 2 Rp
750.000, dan juara 3 mendapatkan
Rp 500.000. (may/sav)

Fakultas Teknik Juara
Bertahan Cak & Ning Cup 2019

Warta Cendekia
Futsal Cak dan Ning Fikom

2019 telah berakhir pada Rabu
10 April 2019 lalu. Tropi  kejua-
raan pada tahun ini masih men-
jadi milik Fakultas Teknik Univer-
sitas Dr. Soetomo (Unitomo)
Surabaya.  Turnamen ini diikuti
oleh 11 Tim dari masing- masing
Fakultas di Unitomo, salah sat-
unya adalah Fakultas Teknik
yang merupakan juara pada
event futsal tahun kemarin.
Fakultas Teknik membawa dua
tim dalam laga tahun ini, dua tim
itu Solid FC dan Legend FC.

Keduanya bermain dengan
sangat baik mulai babak peny-
isihan, sehingga Solid FC  gu-

gur terlebih dahulu pada babak
ini. Sedangkan Legend FC mam-
pu lolos hingga ke semi final
melawan tim rivalnya dari Fakul-
tas Ilmu Adminsitrasi (FIA).

Laga berlangsung seru di ba-
bak semi final jual beli seranga ter-
jadi. Legend FC unggul sementa-
ra hingga babak pertama. Tekan-
an di babak kedua terjadi, seran-
gan-serangan diluncurkan oleh
Cendol FC. Tapi gedoran-gedoran
yang dihempaskan ke gawang
Legend masih mampu dibendung
dengan kuat oleh Fredy penjaga
gawang Legend FC.  Bahkan pada
menit-menit akhir Legend Fc
mampu mengembalikan seran-
gan yang diberikan oleh Cendol
Fc sehingga menambah gol ke 3
kalinya yang mengantarkan ke
babak final dengan skor 3-0.

Di babak Final Legend Fc
bertemu lawannya juga dari FIA
yaitu , Sabun Colek FC. Sabun
Colek FC yang berhasil men-
galahkan Faperta dari Fakultas
pertanian di babak semi final
dengan skor 4-1. Pertandingan
Final Legend FC vs Sabun Colek
FC berlangsung sangat ketat.
Keduanya saling menekan dan

melakukan penyerangan ketat di
babak pertama. Legend FC ung-
gul dengan skor 4-1 hingga usai
babak pertama.

Di babak kedua tim dari FIA
menggedor dari lini pertahanan
Legend FC hingga 2 (dua) gol
tercipta dengan selang waktu
beberapa menit. Tampak kete-
gangan dari pemain Legend FC
setelah dibobol 2 gol secara ber-
turut-turut. Tapi tidak menyerah,
peserta dari Fakultas teknik ini
mencari jalan keluar untuk bisa
lari dari tekanan yang dilakukan
oleh Sabun Colek FC hingga
menciptakan gol tambahan di
menit-menit akhir.

Masih belum puas dengan  5
gol Legend FC teknik ini menam-
bah gol keenam sekaligus gol
penutup yang diciptakan oleh
Hamdany. Gol Hamdani di menit
terakhir babak kedua mengantar-
kan Legend FC memenangkan
pertandingan sekaligus menjadi
Juara Cak dan Ning Cup pada
tahun 2019 ini. Dan menjadi gelar
juara ke tiga kalinya secara ber-
turut-turut dalam setiap event Fut-
sal yang diadakan dalam waktu
tiga tahun berakhir. (win/yon)

Rektor Harus Paham Kultur Daerah

Sambungan dari hal 1
“Rektor itu kan, biasanya

kan mereka paham kultur kita,
nilai-nilai yang dijunjung oleh
kita, kalau tujuan untuk mema-
jukan universitas apa harus
kemudian menjadikan orang
asing rektor, itu yang harus
banyak dipikirkan. Dan juga
banyak kok orang-orang hebat
dan pintar di Indonesia, kadang
juga bekerja di luar negeri se-
bagai peneliti di sana sebagai
guru besar di sana, itu artinya
mereka juga mampu bersaing
dengan orang-orang asing,”
ujar pria yang menjabat rektor
Unitomo dua periode ini.

Selain itu, kata Amiq, impor
rektor asing akan berdampak
negatif pada perguruan tinggi
di Indonesia. Pasalnya, dengan
dipimpin rektor asing mensolid-
kan paham SDM bakal sulit.

“Rektor asing link- nya ban-

yak dimana-mana, kemudian
bisa mendongkrak penelitian kita
untuk peneliti publikasi kita. Saya
kira lebih banyak dampak negat-
ifnya. Rektor itu kan mensolid-
kan paham situasi SDMnya,
bayangkan saja kalau ada orang
asing tiba-tiba jadi rektor, itu
tidak mudah,” paparnya.

Payung Hukum
Amiq menambahkan, Indo-

nesia harus membuat regulasi
khusus untuk melarang orang
asing bekerja di sektor pergu-
ruan tinggi, yakni rektor. Perlu
adanya pemilahan dalam impor
tenaga asing.

“Kalau payung hukum jan-
gan dinaungi, bila perlu jaba-
tan-jabatan tertentu bukan or-
ang asing. Itu malah penting.
Perlunya regulasi untuk men-
gatur larangan orang asing
bekerja di sektor ini (jabatan re-

ktor) yang penting. Jadi jangan
semua sektor itu dibuka keras
untuk orang asing, ketika kita
punya tenaga di bidang itu jan-
gan sampai orang asing masuk
sedikitpun,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Menristekdikti) Moha-
mad Nasir menargetkan waca-
na impor rektor asing untuk
memimpin Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) bisa diterapkan
pada 2020 mendatang. Saat ini
pihaknya masih menyusun be-
berapa peraturan untuk
menunjang kebijakan tersebut.

Selain itu, Nasir juga masih
memetakan PTN apa saja yang
bisa mulai mempekerjakan rektor
asing pada 2020. "Kalau tahun
ini enggak bisa, saya targetnya
di tahun 2020. Target 2020, kita
perbaiki (aturan) 2019 harus sele-
sai," tandasnya. (put/dit)



MERUPAKAN fakultas tertua dengan jumlah alumni hampir 15
ribu orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintah /
swasta, dalam dan luar negeri.

1. S1 Administrasi Bisnis
Dirancang agar lulusan tidak saja memiliki kompetensi da-
lam Administrasi Pemasaran, Keuangan dan Perpajakan,
namun juga
dalam
me-
ngembangkan
intuisi bisnis
agar
mampu
merespon
persaingan
global.
Untuk itu
mereka
wajib
menempuh
beberapa matakuliah sbb.:
Kompetensi Pemasaran.
Manajemen Distribusi, Etika Bisnis, Pemasaran Strategis,
Kepemimpinan, Kebijakan & Strategi Manajemen
Pemasaran, Kewirausahaan, Bisnis Internasional, e-Business,
Riset Pemasaran, Manajemen Pemasaran, Pemasaran Jasa,
dan Manajemen Pengadaan Barang Jasa.
Kompetensi Entrepreneurship.
Manajemen Produksi dan Operasi, Etika Bisnis,
Kepemimpinan, Manajemen Sumber Daya Manusia,
Manajemen Strategik, Kewirausahaan dan Koperasi,
Corporate Social Responsibility, Manajemen Keuangan Bisnis,
Akuntansi Manajemen, Perbankan dan Bisnis Syariah, Analisa
Laporan Keuangan, dan Ekspor-Impor.

2. S1 Administrasi Publik
Menawarkan kompetensi di bidang Kebijakan Publik &
Pelayanan Publik. Bebertapa matakuliah yang wajib
ditempuh, seperti:
Kompetensi Kebijakan Publik.
Manajemen Pelayanan Publik, Pengembangan Organisasi
Pemerintah, Reformasi Administrasi, Manajemen Aparatur
Pemerintah, Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik,
Analisa & Evaluasi Kebijakan Publik, dsb.
Kompetensi Kebijakan Publik:
Kepemimpinan Publik, Administrasi Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah, E–Governance, Administrasi Lembaga
Pendidikan, Administrasi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, Manajemen Strategis Sektor Publik, dsb.

3. D3 Kesekretariatan
Kurikulum program ini diarahkan agar lulusan memiliki
kompetensi di bidang Manajemen Perkantoran dan Public
Relations. Mereka tak hanya dibekali ketrampilan adminis-
tratif / clerical skill, tapi juga communication skill -- termasuk
penguasaan 2 bahasa asing (Inggris & Jepang), sehingga
mampu merespon persaingan global dengan beberapa
kemampuan di bidang :
• Penguasaan Manajemen Perkantoran dan

Manajemen Kearsipan
• Pengembangan Kepribadian dan Etika Profesi

Sekretaris.
• Praktek Kesekretarisan - Perkantoran, dan Kehumasan

Keprotokolan

Beberapa mata kuliah inti mahasiswa di jurusan ini, antara
lain:
Kompetensi Manajemen Perkantoran.
Manajemen Perkantoran, Praktika Perkantoran,
Manajemen Pelayanan Pelanggan, Administrasi Ekspor -
Impor, Manajemen Kearsipan, dan Praktika
Kesekretariatan.
Kompetensi Public Relations. Kesekretarisan, Komunikasi,
Manajemen Public Relations, Public Speaking, Publisitas
dan Advertising, serta Teknik Lobby dan Negosiasi

4. S2 Magister Ilmu Administrasi
Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan strategik
atas tersedianya SDM bergelar magister yang memiliki
kapasitas untuk menempati posisi manajerial di sektor
kepublikan dengan penguasaan atas sejumlah keahlian
prospektif berikut:
Kebijakan Publik - materi inti: Formulasi Kebijakan Publik,
Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik, Analisis
Kebijakan Publik, Governance dan Proses Kebijakan Publik.
Manajemen Pelayanan Publik - materi inti: Strategi dan
Manajemen Pelayanan Publik, Standar Mutu Pelayanan
Publik, Kemitraan Dalam Manajemen Pelayanan Publik,
Kepemimpinan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, serta
Good & Clean Government.
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Kiprah Universitas Dr. Soetomo (sering disebut Unitomo) dalam
mencerdaskan bangsa tak bisa lepas dari semangat dan

perjuangan Dr. Soetomo, pahlawan kemerdekaan Indonesia
yang tahun 1908 mendirikan Boedi Oetomo. Salah satu organ-

isasi pergerakan pertama di Indonesia ini didirikan untuk
meningkatkan harkat hidup dan martabat rakyat Indonesia

yang saat itu hidup dalam penjajahan, melalui antara lain
pendidikan, kesehatan, jurnalistik dan koperasi. Oleh sebab itu

sejak berdiri 1981 Unitomo selalu memegang teguh komitmen
untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi semua golon-
gan dan lapisan masyarakat agar bisa menempuh pendidikan
yang berkualitas dengan biaya terjangkau, sesuai semboyan
"where the education is for all" yang menjadi tagline sehingga

mendapat predikat Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan.

Kuatnya komitmen ini menyebabkan
dukungan terhadap Unitomo tak pernah
surut. Kepercayaan masyarakat
sebagaimana terlihat dari jumlah
mahasiswa terus meningkat hingga kini
mencapai hampir 6.000 orang. Tidak saja
datang dari hampir seluruh wilayah di
Indonesia, tapi juga luar negeri. Berkat
semua dukungan ini, di samping kerja keras
seluruh civitas akademika, kampus di
bawah naungan Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama (YPCU) ini bisa tetap eksis
dan kini memiliki hampir 40 ribu alumni yang
tersebar di seluruh Indonesia bahkan
manca negara, sehingga makin
memperkuat jejaring alumninya di dunia
kerja.

Campus Profile ini disusun untuk memberi gambaran sekilas tentang
Unitomo. Penghargaan dan terima kasih patut disampaikan pada tim
penyusun yang telah berhasil menerbitkannya. Semoga upaya ini
bermanfaat dalam mencapai visi Unitomo menjadi kampus unggul
berstandar nasional di bidang Tri Dharma PT pada tahun 2020. Untuk itu
dengan hati & tangan terbuka kami mengundang semua pihak
mendukung. Semoga Tuhan YME meridloi niat baik kita. Amin.

Surabaya, January 2019

Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Rector

MEMILIKI empat program studi, tiga di jurusan Perikanan dan
satu di jurusan Teknologi Pertanian. Jurusan Perikanan
diorientasikan untuk menjawab tantangan & peluang masa
depan dunia kelautan dan perikanan Indonesia yang
prospektif. Untuk itu, kurikulum program-program di jurusan ini
dirancang agar lulusan memiliki kemampuan:

1. S1 Budidaya Perairan
• Merencanakan dan mengelola usaha budidaya perairan

dan pembenihan ikan.
• Menciptakan teknologi budidaya organisme air tawar,

payau dan laut yang ramah lingkungan untuk
meningkatkan produksi.

• Menciptakan kultivan komoditas baru melalui rekayasa
genetika.

• Manajemen kualitas air untuk budidaya organisme
perairan.

2. S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
• Menentu-

kan daerah
penangkapan,
serta
mengoperasikan
kapal
perikanan
dan alat
tangkap
dengan
benar
sesuai
sasaran
ikan yang
ditangkap.

• Mendesain serta merekayasa alat tangkap sesuai kondisi
perairan dan jenis ikan yang ditangkap.

• Menguasai teknik tangkap ikan, estimasi jumlah
tangkapan, sistem informasi kawasan pesisir & eksplorasi
bioata laut.

3. S1 Agrobisnis Perikanan
• Menganalisa jenis-jenis bisnis perikanan.
• Menyusun perencanaan ekonomi di bidang bisnis

perikanan.
• Melaksanakan penyuluhan dan mengelola bisnis

perikanan.
• Menguasai aspek - aspek manajemen sumber daya

perikanan; ekonomi mikro, manajemenusaha perikanan,
agrobisnis perikanan dan kewirausahaan.

4. S1 Teknologi Pangan
Sementara Jurusan Teknologi Pertanian memiliki 1 Program
Studi S1 Teknologi Pangan. Mahasiswa yang menempuh
program ini diarahkan agar memiliki kemampuan:
• Melakukan rekayasa mekanis dan biologis proses

pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, baik untuk
keperluan konsumsi maupun bahan baku industri.

• Mengkaji, mengembangkan & merancang bangun proses
pengolahan pangan & hasil pertanian, dan efisiensi nilai
gizi makanan.

• Menguasai serta mengembangkan proses pengolahan
pangan dari hasil pertanian sebagai bentuk upaya
pemanfaatan.

Dengan desain perkuliahan yang dirancang seperti itu, maka
para lulusan jurusan ini akan memiliki peluang untuk bekerja
sebagai:
• Tenaga peneliti di balai-balai penelitian.
• Tenaga edukasi / dosen.
• Quality Control, R&D, food consultant, pengelola /

pengusaha distribusi makanan minuman dalam kemasan /
perikanan, industri pengemasan, penangkapan ikan laut
lepas, pembenihan, pertambakan, cold storage, dsb.

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

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

Semolowaru Surabaya juga
mudah dijangkau dari segala
penjuru dan hanya berjarak + 400
meter dari Terminal Bratang, salah
satu pusat angkutan umum di
Surabaya.
Di kompleks kampus yang di
dalamnya terdapat juga SMP Dr.
Soetomo, SMA Dr. Soetomo, dan
SMK Unitomo yang sama2 berada

di bawah naungan
badan hukum Yayasan

Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU).

SARANA DAN FASILITAS AKADEMIK / NON AKADEMIK
1. Gedung perkuliahan 5 dan 4 lantai yang setiap ruang kelasnya

dilengkapi AC dan LCD Projector guna mendukung proses belajar
mengajar berbasis IT yang menjadi standar perkuliahan di Unitomo.

2. Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap.
3. Wifi Area yang menjangkau hampir seluruh sudut kampus.
4. Auditorium berkapasitas 500 orang, serta ruang seminar dan diskusi

yang dilengkapi fasilitas video conference.
5. Ruang perkantoran, minimarket, bank, koperasi, pujasera dan cafe

yang pada waktu tertentu menyajikan Live Music atas koordinasi
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik.

6. Poliklinik yang didukung sejumlah dokter dan tenaga paramedis.
7. Sejumlah fasilitas olahraga seperti bulu tangkis, basket, futsal, tenis

meja, wall climbing, dsb.
8. Masjid Babush Sholihin yang selain digunakan sebagai tempat

ibadah sivitas akademika juga warga sekitar kampus.
9. Sejumlah laboratorium seperti:

• Laboratorium Bahasa Inggris.
• Laboratorium Bahasa Jepang
• Laboratorium Jaringan Komputer, Pemrograman &

Elektronika.
• Laboratorium Robotika.
• Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian.
• Laboratorium Breeding dan Reproduksi.
• Laboratorium Multimedia / Audio Visual, Fotografi, Radio dan TV.
• Laboratorium Perpajakan dan Administrasi Perkantoran.
• Laboratorium Teknologi Beton dan Ukur Tanah.
• Laboratorium Peradilan Semu.
• Laboratorium Micro Teaching.

MEMILIKI 4 program studi, 2 untuk jenjang
strata 1 (S1), serta 2 untuk jenjang strata 2
(S2).

1. S1 Pendidikan MIPA: Matematika
Fokus Kajian ilmu dalam Program studi ini
disusun sebagai berikut:
• Kajian Ilmu Pendidikan: Profesi

Pendidikan, Pengantar Pendidikan, dan
Psikologi Belajar.

• Kajian Ilmu Matematika: Analisis,
Geometri, Statistika, Matematika
Terapan, TIK.

• Pembelajaran
Matematika:
Perencanaan,
Model dan
Inovasi
Pembelajaran,
Evaluasi, dan
Matematika
Sekolah.

Dengan kurikulum
seperti itu, profil
lulusan diharap
berada pada level
6 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI), yaitu:
1) Pendidik Matematika yang mempunyai

keunggulan di bidang IPTEK dan IMTAQ,
2) Peneliti bidang Pendidikan Matematika,
3) Aktuaris,
4) Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Matematika,
5) Pengembangan bimbel Matematika.

2. S1 Pendidikan Bahasa & Seni:
Bahasa dan Sastra Indonesia
Program ini mempersiapkan lulusan agar
bisa menjadi guru bahasa & sastra
profesional, yang didukung kemampuan
jurnalistik, kehumasan,  pemanfaatan
sejumlah program aplikasi komputer,
penyutradaraan & pementasan, serta
kewirausahaan; di samping kemampuan
mengajar bahasa dan sastra dengan
pengantar bahasa Inggris (English Teaching
Method) sebagai bekal bersaing di era
global.
Desain kurikulum seperti ini didasarkan pada
hasil tracer study, di mana didapat
masukan dari pengguna serta alumni
tentang profil kompetensi lulusan yang
diharapkan, sbb.:

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia yang
profesional,

2) Peneliti bidang pendidikan &
pengajaran bahasa & sastra Indonesia,

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

3. S2 Magister Pendidikan
Program dirancang untuk menghasilkan
tenaga dengan pengetahuan &
kemampuan akademik sehingga bisa
menjadi pengajar di bidang Pendidikan

Bahasa & Sastra
Indonesia pada
jenjang S1, SLTA atau
yang lebih rendah. Di
samping itu, juga
trampil menerapkan
dan memanfaatkan
bidang kebahasaan &
sastra -- utamanya seni
peran, untuk
mendukung proses
pembelajaran dengan
metode dramatisasi --
atau bidang lain (misal

iklan) yang memerlukan tokoh-tokoh untuk
memainkan peran tertentu. Ada pun fokus
kajian program ini disusun sbb.:
a) Pendidikan Pengajaran: Pembelajaran

Inovatif, Landasan Pembelajaran,
Evaluasi Pembelajaran, dan Kebijakan
Pendidikan.

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

c) Sastra: Teori Sastra, Analisis Sastra,dan
Penulisan Karya Sastra.

4. S2 Magister Teknologi Pendidikan
Dirancang untuk menghasilkan lulusan yang
mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran lewat perencanaan dan
pengembangan teknologi pembelajaran,
baik sebagai pengelola pusat sumber
belajar, atau pengajar yang profesional di
bidangnya.
Beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh,
a. l. Filsafat Ilmu Kependidikan; Landasan
Teknologi Pendidikan, Studi Mandiri &
Pendidikan Jarak Jauh; Metodologi
Penelitian Teknologi Pembelajaran;
Pembelajaran Inovatif & Kolaboratif; Difusi &
Inovasi Pendidikan; Pembelajaran & Kinerja
Pendidikan; Teknologi Perencanaan &

Pengembangan Kurikulum;
Desain Pengelolaan
Pendidikan & Pelatihan
Inovatif, Evaluasi Program
dan Pelaksanaan
Pembelajaran; Pengelolaan
Sumber Belajar;
Pengembangan
Pembelajaran Berbasis
Teknologi; dsb.

MERUPAKAN fakultas termuda
di Unitomo. Saat ini mengelola
2 program studi, D3 Kebi-
danan dan D3 Teknologi Tran-
sfusi Darah.

1. D3 Kebidanan
Dirancang untuk menghasil-
kan 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 kebida-
nan secara mandiri.
Beberapa matakuliah yang
ditempuh mahasiswa program
ini antara lain Ketrampilan
Dasar Kebidanan; Asuhan
Kebidanan (Kehamilan; Per-
salinan dan Bayi Baru Lahir;
Nifas dan Menyusui; Neonatus;
Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah;
Manajemen Imunisasi; Kega-
watdaruratan Material Neo-
natal, Komunitas); Kesehatan

Reproduksi dan KB; Komunikasi
dan Etikologal Dalam Praktik
Kebidanan; Promosi Keseha-
tan; Mutu Layanan Kebida-
nan dan Kebijakan Keseha-
tan; Praktik Klinik Kebidanan
Dasar; Praktik Kebidanan
Fisiologis; Praktik Kebidanan
Komunitas; dsb.

2. D3 Teknologi Bank Darah
Merupakan program studi
penyelenggara pendidikan
Teknologi Bank Darah pertama
di Jawa Timur. Diselengga-
rakan atas kerjasama dengan
UDD PMI Kota Surabaya dan
RSU Haji Surabaya, program ini
dirancang untuk menghasil-

kan tenaga-tenaga transfusi
darah yang dibutuhkan untuk
bekerja di bank-bank darah RS
swasta / negeri serta Unit-Unit
Donor Darah (UDD) PMI ka-
bupaten / kota di seluruh Indo-
nesia, atau sebagai tenaga
laboran di institusi-institusi ke-
sehatan yang membutuhkan.
Beberapa matakuliah yang
ditempuh mahasiswa program
ini antara lain Praktikum He-
matologi; Serulogi Golongan
Darah; Praktikum Infeksi Me-
nular; Administrasi dan Ma-
najemen Pelayanan Darah;
Jejaring Pelayanan Darah;
Praktik Seleksi Donor; Praktik
Penyadapan Darah; dsb.
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BERDIRI tahun 1984 fakultas ini kini membina 3 program strata 1
(S1), Teknik Sipil, Teknik Informatika dan Teknik Geomatika.

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

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

2. S1 Teknik Informatika.
Salah satu program studi terfavorit di Unitomo ini memiliki
kekhususan dalam menghasilkan sarjana teknik informatika
yang menguasai jaringan komputer, sistem operasi dan
pemrograman Java berbasis Sun Microsystem. Mereka juga
punya keunggulan kompetitif dalam hal Geographical
Infomation System & Multimedia System, di samping
penguasaan perangkat lunak berbasis Open Source.
Beberapa mata kuliah keahlian yang wajib ditempuh
mahasiswa program ini, antara lain: Desain Pemrograman dan
Web, Pemrograman Jaringan, Pemrograman Framework,
Rekayasa Perangkat Lunak, Kecerdasan Buatan, Analisis &
Desain Sistem, Data Warehouse, Manajemen Proyek
Perangkat Lunak, Data Mining, dsb.

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

1. S1 Sastra Inggris
Program ini
menggunakan
kurikulum berbasis
kompetensi yang
didesain untuk
menghasilkan sarjana
yang mampu
berkomunikasi dalam
bahasa Inggris (lisan -
tulis), serta memiliki
pengetahuan tentang ilmu bahasa, sastra dan budaya di
negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai
bahasa ibu.
Banyak lulusan program ini telah terserap di berbagai sektor
karena kualitas akademik dan tingginya daya kompetisi
mereka. Penggunaan native speaker, kurikulum berbasis pasar
dengan penekanan pada teknik translasi serta pengajaran
bahasa inggris dan metode perkuliahan yang interaktif,
merupakan faktor-faktor yang mendukung pencapaian itu.

2. S1 Sastra Jepang
Kurikulum program ini dirancang untuk menghasilkan sarjana
Sastra Jepang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa
Jepang, baik lisan maupun tulisan, serta memiliki
pengetahuan luas tentang ilmu bahasa, sastra & budaya
Jepang.
Kegiatan perkuliahan dibina oleh dosen native speaker serta
dosen lokal yang telah mendapat pendidikan lanjutan di
Jepang. Di samping itu juga ditunjang kegiatan ekstra kurikuler
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
mahasiswa dalam memahami budaya Jepang.
Banyak prestasi membanggakan diraih mahasiswa program
ini. Banyak lomba dan kejuaraan di bidang bahasa dan
sastra Jepang berhasil dimenangkan mahasiswa maupun
dosen, baik di tingkat regional maupun nasional. Beberapa
meraih beasiswa Mombusho dari pemerintah Jepang, di
samping tidak sedikit yang berkesempatan mengikuti program
studi lanjut ke Jepang. Ini tak lepas dari kurikulum yang
didesain agar lulusan punya kualifikasi tes profisiensi Bahasa
Jepang Level 2, serta berbagai study club guna membantu

mahasiswa agar
cepat mengenal

dan menguasai
budaya serta

bahasa
Jepang.

FAKULTAS dengan jumlah
mahasiswa terbesar di
Unitomo ini membina 4
program studi, 3 program
strata 1, dan 1 program
strata 2.

1. S1 Ekonomi Pembangunan
Lulusan program ini
dipersiapkan untuk mampu
menganalisa serta
memecahkan berbagai
persoalan ekonomi makro.
Untuk itu, jurusan ini
dilengkapi laboratorium
komputer statistik dan
laboratorium ekonometrik
yang didukung fasilitas digital
library guna memudahkan
eksplorasi berbagai
pengetahuan dan informasi
terkini yang dibutuhkan
secara cepat.
Beberapa mata kuliah inti
yang wajib ditempuh
mahasiswa program ini,
antara lain Matematika
Ekonomi & bisnis,
Ekonometrika, E-Commerce,
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Regional, Manajemen
Perbankan, Evaluasi Proyek,
Sistem Ekonomi, Analisis
Optimasi, dan sebagainya.

2. S1 Manajemen
Kurikulum didesain agar
lulusan bisa mengambil
keputusan bidang
manajemen SDM,
Keuangan, Pemasaran,
Produksi dan Strategik
dengan memanfaatkan
teknologi informasi.
Beberapa mata kuliah
keahlian yang wajib
ditempuh mahasiswa
program ini, antara lain
Matematika Ekonomi & Bisnis,
Riset Manajemen Bisnis dan

SDM, Manajemen Bisnis dan
SDM Internasional,
Manajemen Inovasi &
Kreatifitas, Pengembangan
Organisasi & SDM,
Manajemen Operasional,
Ekonomi Internasional,
Manajemen Kompensasi dan
Motivasi, Aplikasi Manajemen
Bisnis & E-Commerce,
Manajemen Pemasaran,
Penganggaran Perusahaan,
Teori Pengambilan
Keputusan Bisnis, Teknik
Proyeksi Bisnis, dsb.

3. S1 Akuntansi
Didesain untuk menghasilkan
lulusan yang ahli di bidang
akuntansi keuangan dan
perpajakan -- yang
notabene merupakan lahan
kerja subur bagi lulusan
program ini. Untuk itu, proses
perkuliahan mahasiswa
program ini banyak
memanfaatkan fasilitas
laboratorium komputer
akuntansi dan auditing yang
dipadu pola pengajaran
berbasis studi kasus.
Beberapa mata kuliah
keahlian yang wajib
ditempuh antara lain
Akuntansi Keuangan, Etika
Bisnis & Profesi Akuntansi,
Matematika Ekonomi &
Bisnis, Statistik Bisnis,

Sistem Pengendalian
Manajemen, Sistem Informasi
Akuntansi, Pasar Modal &
Teori Porto Folio, Analisa
Laporan Keuangan,
Pemeriksaan Akuntansi, dsb.

4. S2 Magister Manajemen
Dirancang menghasilkan
lulusan yang mahir dan
trampil di bidang
manajemen, jeli
memanfaatkan dan
menciptakan peluang bisnis,
sensitif dan responsif pada
perubahan regional, nasional
dan global, serta memiliki
keahlian teoritis konseptual
dan ketrampilan praktis
operasional. Kurikulum
disusun untuk menghasilkan
tenaga profesional dengan
kemampuan komprehensif
pada level manajemen
dengan keahlian:
a. Marketing, dengan materi

inti: Pemasaran
Internasional, Riset
Pemasaran, serta
Pemasaran Strategik,
serta

b. Manajemen SDM,
dengan materi inti:
Perencanaan dan
Pengembangan SDM,
Evaluasi Kinerja SDM,
serta Budaya Organisasi

dan Hubungan
Industrial.

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

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

tersedia beberapa sarana
Laboratorium Hukum, seperti
Bidang Negosiasi Kontrak dan
Simulasi Peradilan -- agar
mahasiswa bisa melatih
kemampuan merancang
surat-surat perjanjian /
kontrak dan mematangkan
peradilan di bawah
bimbingan para dosen yang
juga berprofesi sebagai
praktisi hukum. Di samping itu,
juga tersedia Lembaga
Konsultasi dan Bantuan
Hukum (LKBH) yang memberi
pelayanan langsung bagi
masyarakat pencari
keadilan. Oleh sebab itu,
mengingat sejak berkuliah
sudah disiapkan
mempraktekkan ilmu pada
masyarakat, maka lulusan
program ini pun akan memiliki
peluang kerja di banyak
bidang -- baik instansi
pemerintah (seperti polisi,
jaksa & hakim), legal di
berbagai perusahaan /

perbankan maupun
menciptakan lapangan

kerja sendiri sebagai
konsultan hukum dan
advokat / pengacara.

2. S2 Magister Ilmu Hukum
Kurikulum program ini dibagi 3
bagian, penyajian teori
(mata kuliah inti, mata kuliah
penunjang dan mata kuliah
pilihan), penugasan
terstruktur dan mandiri, serta
penulisan tesis. Penyajian
materi pembelajaran
diberikan selama 3 semester
penuh, ada pun penulisan
tesis dilakukan selama 1
semester, sehingga kurikulum
dirancang untuk dapat
diselesaikan selama 4
semester.

Ada 2 konsentrasi yang bisa
dipilih mahasiswa program
ini, yaitu Hukum Bisnis dan
Hukum Administrasi Negara.
• Konsentrasi Hukum Bisnis -

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

• Konsentrasi Hukum
Administrasi Negara -
dengan mata kuliah
pilihan: Hukum Pajak &
Keuangan Negara,
Hukum Pemerintahan
Daerah, Hukum
Administrasi Negara, Teori
dan Metode
Perancangan
Perundang-undangan,
Sistem Peradilan
Administrasi, serta Hukum
dan Kebijakan Publik.

MERUPAKAN fakultas ilmu
komunikasi pertama di Jatim
dan kawasan Indonesia
timur. Jumlah lulusannya
mencapai + 6 ribu orang
lebih yang tersebar di
berbagai bidang kerja. Kini
fakultas ini membina 2
program studi ilmu
komunikasi.

1. S1 Ilmu Komunikasi
Program ini memiliki 2
konsentrasi: Jurnalistik dan
Public Relations. Konsentrasi
Jurnalistik memiliki ciri khas

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

komputer online,
laboratorium televisi, multime-
dia, serta studio radio dan
penyiaran.

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

2. S2 Magister Ilmu
Komunikasi
Merupakan program S2 Ilmu
Komunikasi ke 3 di Indonesia
setelah Universitas
Padjajaran & Universitas
Indonesia. Tersedia 3
konsentrasi unggulan, yaitu:
• Konsentrasi Public

Relations; dengan materi
inti Komunikasi Negosiasi,
Marketing Public Rela-
tions, serta Manajemen
Public Relations.

• Konsentrasi Komunikasi
Bisnis; dengan materi inti
Komunikasi Negosiasi,
Manajemen Kombis, &
Periklanan.

• Konsentrasi Media;
dengan materi inti
Mediasi Media,
Manajemen Media
Massa, dan Komunikasi
Massa.

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

untuk meningkatkan wawa-
san dosen tentang jenis-jenis
penelitian yang dapat diusul-

kan untuk mendapat penda-
naan dari Kemenristekdikti
atau Unitomo.

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

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

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

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

Business Center, dsb.

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

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

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

• Pemerintah Jepang.
Dalam pemberian hibah
untuk pengembangan
sarana laboratorium bahasa
Jepang melalui Program
Bantuan Grassroot
Kebudayaan; termasuk
dalam hal pemberian

beasiswa
Mombukagakusho
kepada mahasiswa
terpilih.

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

• Komite Olahraga
Nasional Indonesia Jatim.
Dalam hal peningkatan SDM
atlit melalui pemberian
beasiswa bagi atlit-atlit di
Jawa Timur yang memiliki
prestasi.

• Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Dalam mengkaji ilmu
kebencanaan serta

pembentukan Pusat Studi
Bencana dan Lingkungan
(PSBL) di Unitomo.

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

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

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

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

3. S1 Teknik Geomatika.

Baca Beritanya di Halaman 6

Unitomo PTS Pertama di Jatim Buka Prodi S1 Teknik Geomatika
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LEMBAGA Pengabdian kepada Masyarakat bertugas
melaksanakan kegiatan edukatif di bidang pengabdian
masyarakat, yaitu pengamalan ilmu pengetahuan teknologi
dan seni (iptek) yang dilakukan oleh sivitas akademika bagi
masyarakat yang membutuhkan upaya pemberdayaan
untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia guna
memperbaiki kualitas hidup.
Dalam rangka mewujudkan Unitomo sebagai Perguruan Tinggi
yang Unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
di tingkat Nasional sebagaimana tertuang dalam Visi Unitomo
khususnya di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, maka
lembaga ini telah memiliki rencana strategis di bawah ini:
1. Memperkuat layanan untuk mempersiapkan proposal

pengabdian masyarakat yang berpayung pada Riset
Unggulan Unitomo dan kebutuhan masyarakat secara
nasional.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian
masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian
masyarakat Unitomo.

3. Mengembangkan publikasi Nasional dan Internasional
secara lebih intensif.

4. Mempersiapkan kolaborasi pengabdian masyarakat
dengan institusi lain secara terstruktur dan sistematis.

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

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

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

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

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

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

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

Sistem Penjaminan Mutu, serta pencapaian Sasaran Mutu
dan Rencana Mutu, dsb.

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

UNTUK memperkenalkan kegiatan pasar modal kepada sivitas
akademika, Unitomo sejak  2017  telah mengoperasikan Galeri
Investasi bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia & Phintraco
Sekuritas. Keberadaan galeri ini selain bisa dimanfaatkan sebagai
tempat belajar dan menganalisa aktivitas perdagangan saham
juga bisa menjadi tempat praktek berinvestasi, bukan hanya
bagi sivitas akademika tapi juga kalangan investor dari luar
kampus karena dilengkapi sarana live trade yang didukung real
time information untuk memonitor pergerakan harga-harga
saham yang terdaftar di bursa efek.

ULCC menawarkan kursus untuk siswa Unitomo dalam bahasa
Inggris dan Jepang sebagai bahasa asing, dengan kelas yang
ditujukan khusus untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris
untuk mahasiswa yang akan lulus. Kursus Bahasa Inggris secara
Umum untuk mahasiswa Unitomo secara khusus akan
meningkatkan kemampuan berbicara, mendengar, membaca
dan menulis mereka, serta fokus pada kemampuan mereka untuk
berkomunikasi dengan sukses.
Layanan ULCC adalah kelas Bahasa Inggris Public Speaking,
Tes Kemampuan Bahasa Inggris, dan kinerja budaya oleh
mahasiswa dan dosen. Layanan kualitas ULCC di bidang
pelatihan keterampilan bahasa dan komunikasi disediakan tidak
hanya untuk komunitas akademik Unitomo tetapi juga untuk
masyarakat umum.

KEBERADAAN Pusat Karir & Tracer Study (PKTS) merupakan wujud
komitmen Unitomo dalam meningkatkan pola manajemen
pelacakan alumni secara terintegratif. Berada di bawah
koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, tugas PKTS
antara lain:
1) Memberi bekal mahasiswa & lulusan dalam menghadapi

realitas dunia kerja umumnya di masyarakat,
2) Melakukan pengkajian penelusuran / pelacakan alumni,
3) Mengembangkan jaringan informasi kerja,
4) Menyelenggarakan bursa kerja, dan
5) Melakukan koordinasi dalam memberi informasi terkait

perkembangan karir lulusan agar didapat data yang
mampu memenuhi kebutuhan para stakeholders eksternal
maupun internal (Dikti, BAN PT, Universitas, prodi, pengguna
lulusan dan alumni), termasuk dalam memberi feedback
terkait kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kalangan dunia usaha dan dunia industri selama ini
telah menjalin kerjasama dengan PKTS Unitomo dalam hal
penyediaan fasilitas magang dan rekrutmen bagi (calon) lulusan,
antara lain: MNC Group, JTV, SBO, Trans Corp, Bank Mega, Bank
Panin, Hotel Santika, Hotel Gunawangsa, iBosses, Komnas HAM,
MPR RI, Germanlink, SMSI, Mortimer English Club, Citicon,
iEducate, BKKBN Jatim dsb.

UNITOMO sering dianggap sebagai barometer musik di Jawa Timur
karena banyaknya tampil dan lahir grup musik di kampus ini.
Anggapan ini tak salah, meski yang marak sebenarnya bukan
hanya musik. Di bidang olahraga pun kegiatan mahasiswa Unitomo
telah banyak menoreh prestasi membanggakan, baik di tingkat
lokal, regional, nasional bahkan internasional. Sejumlah atlit nasional
dari berbagai cabang olahraga dilahirkan dari kampus ini.
Lebih dari itu, berbagai kegiatan lain di bidang seni budaya,
sosial, penalaran - keilmuan, keagamaan & minat - bakat lain
juga tak kalah marak, sebab di Unitomo mahasiswa memang
punya kesempatan luas untuk mengembangkan berbagai
potensinya.
Ini semua diwadahi melalui berbagai organisasi kemahasiswaan.
Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif
Mahasiswa dan Mahkamah Mahasiswa di tingkat universitas,
maupun fakultas serta berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa seperti
Mahasiswa Pecinta Alam & Seni , Koperasi Mahasiswa, Paduan
Suara, Forum Advokasi Mahasiswa, Bulutangkis, Futsal, Himpunan
Mahasiswa Sosial, Teater, Bela Diri (Pencak Silat, Karate, Silat Perisai
Diri), Bola Basket, Club Fotografi , Sahabat Pustaka, Resimen
Mahasiswa, Unit Kegiatan Kerohanian Islam, Unit Kegiatan
Mahasiswa Kerohanian Katolik, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen,
UKM Musik, dan masih banyak lainnya.

Benny Limanto
Director of PT PG. Gorontalo
Undergraduate Program of
Accountancy, 1987

“Unitomo adalah salah satu kampus terbaik di
Surabaya untuk menimba ilmu dan

meningkatkan kualitas diri. Lingkungan kampusnya nyaman
dan sangat kondusif, ditambah lagi fasilitas pendidikan yang
tersedia cukup memadai. Begitu pun para staf pengajarnya,
“tottally support” kepada mahasiswa yang kuliah sambil
bekerja seperti yang saya jalani saat itu. Dan syukur kepada
Tuhan, ilmu yang saya dapat saat kuliah bisa saya gunakan
dan bermanfaat bagi saya hingga saat ini”.
cepat saat ini”.

PUSAT Pendidikan dan
PelatihanUnitomo memiliki
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan (PUSDIKLAT) yang
menyelenggarakan sejumlah
kegiatan pelatihan dan
pendidikan kepada para
calon tenaga kerja maupun
tenaga kerja, baik dari
kalangan internal maupun
eksternal kampus, agar
memiliki kompetensi di
bidangnya. Berdasar Surat
Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya
No. 583/6799/436.7.8/2018
tentang Ijin Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta,
Pusdikklat Unitomo saat ini
berhak menyelenggarakan
pelatihan dalam beberapa
skema kompetensi, antara
lain:
1. Executive Administrative

Assistant (EAA)
2. Penyuluhan Perikanan

Supervisor
3. Pengendalian Mutu

Untuk Penelitian &
Pengembangan Produk.

4. Pembudidayaan

Perikanan Tambak dan
Kolam

5. Pemrogaman WEB
6. Tenaga Fasilitator

Pengembangan
Masyarakat

7. Praktisi Produktivitas
8. Humas Manajerial
9. Teknisi Akuntansi Madya
10. Jenjang Kualifikasi 4 Untuk

Pengajar
11. Pengorganisasian

Program Pemberdayaan
Masyarakat

12. Pelayanan Tanggap
Darurat Bencana

13. Pembuatan Perjanjian
Kerjasama

14. Ahli Madya Perencana
Pondasi

SERTIFIKASI kompetensi kerja di
Indonesia diatur oleh Badan
Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP), lembaga independen
yang dibentuk berdasar PP No.
23 Tahun 2004 sebagai pe-
laksanaan dari UU No. 13 Ta-
hun 2003  tentang  Ketenaga-
kerjaan. Sebagai regulator
BNSP memberi lisensi kepada
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
yang telah memenuhi syarat
dan mengatur tatacara uji
kompetensi.
Unitomo merupakan satu dari
sedikit kampus di Indonesia
yang sejak 2015 sudah memiliki
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-
1) yang mendapat lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi
Profesi   (BNSP).   Dengan   kebe-
radaan  LSP  ini, maka Unitomo
bisa lebih menjamin kompe-
tensi kerja lulusannya, sebab
mereka tidak saja mendapat
gelar dan ijazah, tapi juga ser-
tifikasi sesuai keahlian yang
dimiliki, sehingga memperbesar
peluang kerja mereka.
Kini LSP-1 Unitomo memiliki lebih
dari 140 asesor yang berhak
melakukan sertifikasi dalam 24
skema kompetensi kerja, yaitu:
• Executive Administrative As-
sistant •  Kebidanan
• Fasilitator Penyuluhan
Perikanan • Kesekretariatan
• Pengawasan Mutu
Minuman Ringan •
Pemrograman Web
• Budidaya Perikanan Tambak
& Kolam •  Tenaga Pemasar
Manajerial • Fasilitator

Pengembangan Masyarakat
• Praktisi Produktivitas •
Pengorganisasian Program
Pemberdayaan Masyarakat •
Public Relations • Teknisi
Akuntansi Madya • Ahli
Madya Perencana Pondasi
•Jenjang Kua-
lifikasi 4 untuk
Pengajar • Pela-
yanan Tanggap
Darurat Benca-
na • Nakho-
da Kapal

Penangkapan Ikan • Pengu-
rusan Barang Muatan Ang-
kutan Udara • Pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama •
Penentuan Produk Usaha •
Bahasa Jepang untuk Asisten
Manajer Perhotelan • Pe-
ngembangan Usaha Kecil
Menengah • Pengelolaan
Kinerja Pekerja •Pelaku
Wirausaha Pemula

Mas Purnomo Hadi
Head of East Java Small and Medium
Enterprises & Cooperatives Office
Undergraduate Program of Business Admin-
istration, 1988

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

Surokim Abdussalam
Dean of Faculty of Social
and CulturalSciences,
University of Trunojoyo ,
Bangkalan, Madura

Postgradu-
ate Progra-
me of Com-
munication
S c i e n c e ,
2012“Selalu
ada kesan
dan keya-

kinan tersendiri bagi saya selama
menempuh studi di unitomo.
Pertama, kampus ini benar benar
terjangkau utk semua kalangan
masyarakat sehingga tidak salah
kalau dikenal sebagai kampus
kerakyatan. Ke dua, tambahan
softskill terkait kompetensi mutakhir
menjadikan proses belajar
mengajar selalu up to date dan
memberi nilai tambah alumni
untuk memiliki kompetensi
multitasking sehingga bisa
merespons berbagai perkem-
bangan mutakhir saat ini. Dua hal
ini menjadi ciri pembeda Unitomo.
Saya yakin unitomo dapat
mempertahankan ciri khas ini,
sehingga makin kompetitif dalam
menghasilkan alumni yang memiliki
daya saing dan mampu
merespons perkembangan serta
perubahan lingkungan yang

Andi Mursidi
Ketua STKIP Singkawang.
Ketua Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) Kalimantan Barat.
Alumni FIA Unitomo 1983

Sebagai kampus yang menyandang nama Dr. Soetomo, Pahlawan Nasional In-
donesia, Unitomo saya lihat selama ini telah memainkan peran yang sangat baik

dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa.
Pengalaman saya selama kuliah di Unitomo hingga kini, jajaran manajemen Unitomo tetap dan
terus mendedikasikan diri sebagai kampus yang berjuang demi bangsa dan negara dengan berbagai
cara yang elegan, damai, dan modern yang dilandasi dengan kesadaran tinggi dan dijalankan
secara sistematis dan terorganisir untuk melayani rakyat dengan setulus hati dengan jiwa sosial dan
kemanusiaan yang tinggi.

PUSAT Pengelola Jurnal ada-
lah badan yang khusus meng-
koordinir Publikasi Jurnal ilmiah
di lingkungan Universitas Dr.
Soetomo. Pusat Pengelola
Jurnal secara rutin melakukan
pendampingan bagi Editor in

Chief Jurnal maupun Editor –
editor jurnal untuk mengha-
dirkan publikasi Jurnal Ilmiah
yang teratur, sistematis, ber-
dampak ilmiah tinggi, serta
taat asas sesuai ketentuan
Kementerian Ristekdikti & LIPI.

Lembaga ini secara rutin juga
menyelenggarakan pelatihan
manajemen jurnal ilmiah, Teknik
pengutipan berbasis aplikasi
standart, pencegahan plagia-
risme, serta pengelolaan naskah
ilmiah.
Pusat Pengelola Jurnal Univer-
sitas dr Soetomo saat ini me-
ngelola 23 Jurnal Ilmiah. Semua
jurnal telah terindeks Crosreff
dan memiliki nomor DOI. 4
Jurnal telah terakreditasi di
DOAJ, 1 jurnal terindeks di
EBSCO, dan 1 jurnal terindeks
di SINTA Ristekdikti.
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Fourtwnty Larutkan InagurAction dalam Zona Nyaman

Sambungan dari hal 1
Di penghujung acara, terlihat

suasana menjadi riuh ketika
band yang digawangi oleh Ari
Lesmana, Nuwi dan Roots terse-
but naik ke atas panggung. Be-
gitu bersemangat melihat keha-
diran Fourtwnty di InagurAc-
tion, ribuan mahasiswa Unitomo
yang sudah tampak lelah sete-
lah seharian berkegiatan
berubah menjadi gembira dan
tidak sabar menantikan lantunan

lagu dari Fourtwnty.
Dalam penampilannya,

Fourtwnty membawakan lagu-
nya yang tidak asing berjudul
Zona Nyaman. Saat lagu mulai
dimainkan, seluruh peserta dan
panitia ikut bernyanyi bersama.
Setelah selesai membawakan
lagu tersebut, Ari Lesmana
yang merupakan vokalis
Fourtwnty menyapa peserta
InagurAction.

“Assalamualaikum warah-

matullahi wabarakatuh. Yo’opo
kabare rek? Kali ini saya men-
gajak kalian para Soetomo muda
untuk menyanyikan lagu Indo-
nesia Pusaka. Mari kita eratkan
persaudaraan kita lewat lan-
tunan ini!,” ajak Ari Lesmana
dari atas panggung.

Dalam penampilannya kali ini,
Fourtwnty membawakan sejum-
lah lagu andalan mereka. Seperti
Lembayung Senja, Fana Merah
Jambu dan Hitam Putih. (wil)

Puncak Acara Dies Natalis ke 38, Luncurkan E-Biz Unitomo

Sambungan dari hal 1
Rektor Unitomo, Dr Bachrul

Amiq, SH, MH dalam sambu-
tannya mengatakan, di usia 38
tahun ini, seluruh sivitas aka-
demika harus mengingat selu-
ruh jasa para pendiri dan
pendahulu.

“Kita harus mengingat bah-
wa para pendahulu dan pendi-
ri sudah meletakkan landasan
Unitomo ini dengan benar.
Kini, usia 38 bukan usia yang
mudah untuk dicapai. Butuh
berjuangan yang tidak mudah.
Dan memertahankan hingga
tahun-tahun mendatang juga
tidak mudah,” ungkapnya.

Bachrul Amiq menambah-
kan, Unitomo beberapa tahun
terakhir ini telah mencapai titik
tertentu yang sudah ditarget-
kan. Unitomo bisa meraih
rangking 12 dari 375 Perguru-
an Tinggi Swasta (PTS) yang

ada di Jawa Timur. Tidak han-
ya itu, Unitomo sudah berada
di urutan 93 dari 3 ribu lebih
perguruan tinggi negeri dan
swasta di seluruh Indonesia.

“Itu capaian luar biasa. Kita
ini sudah punya semua yang
dibutuhkan. Tinggal bagaima-
na kita mengembangkan ke
depannya,” imbuhnya.

Diakui Bachrul Amiq, Lemba-
ga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Unitomo
sudah mulai menyerap dana dari
Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Kem-
ristekdikti) cukup besar.  “Jika
dua tahun lalu hanya terserap Rp
600 juta, kini sudah mencapai Rp
3 miliar. Ini tandanya kita makin
dipercaya. Penelitian dan peng-
abdian masyarakat juga sudah
berkembang pesat, dan itu harus
kita tingkatkan,” tegasnya.

Selain itu, Unitomo juga

sudah mulai memiliki sejumlah
perangkat pendukung pelak-
sanaan tridarma. Jurnal yang
tahun lalu berjumlah 25, tahun
ini 6 diantaranya sudah ter-
akreditasi Sinta. “Bahkan nilain-
ya sudah setara B,” tandasnya.

Unitomo ke depan, kata Re-
ktor penghobi bulutangkis ini,
harus lebih maju. Satu hal yang
membuat Unitomo kuat adalah
loyalitas para sivitas akademi-
ka khususnya para dosen,
karyawan dan semua pihak,
termasuk pihak yayasan. “Loy-
alitas akan tumbuh manakala
pikiran benar. Pikiran benar jika
disikapi dengan hari yang be-
nar pula,” pungkasnya.

Luncurkan E-Biz Unitomo
Dalam acara puncak perin-

gatan Dies Natalis ini juga di-
lakukan kegiatan peluncuran
E-Biz Unitomo sebagai bagian

dari roadmap pengembangan
kewirausahaan mahasiswa. Se-
belumnya, seperti dituturkan
Amiq, seluruh mahasiswa
sudah diwajibkan untuk men-
empuh mata kuliah kewirausa-
haan. "Nah untuk lebih men-
gasah jiwa entrepreneurship,
sesuai perkembangan teknolo-
gi, maka kini kita juga melun-
curkan E-Biz Unitomo sebagai
wadah atau market place ma-
hasiswa dalam pengembangan
ekonomi kreatif", ujar Amiq.

Untuk mendukung pengem-
bangan kewirausahaan maha-
siswa, lanjut Amiq, Unitomo
juga sudah punya dana bergu-
lir untuk mereka yang benar-
benar tertarik mengembangkan
kewirausahaan. Ia optimis den-
gan cara demikian akan lebih
banyak lulusan yang mampu
menciptakan lapangan kerja
sendiri. (wil)

Unitomo Jamin Keamanan Mahasiswa Papua

Sambungan dari hal 1
Rektor, Bachrul Amiq, men-

gatakan jika agenda pertemuan
tersebut sebagai proses hear-
ing dengan mahasiswa Papua
yang mengemban pendidikan
di Kampus yang dikenal den-
gan tagline Kebangsaan dan
Kerakyatan.

“Saya prihatin dengan adan-
ya kejadian yang berbau SARA
di Surabaya sebagai kota multi
etnis ini. Kita sedang meraya-
kan hari kemerdekaan namun
ada peristiwa yang menyakit-
kan hati. Hal ini menjadi pent-
ing bagi kami karena jumlah ma-
hasiswa Papua di Unitomo cuk-
up banyak,” terangnya saat
berpendapat di forum.

Bachrul Amiq menambah-
kan, menurut data yang ada,
Unitomo memiliki 76 maha-
siswa lama dan 26 mahasiswa
baru tahun ajaran 2019 dari

Papua. “Jumlah ini relatif cuk-
up banyak. Oleh karena itu,
kami jajaran rektorat berharap
kepada mahasiswa senior dari
Papua agar menyambut dengan
baik kedatangan adik-adikn-
ya,” imbuhnya.

Sebagai miniatur Indonesia,
Unitomo memberikan ruang
yang luas bagi mahasiswa un-
tuk berkarya dan belajar. Di
Papua, lanjut rektor, orang
hidup berdampingan bahkan
tidak sedikit anggota DPRD
merupakan orang Jawa. Rektor
Unitomo juga berjanji akan
menjamin keamanan maha-
siswa Papua terlepas dari ada
maupun tidaknya peristiwa
tersebut.

“Jaminan keamanan itu tu-
gasnya polisi kami akan koordi-
nasi dengan kepolisian untuk
memberikan rasa aman bagi ma-
hasiswa yang menempuh pen-

didikan. Saya rektor ingin men-
jamin bahwa mahasiswa Papua
dapat menjalankan pendidikan
dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang
sama, Lucky Daniel, Presiden
Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Unitomo mengatakan,
bahwa peristiwa kemarin san-
gat melukai perasaan maha-
siswa dari Papua. “Jika saya
melihat peristiwa kemarin saya
sebagai orang timur saya juga
sakit saudara kami diperlaku-
kan seperti itu dan dijadikan
kambing hitam,” kata Lucky.

Lebih lanjut Lucky menga-
takan anak-anak Papua datang
ke Pulau Jawa dengan tujuan
mencari ilmu. Bahkan mereka
rela berjuang menempuh per-
jalanan yang cukup panjang
melewati lautan dan berpisah
dengan keluarga tercinta.

“Saudara kami dari Papua

datang ke Surabaya dengan
tujuan mencari ilmu. Mereka
juga ingin merasakan ketentra-
man dan kedamaian mendap-
atkan hak yang sama seperti
mereka memperlakukan orang
non Papua di Papua,” ujarnya.

Sementara, Fanis Pamius
Wenda, mahasiswa senior asal
Papua Unitomo berharap baik
pemerintah maupun sivitas
memberikan hak yang sama
sebagai Warga Negara Indone-
sia. Perlakuan serupa, keaman-
an dan ketenangan. “Kita ad-
alah Indonesia dan memiliki hak
yang sama. Saya ingin saudara
kita diperlakukan serupa diberi-
kan jaminan keamanan dan
kenyamanan di Pulau Jawa
khususnya mahasiswa Unito-
mo baik dari Pemprov Jatim,
Pemkot Surabaya saya ingin
mereka diberikan jaminan
keamanan,” pungkasnya. (wil)

Skripsi Gus Ipin Sangat Memuaskan

Sambungan dari hal 1
Mantan vokalis grup band

Marsmellow yang oleh MURI
(Museum Rekor Indonesia) ter-
catat sebagai Bupati termuda
di Indonesia ini sengaja men-
gangkat soal pengentasan ke-
miskinan di Trenggalek karena
ingin menguji bagaimana
manajemen strategis dari up-
aya yang sehari-hari digeluti-
nya secara langsung itu secara
akademik dan ilmiah.

"Saya ingin program Gertak
sebagai ikhtiar pengentasan
kemiskinan yang saat ini pel-
aksanaannya sedang saya
pimpin di Trenggalek bisa dika-
ji secara akademik, agar saya

juga bisa mempertanggung-
jawabkan pelaksanaan pro-
gram itu secara ilmiah. Bukan
sekedar pertanggungjawaban
politis saya sebagai pejabat
publik," ujar bupati kelahiran 7
April 1990 ini.

Menurut Dr. Slamet Riyadi,
MP, MM, dosen FE Ekonomi
dan Bisnis yang menjadi pem-
bimbing sekaligus salah seor-
ang penguji, skripsi yang dis-
usun Gus Ipin sangat memenu-
hi syarat-syarat kajian keilmuan
di bidang manajemen strategik.

"Baik secara teoritik mau-
pun metodologi. Persoalan
program Gertak yang diusung-
nya mengandung unsur-unsur

adanya continous improve-
ment, sustainability of busi-
ness process, serta kebijakan
berbasis human centered de-
sign yang didukung data-data
mutakhir," ujar Slamet, yang
sehari-hari menjabat Warek 2
Unitomo seusai sidang.

Mau Lanjut S2
Atas hasil ini, suami Novita

Hardini dinyatakan berhak
mengikuti yudisium dan wisu-
da Unitomo September menda-
tang. Dan baginya, hal ini pent-
ing karena bisa menjadi wujud
baktinya kepada orangtua.

"Seperti orang tua umumn-
ya, orang tua saya pun ingin

saya dan adik-adik saya bisa
lulus kuliah dan meraih gelar
sarjana. Itu sebabnya meski
sudah jadi bupati dan justru
karena kesibukan saya untuk
jadi bupati beberapa tahun lalu
itu saya pernah di-DO dari ka-
mpus saya yang lama, namun
saya tetap berusaha agar bisa
menyelesaikan kuliah saya,
meski di kampus yang berbe-
da. Apalagi Unitomo bukan
kampus yang asing bagi saya,
karena almarhum bapak saya
pun alumni kampus ini," ujar
sulung dari 3 bersaudara ini
yang mengaku juga punya ren-
cana untuk melanjutkan kuliah
ke jenjang S2. (wil)

FEB Unitomo Tanamkan Jiwa Entrepreneur Milenial

Sambungan dari hal 10
Dalam kegiatan  ini juga di-

pamerkan berbagai hasil ide
bisnis buatan peserta lomba
tersebut yang nantinya akan
dipilih oleh hadirin dan dewan
juri sebagai the best product.

Menurut Angga, Ketua Pel-
aksana Management Fair 2019,
kegiatan ini adalah agenda rutin
yang diadakan oleh Himamen
Unitomo yang bertujuan untuk
mewadahi ide bisnis anak muda
kalangan SMA sederajat atau
mahasiswa untuk berwirausaha.
Sudah masuk 20 proposal bis-
nis tapi sudah tersaring secara
ketat 18 proposal yang akan
dikompetisikan di ajang ini.

"Saya sangat mengapreisa-
si semangat peserta siswa
SMA yang mengirim proposal
bisnis. Memang yang kami bid-
ik adalah siswa SMA yang pu-
nya visi dan semangat berkrea-
si menuangkan ide kreatif bis-
nisnya," ujar mahasiswa
Manajemen semester II ini.

Di samping seminar dan ko-
mpetisi bisnis ini, pihaknya juga
menggelar Bazar UKM dan
pagelaran musik di kampus.

Hadir sebagai narasumber
seminar bisnis tersebut adalah
Drajat Irawan, Mufid Wahyu-
di, dan Erik Marsudi. Ketiga
nara sumber tersebut dalam
paparannya banyak memberi-
kan motivasi serta tips dan trik
dalam menjalankan bisnisnya,
terutama bagaimana cara mem-
bangkitkan passion bisnis dan
merencanakan bisnis yang
matang di era milenial.

Dalam paparannya Drajat
Irawan yang juga Birokrat ini
banyak mengemukakan data-
data potensi bisnis ter update
khususnya bagi siswa SMA atau
SMK yang ingin memulai bisnis-
nya agar terarah dan potensial.

“Kondisi eksisting saat ini
adalah peran entrepreneur mile-
nial lebih dominan, apalagi
tingkat kebutuhan manusia
sekarang selalu mendapatkan

dukungan dari teknologi dan
internet. Karena itu perkuatlah
sisi inovasi, kreatifitas dan en-
trepreneushipnya agar suk-
ses”, ujarnya di hadapan siswa
SMA dan SMK.

Sementara itu Mufid Efendi
dalam presentasinya di samping
lebih banyak mengemukakan
suka duka ketika ia memulai bis-
nisnya. Ia pun banyak memoti-
vasi peserta seminar agar selalu
fokus yang serius untuk sukses
dalam bisnis.  "Kalau ingin ber-
bisnis harus punya hasrat dan
fokus. Jangan setengah-seten-
gah. Karena kalau setengah-set-
engah maka bisnismu  pasti
gagal,” ungkapnya.

Ditambahkan pula oleh Mu-
fid bahwa dalam bisnis itu
harus selalu mencari peluang
sambil meramalkan ke arah in-
dustri mana bisnis kita, sambil
mencontoh pada bisnis Gojek.

“Di era industri 4.0 seperti
sekarang ini banyak pergerakan
bisnis jasa maupun produk menu-

ju  kearah teknologi informasi.
Karena itu sebaiknya persiapkan
produk dan jasamu agar bisa
mengarah ke digital,” imbuhnya.

Sementara itu Erik Marsudi
Utomo dalam gilirannya lebih
mengemukakan sisi spiritual,
kejujuran dalam bisnis. “Untuk
memulai bisnis itu memang su-
lit dan banyak pertimbangan,
namun bila kita telah yakin
maka jalanilah dengan tekat
dan strategi. Yang penting se-
lalu khusnudzon dan ber-
tawakal pada Tuhan Yang
Maha Esa,” kata pemilik Res-
tauran Warung Pak “D” ini.

Dari rangkaian kegiatan ko-
mpetisi/lomba Business Paln
Competition (BPC) ini akhirnya
terdapat beberapa peserta yang
berhasil menjadi Juara yaitu
Juara 1 SMA Kelautan dan Peri-
kanan Jember (Produk Coklat
Priline), Juara 2 MAN 2 Gresik
(Produk Sinom Daun Kelor) dan
Juara 3 SMAN 16 Surabaya
(Produk Sapunesia). (agbar)

ACHITS Sajikan Ruang Akademik

Sambungan dari hal 1
Bachrul Amiq menambahkan,

berkumpulnya para akademisi di
konferensi internasional ini men-
dalami seputar persoalan Hu-
maniti, Industri dan Teknologi
yang dihadapi masyarakat saat
ini. "Kita bersama-sama mengkaji
bagaimana masyarakat bisa ter-
us dan makin berdaya di tengah
makin complicated-nya beragam
persoalan sosial kemasyaraka-
tan yang kita hadapi dewasa
ini," imbuhnya.

Kegiatan yang diikuti seki-
tar 300 peserta ini mendatang-
kan tujuh narasumber baik
dalam maupun luar negeri di-
antaranya Bachrul Amiq dari
Indonesia, Leon Shyue – Liang
Wang dari  Taiwan, Muhammet
Erbay dari Turki, Takao Urano
dari Jepang, Sakthip Krairiksh
dari Thailand, Carolina D. Dita
dari Filipina. Ketujuh pembic-
ara tersebut memberikan pa-
paran mengenai isu yang se-
dang hangat terkait Humanio-

ra, industri dan teknologi un-
tuk masyarakat.

Ditemui di sela kegiatan,
Amirul Mustofa, ketua pelak-
sana mengatakan kegiatan
ACHITS kali ini menjadi kegia-
tan yang pertama dilakukan.
"Meski baru kali pertama, an-
tusias peserta yang mengikuti
banyak, baik penyaji artikel
maupun peserta partisipasi. Ini
akan menjadi evaluasi kami
untuk menjadikan ACHITS se-
bagai agenda tahunan," un-

gkap Dekan Fakultas Ilmu Ad-
ministrasi ini.

Sementara itu, Muhammet Er-
bay, salah satu narasumber
ACHITS mengungkapkan dirinya
puas bisa memberi paparan men-
genai pentingnya bahasa di era
globalisasi. "Percepatan globalisa-
si yang dahsyat membuat tek-
nologi informasi merubah arah
politik, ekonomi hingga budaya,
maka dari itu kita harus memahami
bahasa secara global," pungkas
pria asal Konya, Turki ini. (wil)

SOPHIE AMUNDSEN, seor-
ang pelajar sekolah menengah
yang berusia empat belas tahun.
Suatu hari sepulangnya dari
sekolah, dia mendapat surat mis-
terius yang hanya berisikan satu
pertanyaan: ‘’Siapakah kamu?’’.
Belum habis keheranannya,
pada hari yang sama ia mendap-
at surat lain yang bertanya:
‘’Dari manakah datangnya dun-
ia?’’. Seakan tersentak dari ru-
tinitas hidup sehari-hari. Surat-
surat itu mulai membuat Sophie
mulai mempertanyakan soal-soal
mendasar yang tak pernah dip-
ikirkannya selama ini. Dia mulai
belajar filsafat.

Sophie adalah seorang gadis
yang hidup bersama ibunya,
sementara ayahnya yang seor-
ang kapten kapal tidak dapat
menemaninya di rumah. Awaln-
ya, kehidupannya terbilang wa-
jar seperti kebanyakan anak se-
umurannya yang pada umumn-
ya lebih senang bermain. Ke-
hidupan Sophie mendadak
berubah semenjak ia mendapat-
kan sebuah surat misterius dari
orang yang mengaku namanya
sebagai Alberto Knox. Entah sia-
pa orang itu, namun setiap hari
surat-surat berisi palajaran fil-
safat dating padanya.

Isi surat itu adalah sejarah
pemikiran umat manusia dari
mulai era sebelum Socrates yang
disebut filosof alam hingga abad
21. Jika melulu hanya membicar-
akan masalah tokoh-tokoh
filosof, apa yang menjadi pela-
jarannya yang menarik dari nov-
el ini? Pertama, Gaarder member-
itahukan sejarah para filosof
dengan pokok pikirannya.

Untuk mengetahui tentang
Descrates, Marx, Berkeley, Kant,
misalnya, kita harus membaca
sendiri pemikirannya lewat
buku-bukunya. Kedua,
penulisan cerita Sophie dan
mentornya, Alberto Knox, Gaard-
er menggambarkan cerita pem-
belajaran filsafat dengan me-
narik. Dimulai dengan pertan-
yaan, kemudian menceritakan
bagaimana sudut pandang
manusia menjawab pertanyaan
menjawab pertanyaaan tersebut
dari zaman ke zaman.

Inti pertanyaan tetap sama,
yaitu mempertanyakan hal-hal
yang sangat mendasar namun
pengenalan manusia akan ilmu
pengetahuan dan perkemban-
gan ilmu-ilmu lain semakin ber-
tambah menyebabkan pemikiran
manusia juga ikut berubah. Ke-
tiga, Gaarder mengenalkan fil-
safat dengan cara yang lebih
‘membumi’, bersahabat, dan
tidak njelimet.

Pertanyaan pembuka bagi
Sophie, ‘’Apakah Filsafat itu?’’
adalah pintu pertama untuk men-
genal filsafat. Mungkin kita be-
lum sampai pada tahap pemaha-
man, namun paling tidak kita
diperkenalkan dengan cara yang
menarik.

Selama berkala, Sophie mem-
peroleh pendidikan filsafat den-
gan cara yang unik dari seorang
yang sebbelumnya sama sekali
tidak dikenalnya. Dan seiring
dengan bertambahnya pelajaran
filsafat yang diperoleh, Sophie
pun semakin penasaran dengan
guru filsafatnya. Terlebih lagi,
nama Sophie berada dalam per-
cakapan kartu-kartu pos aneh
yang dikirim oleh Albert Knag
kepada Hilde Knag di kediaman
Alberto Knox. Entah kenapa,
dua orang tersebut seperti san-
gat mengenal Sophie sementara
tidak bagi Sophie untuk menge-
nal keduanya.

Apakah ini ada kaitannya
dengan pelajaran filsafat aneh
yang diterimanya dari orang
yang bernama Alberto Knox?
Ataukah jangan-jangan ada ren-
cana terselubung dibalik pelaja-
ran filsafatnya yang aneh? Se-
mua misteri tersebut akan ter-

jawab pada akhir cerita bertum-
puk yang tak terduga alurnya.

Dalam buku ini Jostein Gaar-
dermenyajikan pelajaran filsafat
dengan sangat unik. Seperti
menganalogikan lego sebagai
permainan tercerdas yang per-
nah ada, topi pesulap yang dap-
at mengeluarkan kelinci putih,
seekor kutu yang berada jauh
tertutupi rambut, dan lain-lain-
nya dengan ilmu-ilmu filsafat
popular di dunia. Terlebih lagi
bahasa yang digunakan untuk
ukuran ‘’buku filsafat’’ tergolong
mudah untuk dicerna sehingga
pembaca akan lebih merasa sep-
erti sedang membaca novel
ketimbang sedang belajar fil-
safat.

Cerita tidak berakhir disitu.
Sebuah alur cerita sederhana
yang tadinya mengisahkan seor-
ang anak yang diberi pelajaran
filsafat melalui guru misterius Al-
berto Knox melalui surat-surat-
nya, ternyata mencapai klimaksn-
ya dan kontan terjadi sureprise
setelah menyadari bahwa Soph-
ie dan Alberto Knox adalah took
rekaan Sang Mayor Albert Knag
yang berusaha memberi kado ul-
ang tahun ke 15 kepada anaknya
yang bernama Hilde Knag.

Ternyata permasalahan terja-
di disana, sang tokoh rekaan
yang semulanya ingin dihenti-
kan ceritanya oleh Sang Mayor
Albert Knag, berusaha hidup
sendiri, menjalankan perannya
masing-masing tanpa imajinasi
sang Mayor yang menulisnya
dan berusaha melawan ke-
hendak penulis cerita.

Jostein Gaarder men-
gungkapkan tokoh-tokoh re-
kaannya sungguh menarik, hing-
ga kehidupannya seolah hidup
seperti manusia. Kejutan dibuat
seolah Sophie dan Alberto Knox
adalah tokoh pelaku dalam nov-
el ini, namun sungguh tak
diduga ternyata keduanya ad-
alah tokoh rekaan dari tokoh
yang ditulis Jostein Gaarder,
yaitu Hilde dan Ayahnya, Sang
Mayor Albert Knag.

Novel yang satu ini mengu-
pas proses pencarian jati diri dari
tokoh rekaan yang ditulis oleh
tokoh rekaan Jostein Gaarder
dalam novel berbumbu sejarah
filsafat ini. Singkat kata bahwa
novel ini, ada cerita dalam se-
buah cerita. Itulah senjata pam-
ungkas Jostein Gaarder, dan ini
adalah eksplorasi gaya penulis
yang spektakuler dan jarang
ditemui oleh penulis luar negeri
lainnya.

Pada Dunia Sophie, pembaca
diajak untuk mengenal mitos-
mitos yang melatar belakangi
sampai timbulnya pemikiran-
pemikiran kritis para filosof, di-
mana mitos Yunani yang cukup
kita kenal, dan bermuara pada
pemiiran Democritus, Socrates,
Plato, Aristoteles kemudian ma-
suk pada abad pertengahan,
Renaisans, Jaman Barok yang
dikenal dengan music dan seni

arsitekturnya, melaju ke Rene
Descrates sampai ke Emmanuel
Kant, dan diakhiri dengan
pemikiran Freud.

Sejarah filsafatnya diungkap
dengan jernih, bersih dengan
bahasa yang mudah dimengerti
bagi mereka yang berusaha me-
mahaminya, karena novel ini
bukan memaparkan teori-teori
filsafat saja, namun dimasukkan
kedalam kehidupan para tokoh
rekaannya dengan pemikiran-
pemikiran kehidupan para
tokohnya dihubungkan dengan
pengalaman dan pertanyaan fil-
safat itu sendiri.

Namun dari beberapa keung-
gulan itu, buku ini juga meny-
impan kekurangan, yaitu
kekurangan glosarium dalam
menerjemahkan kata-kata asing
yang murni dari filosof, alang-
kah baiknya kalau diberikan
catatan kaki yang bias memban-
tu dalam mengetahui apa yang
ingin diungkap sang filosof
dalam memberi kata-kata asing
dari negerinya, misalnya Yunani,
Norwegia.

Terlepas dari itu, buku ini me-
narik untuk dijadikan koleksi, para
pembaca yang terhibur oleh
adanya ilmu filsafat, yang biasa
mereka pelajari dibangku dengan
memutar pikiran keras-keras hing-
ga berkeringat untuk memahami
fiosof yang satu dan yang lain
berpandangan. Namun di novel
ini akan ditemukan keasyikan
dalam mencari sebuah pencera-
han, bahwa tidak semua yang di-
anggap sulit itu adlah sulit, na-
mun tergantung dari bagaimana
penyampaian dan sudut pan-
dang dari sang penulis itu sendi-
ri dalam menceritakan.

Buku ini wajib dikoleksi oleh
penggemar berat ilmu filsafat,
dengan begitu pelajaran filsafat
bias diperoleh melalui gaya pen-
ceritaan sastrawi yang ditawar-
kan oleh Jostein Gaarder ini. Se-
lamat menikmati.

Profil Penulis
Josterin Gaarder lahir di Oslo,

Norwegia pada 8 Agustus 1952.
Ayahnya adalah seorang kepala
sekolah dan ibunya seorang guru
yang juga menulis buku anak. Ia
masuk sekolah bahasa Skandan-
avia dan Teologi di University of
Oslo. Pada usia 29 tahun, ia men-
gajar filsafat pada sekolah menen-
gah. Ia mengajar dari tahun 1982
hingga tahun 1993.

Buku pertamanya tentang fil-
safat adalah The Diagnosis and
Otheer Stories ditulis tahun
1986. Selain itu ia menulis dua
buku lain sebeum buku ‘’The
Solitaire Mystery’’. Buku ini
memperoleh penghargaan Nor-
wegian Literary Critics’ Award
dan Ministry of Cultural and Sci-
entific Affairs’ Literary Prize.
Pengalaman mengajarnya sela-
ma 11 tahun menunjukkan pent-
ingnya mengajar filsafat dengan
cara yang menarik.

Untuk itu ia mengemas se-
jarah dalam bentuk novel. Kary-
anya yang paling terkenal ad-
alah Sophie’s World yang mem-
peroleh penjualan tertinggi di
Norwegia. Gaarder mengatakan
ia tidak menduga Sophie’s
World akan laku di Jerman dima-
na disana filsafat dikenalkan se-
cara akademis. Ia memutuskan
meninggalkan profesi menga-
jarnya dan menjadi penulis full
time. Ia mengatakan bahwa ia
akan menulis buku berfilosofi
sebab ia tidak dapat meninggal-
kan pengalaman mengajarnya di
kelas. Semoga dunia yang lebih
baik dapat tercipta, karena itu
tanggung jawab kita. (*)

RESENSI
BUKU

DATA BUKU
• Judul buku : Dunia Sophie
• Jenis buku : Novel
• Genre : fiksi
• Penulis : Jostein Gaarder
• Penerbit : PT Mizan Pustaka
• Cetakan pertama : Oktober 1996
• Bahasa : Indonesia
• Tebal buku : 798 halaman
• Dimensi buku (PxL) : 13 x 20,5 cm
• Website resmi : http://www.mizan.com
• No ISBN : 978-979-433-574-1
• Harga buku : Rp. 135.000,00

(Harga Update September 2019)



Edisi September 2019 CONGRATULATIONS16


