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Kampus Merdeka

Beri Solusi Permasalahan
di Perguruan Tinggi
Warta Cendekia
Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Nadiem Makarim mengenai Kampus Merdeka akan
menjadi jawaban atas persoalan yang buntu di perguruan
tinggi negeri/swasta. Demikian disampaikan Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Dr Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Menurut Rektor Unitomo yang akrab dipanggil Amiq, melalui kebijakan Kampus Merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim
ingin melakukan kerja sama antara universitas dengan berbagai
pihak di luar universitas, untuk
menciptakan prodi-prodi baru.
Kebijakan ini dilakukan agar
dapat mengikuti
arus perubahan
dan kebutuhan
akan link and
match di dunia nyata.
Q

BACA
HAL. 15

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

Unitomo Siap Sambut
Era New Normal

Jajaran pimpinan Unitomo menyambut positif
dicabutnya masa Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) di Surabaya dan sekitarnya. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang tepat
untuk mulai mengantar masyarakat, termasuk
masyarakat kampus, memasuki masa diterapkannya kelaziman-kelaziman baru, atau biasa disebut
era new normal.
Warta Cendekia
Menyusul berakhirnya
PSBB untuk wilayah Surabaya
dan sekitarnya, Selasa (9/6/20),
Unitomo telah melakukan
sejumlah persiapan untuk menyambut era New Normal. Era
dimana dosen, karyawan dan
mahasiswa dituntut untuk bisa
tetap menjalankan berbagai

FEB Unitomo

Segera Buka Program
Doktoral Manajemen
Warta Cendekia
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proposal penambahan program studi yang telah disetujui oleh
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi, maka dalam waktu dekat Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB-Unitomo)
akan segera membuka Jenjang Pendidikan Program
Studi Manajemen Strata Tiga (S-3) Program Doktoral.
Q
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Rektor Kukuhkan IKA
Unitomo dengan Visi
Alumni yang Enterpreneur
Warta Cendekia
Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Bachrul Amiq
mengukuhkan pengurus inti Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor. OU.113/ A.4.01/ IX/
2019, Jumat (24/01). Bertempat di Ruang RM Soemantri, sebanyak 10 pengurus inti IKA dikukuhkan langsung oleh rektor
yang juga bertindak sebagai Pengarah. “Ada puluhan ribu alumni Unitomo yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini, melalui
pengukuhan mari kita sinergikan seluruh alumni yang ada untuk mewujudkan Unitomo sebagai kampus unggul,” ungkap
Doktor Bidang Hukum ini saat memberikan sambutan.
Senada dengan Rektor, Ketua Umum IKA, Mas Purnomo
Hadi mengatakan pengurus yang dilantik telah memersiapkan
program untuk wujudkan alumni yang entrepreneur.
Q

BERSAMBUNG
KE HAL. 15

Ning Yuni:
Meski ukurannya sangat kecil, tapi Virus Corona ternyata
berdampak besar ya Cak.
Cak Tomo:
Iya, semoga anggaran besar yang dikeluarkan untuk
mengatasinya tidak dikorupsi besar-besaran juga.

kegiatan akademik maupun non
akademik dengan mengadopsi
sejumlah kelaziman dan cara
hidup baru berdampingan dengan virus corona atau biasa
disebut Covid-19 yang hingga
kini masih diupayakan vaksin
penangkalnya oleh para ahli
dari seluruh dunia.
Q
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Resah Akan Isu KPK

Himpunan Mahasiswa Katolik
Gelar Diskusi Publik
Warta Cendekia
Perhimpunan Mahasiswa
Katolik Republik Indonesia
(PMKRI) Provinsi Jawa Timur
menggelar Diskusi Publik, Selasa (15/10). Bertempat di Auditorium K. H. Moh. Saleh Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), kegiatan ini mengangkat tema diskusi "Quo Vadis KPK?".
"Kegiatan diskusi seperti ini
sangat penting bagi mahasiswa
agar mendapatkan referensi yang
luas akan isu yang diangkat,"
ujar Rektor, Bachrul Amiq saat
memberikan sambutan.
Diikuti ratusan mahasiswa
Katolik se Jatim, kegiatan ini
dibuka langsung oleh Wakil
Gubernur Jawa Timur, Emil
Elestianto Dardak. Dalam sambutannya Emil mengapresiasi
Rektor Unitomo yang memberikan ruang diskusi kepada organisasi ekstra kampus.
"Ini kesempatan yang bagus
untuk belajar organisasi, ajang
mengasah intelektual dalam
berorganisasi dalam mempersiapkan bangsa yang lebih baik
ke depannya," ungkapnya.
Emil menambahkan kegiatan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak

PMKRI Provinsi Jatim menjadi
menarik karena memasukkan
unsur doa bersama untuk Indonesia sebelum memulai diskusi. "Melalui doa bersama yang
dilakukan, kami mengharapkan
melalui mahasiswa kita tunjukkan jangan sampai mengalami
konflik sosial. Saya berharap
kita dan bangsa ini dijauhkan
dari konflik sosial untuk Indonesia lebih baik," imbuhnya.
Dalam Diskusi Publik,
PMKRI Provinsi Jatim mendatangkan Benny Kabur Harman,
Anggota DPR RI dan Vieta
Cornelis, Dosen Fakultas Hu-

kum (FH) Unitomo serta Titik
Diniyah, Badan Pekerja Malang Corruption Watch sebagai
narasumber.
Mengawali diskusi, Titik
Diniyah mengatakan KPK cenderung mengalami pelemahan
akan Surat Presiden tentang
persetujuan revisi UU KPK.
“Saya sebagai wakil Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)
mendapati ada kegiatan
pelemahan-pelemahan akan
lembaga super pemberantas
korupsi ini,” kata Titik Diniyah.
Q

Halalbihalal Virtual
Bersama10 Negara
Warta Cendekia
Keluarga besar Universitas Dr. Soetomo (Unitomo),
SMK Unitomo, SMP dan SMA Dr. Soetomo menggelar
acara virtual Halalbihalal, Jumat (05/06). Kegiatan memanfaatkan aplikasi Zoom ini juga diikuti sejumlah akademisi mitra dari sejumlah negara seperti Singapura, Kuwait, Australia, Inggris, Pakistan,India, Thailand, Turki
dan Palestina..
Dr. Slamet Riyadi, SE, MP, MM, Wakil Rektor 2 Unitomo, saat memberi sambutan mewakili rektor, mengapresiasi kegiatan ini yang tetap bisa berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19. "Saya salut dengan kegiatan ini,
karena meski sedang menghadapi pandemi Covid, tapi kita
tetap bisa menjalin tali silahturahmi. Bahkan bukan hanya
dengan keluarga besar Unitomo dan sekolah-sekolah di
lingkungan Taman Pendidikan Dr. Soetomo, tapi juga dengan para mitra akademisi dari banyak negara," ujar Slamet.
Apresiasi juga diberikan ketua pembina Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Prof. Dr. Eddy Yunus, ST,
MM. atas donasi yang terkumpul dari sekitar 200 peserta
kegiatan halal bi halal online ini.
Q
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Ratusan Bonek dan Tokoh Lintas Agama

Doa Bersama untuk Indonesia Damai
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Doa
Bersama Lintas Agama untuk Indonesia Damai,
Selasa (08/10). Bertempat di Auditorium K. H. Moh.
Saleh, Rektor Unitomo, Bachrul Amiq dalam
sambutannya menyampaikan kegiatan ini digelar
dengan mendatangkan sejumlah tokoh pemuka
agama Islam, Katolik, Budha, Konghuchu, dan
penganut kepercayaan.
Warta Cendekia
“Indonesia ini sangat beragam, mulai budaya hingga agama, yang saya pastikan dalam
kesempatan ini keberagaman
yang ada akan sangat indah
jika bersatu. Melalui doa bersama lintas agama ini kami
mengharapkan Indonesia

yang rukun, aman, dan damai,” ujarnya.
Dengan mengangkat tajuk
“Wani Ngaji Wani Aji”, kegiatan doa lintas agama ini diikuti
ratusan Bonek. Kedatangannya berbondong-bondong
kali ini guna mengikuti “ngaji”
bersama. Bonek seolah mema-

tahkan kesan ‘sangar’ yang
selama ini melekat. Bahkan,
kini, komunitas pecinta Persebaya itu kian menunjukkan

kearifannya.
“Bonek ini ternyata cukup
gayeng juga mendengarkan
ceramah saya, mudah-mudah-

Rektor Unitomo, Dr. Bachrul Amiq, SH., MH. (tengah) dan Sejumlah
Tokoh Lintas Agama melakukan doa bersama untuk Indonesia Damai

an dengan mengikuti pengajian seperti ini dapat melepas
image arogan Bonek selama
ini,” ungkap KH. Mohammad
Nizam As-Shofa yang akrab
dipanggil Gus Nizam ini saat
memberikan tausyiah.
Gus Nizam, pengasuh Pondok Pesantren Ahlus Shofa
Wal Wafa ini menambahkan
para Bonek selain mengikuti
pengajian dengan khidmat,
mereka juga menghormati
antar umat beragama lain yang
datang dalam kegiatan doa
bersama lintas agama ini.
Q
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Nur Sayidah Hasilkan Book
Chapter dan Artikel Ilmiah dari
Program Dosen Merenung
Warta Cendekia
Sejak Tahun 2019 lalu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti) menawarkan program dosen merenung kepada para dosen, terutama yang telah
memiliki jabatan fungsional minimal
lektor kepala. Melalui program ini,
dosen diperkenankan meninggalkan
tugas akademik dan administrasi
dalam kurun waktu tertentu, namun
hak akan gaji dan tunjangan lain tetap
dibayarkan.
Seperti yang dialami Nur Sayidah
salah satu dosen senior program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB Unitomo) yang baru saja usai mengikuti program hibah
Dosen Merenung dari Kemenristek Dikti.
"Kebetulan tahun lalu saya adalah salah satu dari 40 peserta se
Indonesia yang berhasil lolos mengikuti Program Dosen Merenung. Memang program ini unik, kita diminta untuk merenung
namun tetap dibayar, namun keduanya merupakan program resmi
dari pemerintah dan mendapatkan dana hibah apabila lolos," ungkap Nur Sayidah, Peserta Dosen Merenung Tahun 2019.
Program ini, sebenarnya bukan program baru di dunia akademik, terutama pendidikan tinggi. Sebab di luar negeri program
dosen merenung yang disebut Sabbatical leave sangat lazim
diterapkan. Dan Tujuannya untuk meningkatkan kecakapan akademik, meningkatkan program penelitian unggulan, benchmarking, serta mengembangkan kemitraan. “Yang saya rasakan ketika mengikuti program ini, adalah benar-benar fresh, disamping
bisa keluar dari tugas-tugas rutin sebagai dosen. Saya punya
cukup waktu untuk memperbaharui ilmu pengetahuan, memperluas networking dan berkolaborasi dengan sesama dosen di
universitas lain yang lebih unggul,” ungkapnya.
Dipilihnya UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi mitra program dosen merenung ini karena menurutnya perguruan tinggi negeri ini sudah lebih mapan dalam bidang akademik
dan penelitian. “Faktor lain saya memilih UPN Veteran Yogyakarta karena di sana ada seorang dosen sahabat saya semasa
studi S-1 di Universitas Brawijaya dan S2 di Universitas Gadjah
Mada. Dan Alhamdulillah beliau dengan senang hati bersedia
menjadi mitra dan membantu mengurus Letter of Acceptance
(LOA). LOA di sini merupakan persyaratan administrasi yang
memastikan peserta akan diterima dengan baik di tempat mitra,”
papar dosen mantan dekan FEB Unitomo ini.
Setelah melalui seleksi administrasi dan wawancara, dan akhirnya lolos untuk mengikuti Program Dosen Merenung 2019 ini selama tiga bulan bersama 39 dosen lainnya dari PTN/PTS seluruh
Indonesia. “Selama tiga bulan saya tidak hanya berdiskusi dengan dosen Mitra saja. Terkait dalam mengembangkan penelitian
saya yang berjudul “Model Kebijakan Tax Amensty yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak”, juga
banyak bertukar pikiran dengan dosen-dosen yang lain, termasuk
dengan sesama peserta Program Dosen Merenung yang banyak
memberikan pencerahan,” ujar mantan dekan FEB Unitomo ini.
Setelah menyelesaikan kegiatan dan luaran Program Dosen
Merenung 2019, peserta di wajibkan mengunggah Laporan Akhir.
Di samping peserta, institusi juga harus mengunggah laporan
peserta melalui akun operator perguruan tinggi. “Luaran yang
saya hasilkan adalah luaran wajib sesuai yang saya janjikan adalah joint proposal yang sudah sesuai dengan template yang
ada di Simlitabmas dan siap untuk diajukan di tahun 2020 untuk
pendanaan 2021,” ungkapnya.
Menurutnya di samping menghasilkan beberapa luaran tambahan, yaitu sebuah artikel ilmiah dengan judul “Perception of
Justice in Tax Amnesty and Tax Compliance”, ia juga berhasil
merilis dua buah Book Chapter yang ditulis bersama-sama dengan peserta program dosen merenung lainnya. “Book Chapter
yang pertama berjudul “Rumah Kita Dosen Indonesia: Inovasi
Pembelajaran”. Yang membuahkan artikel ilmiah berjudul “Inovasi Pembelajaran Akuntansi dengan Rumah Bersih : Penyadaran Nilai Bersih dalam Pembelajaran Akuntansi Forensik dan
Audit Investigatif”. Dan Book Chapter yang kedua berjudul:
“Kearifan Lokal Bumi Kita Indonesia”. Yang juga menelorkan
artikel ilmiah yang berjudul “Aku, Akuntansi, dan Islam (Sebuah
Essay),” tutur Nur Sayidah. (agbar)

Unitomo Lakukan Penyesuaian Menyongsong Kampus Merdeka

Hak Belajar Tiga Semester
Oleh: Dr. Hetty Purnamasari, M.Pd
Dosen FKIP Unitomo

SEBAGAI salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang cukup diperhitungkan, Unitomo
telah menyiapkan diri sebagai
kampus yang merdeka untuk
menyongong
kebijakan
Mendikbud, tentang kampus
merdeka yang terdiri dari:
1. Sistem akreditasi Perguruan Tinggi, (Permendikbud
No 5 tahun 2020, tentang
akreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi)
2. Hak belajar tiga semester di
luar prodi
3. Pembukaan Prodi baru
4. Kemudahan menjadi PTNBH (Permendikbud No 4 Th
2020, tentang Perubahan
Perguruan Tinggi Negeri
menjadi Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum)
Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Nizam menyampaikan bahwa kebijakan kampus merdeka
ini sifatnya bukan paksaan
yang akhirnya dikhawatirkan
hanya akan menjadi sebuah
formalitas. Pelaksanaan kebijakan ini tentu akan menyesuaikan dengan kondisi Perguruan Tinggi masing-masing.
A. Hak Belajar Tiga
Semester di Luar Program
Studi
Gebrakan Mendikbud tentang Perguruan Tinggi yang
wajib memberikan hak bagi
mahasiswa untuk sukarela,
boleh mengambil atau pun
tidak Satuan Kredit Semester
(SKS) di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil
SKS di prodi lain dalam Perguruan Tingginya sebanyak satu
semester dari total semester
yang harus ditempuh.
Aturan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kebijakan Mendikbud ini dilandasi
dari kecilnya bobot SKS untuk
kegiatan pembelajaran dan
tidak mendorong mahasiswa
untuk mencari pengalaman
baru. Oleh sebab itu berikutnya setiap SKS akan diartikan
sebagai Jam Kegiatan, bukan
lagi Jam Belajar.
Mendikbud dalam penjelasannya mengatakan, kegiatan
yang dimaksud adalah belajar

di kelas, magang atau praktik
kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wira usaha,
riset, studi independen maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Namun demikian,
semua kegiatan tersebut tetap
melibatkan dosen pembimbing
yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.
Daftar kegiatan mahasiswa
bisa dipilih dari program yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang sudah ditentukan oleh Perguruan Tinggi
tersebut. Karena di setiap Perguruan Tingi memiliki potensi
dan kemampuan yang berbeda yang bisa dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan industry.
Sesuai yang dikemukakan
dalam UU No 20 tahun 2003
tentang system pendidikan nasional (Sisdiknas) pada bagian ketentuan umum pasal 1,
ayat 18 tercantum pengertian
wajib belajar, yaitu program
pendidikan minimal yang harus
diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah
daerah (harus berkonotasi
pada kewajiban).
Sementara dalam UUD 1945
dikemukakan bahwa pendidikan merupakan tanggung
jawab pemerintah yang diberikan pada setiap warga Negara
Indonesia. Sementara hak belajar, didefinisakan sebagai
sesatu yang harus diberikan
kepada seseorang yang sudah
selayaknya mendapatkannya.
Menurut Soedijarto (2008),
pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari compulsary education merujuk pada

sebuah kebijakan yang mengharuskan warga Negara dalam
usia sekolah untuk mengikuti
pendidikan sekolah sampai
pada jenjang tertentu dan tugas pemerintah mendukung
agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan tersebut. Dalam konteks ini, wajib
belajar yang dimaksud adalah
untuk memenuhi hak belajar
sebagai anak.
B. Strategi Perguruan
Tinggi
Sebagai sebuah strategi
baru untuk menyiapkan anak
bangsa dalam dunia kerja dan
sosialnya. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut
pasti akan banyak pembenahan yang dilakukan. Pembenahan paling dasar tentu ada
pada kurikulum untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Hal ini dilakukan sebagai
konsekuensi sebuah PTS untuk melaksanakan amanah
Negara. Inovasi dan kreasi
diperlukan untuk menyesuaikan outcome based edication
Kemerdekaan mahasiswa
untuk membuka wawasan dan
mengembangkan ilmunya di
luar prodi (selama satu semester) dan magang (selama dua
semester) untuk menyiapkan
tenaga terampil. Dengan
penawaran mata kuliah kekinian diharapkan akan mampu
mewadahi keinginan mahasiswa dalam pengembangan
kemampuannya yang sesuai
dengan kebutuhan pasar.
Dengan adanya Mahasiswa
merdeka menempuh mata kuliah di luar prodi, diperlukan
penajaman dalam mengenali
dan memahami kemampuan

dan passion diri sendiri. Mahasiswa harus mulai mandiri
untuk menentukan langkah pilihan mata kuliah dan dunia magang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
Dengan demikian pemerintah
tidak hanya menginginkan Kampus yang lebih mandiri saja,
tetapi juga prodi dan mahasiswa yang lebih mandiri.
Selain peningkatan kerjasama dengan beberapa instansi
yang sudah dilakukan Unitomo dan MoU dengan beberapa perguruan tinggi lain untuk
peningkatan Tri Darma Perguruan Tinggi, peran alumni dan
tenaga praktisi juga sangat
diperlukan untuk mendukung
program ini. Melalui Tracer
Study di PKTS jalur alumni
akan ditempuh untuk membuka jalan dan bisa bersinergi
untuk mengembangkan keilmuan, keterampilan dan kesempatan dalam dunia kerja.
Berkolaborasi dengan praktisi melalui kuliah umum dan
dan nyantrik di dunia yang digeluti para praktisi. Tidak hanya belajar mehami apa yang
dilakukan para praktisi tetapi
juga memahami sisi lain dunia
para praktisi sehingga mereka
bisa survive. Peran mata kuliah kewirausahaan diperlukan
untuk menyiapkan dunia usaha yang bisa digeluti dan dikelola sendiri. Dunia usaha baik
untuk produksi, pengelolaan
dan pemasaran.
Kewirausahaan juga bisa
mencakup dunia research dan
penulisan, baik karya ilmiah
maupun imajinatif. Penerbitan
buku-buku ajar, buku ilmiah
dan karya fiksi (puisi, cerpen,
novel) atau naskah yang sebelumnya terabaikan bisa menjadi sebuah wahana mahasiswa
untuk berwirausaha.
Membuat karya fotografi,
MC, Film. Penciptaan sebuah
alat, penyelesaian sebuah kasus tertentu, makanan di fakultas-fakultas dan jurusan lain
penggemblengan Mahasiswa
untuk mandiri bisa dengan
mematangkan konsentrasi keilmuan sesuai dengan keinginan
pasar untuk menyiapkan mahasiswa terampil.
Dengan kolaborasi mata

kuliah multi disiplin sesuai
yang diinginkan mahasiswa
diharapkan akan bisa mengantarkan dan menfasilitasi mahasiswa untuk lebih tepat dan
cepat dalam mencapai tujuan
seperti yang diinginkan. Namun demikian, dengan adanya kemerdekaan mahasiswa
dalam waktu satu semester
untuk memilih mata kuliah di
luar prodi tidak berarti prodi
tidak perlu melakukan pembenahan.
Dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan keinginan
para mahasiswa, Prodi bisa
menjadi fasilitator yang mampu meramu dan melakukan
pengadaan beberapa alat dan
bahan yang mungkin sebelumnya memang belum ada.
Dibutuhkan keberanian untuk merasakan dan menciptakan menu baru yang mungkin
awalnya akan terasa asing di
lidah, tetapi akan menjadi sebuah inovasi menu mata kuliah yang diminati dan dibutuhkan oleh pasar. Prodi juga
harus jeli mengamati dunia
yang akan menjadi ladang dimana para mahasiswa mampu
menanam, merawat dan memanen hasilnya.
Prodi juga akan menyiapkan
SDM yang terkait dengan
penguasaan materi mata kuliah yang dibutuhkan oleh
pasar. SDM yang tidak hanya
mampu secara teoritis tetapi
juga mampu mengaplikasikan
ilmunya untuk membimbing
mahasiswa menjadi seorang
tenaga terampil di bidangnya.
Prodi akan menjadi tumpuan
harapan dan tujuan Mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan mengantarkan
mereka pada dunia kerja.
Oleh sebab itu pembenahan Prodi pada segala aspek
mendesak untuk dilakukan.
Prodi juga mempunyai kemerdekaan untuk meramu menu
Mata kuliah yang sesusai dengan kebutuhan pasar. Asosiasi Prodi segera merapatkan barisan untuk melakukan pembenahan kurikulum dalam upaya penyesuaian agar Mata
kuliah di prodi tetap tertata dan
bisa didiskusikan upaya
pengembangannya. *

Pengantar Redaksi

Bersiap Menuju Era New Normal
Warta Cendekia
Pandemi global Coronavirus
Disease atau biasa disebut Covid19 yang merebak sejak akhir tahun
lalu di Wuhan, Tiongkok, hingga
kini masih terus diupayakan vaksin
penangkalnya oleh para ahli dari
seluruh dunia. Belum ada satu pun
institusi, termasuk WHO (World
Health Organization), berani mengeluarkan pernyataan kapan virus
mematikan yang telah merengut
lebih dari 1 juta nyawa di seluruh
dunia ini benar-benar bisa dibasmi
dari muka bumi.
Hampir semua negara yang dilanda pandemi ini pernah mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown. Ada yang total mencakup
seluruh wilayah negara, ada juga
yang melakukannya secara parsial
hanya mencakup beberapa wilayah
atau kota yang sebaran epidemiknya tinggi.
Masalahnya, sambil menunggu
waktu itu tiba, kehidupan harus terus berjalan. Kita tidak bisa selaman-

Jajaran redaksi Warta Cendekia.

ya diam mengisolasi diri. Kebijakan
lockdown yang diberlakukan di
beberapa negara, terbukti telah
menyebabkan lumpuhnya perekonomian di negara-negara tersebut.
Begitu pun penerapan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), istilah yang digunakan pemerintah Indonesia sebagai pengganti istilah lockdown yang terkesan menyeramkan, telah membuat
banyak kota melambat perekono-

miannya. Termasuk Surabaya yang
memberlakukan 3 kali periode PSBB
selama hampir 1,5 bulan mulai akhir
April hingga minggu ke dua Juni
lalu.
Oleh karena itu, dihentikannya
masa PSBB di Surabaya dan beberapa kota lain harus dipandang lebih sebagai langkah penyelamatan
perekonomian di kota-kota itu.
Sebab jika kebijakan PSBB ini terus
dilanjutkan, besar kemungkinan

ekonomi benar-benar bisa runtuh,
industri tidak berjalan, masyarakat
kehilangan penghasilan, dan kekacauan terjadi di mana-mana.
Tentu bukan berarti lantas kita
bisa bebas berkegiatan sama seperti masa sebelum adanya pandemi.
Betapa pun virus ini masih ada di
tengah kita, entah sampai kapan.
Justru dengan pencabutan masa
PSBB ini, kita harus bersiap memasuki era New Normal. Era di mana
kita dituntut untuk bisa beraktivitas kembali secara normal berdampingan dengan Covid-19 yang tak
nampak. Era yang menuntut dijalankannya protokol kesehatan
secara ketat, agar kembali beraktivitasnya kita tidak justru membuka
peluang makin lebar bagi menyebarnya virus mematikan ini.
Kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 adalah hal yang
manusiawi, namun sebagaimana
dikatakan rektor Unitomo Dr. Bachrul Amiq, SH, MH, hal itu tidak boleh
membuat kegiatan akademik mau-

pun non akademik jadi berhenti.
Dikatakannya, pelaksanaan beberapa kegiatan seperti perkuliahan,
bimbingan tugas akhir, ujian, bahkan KKN dan wisuda, memang bisa
dilaksanakan secara online tanpa
harus datang ke kampus, paling
tidak sebagian jika tidak seluruhnya.
"Namun kita harus mulai mempersiapkan diri agar kampus bisa
menggeliat lagi, baik dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat online
maupun offline," ujarnya.
Sudah barang tentu, hal ini
harus dilakukan secara bertahap
dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, agar dosen,
karyawan dan mahasiswa bisa
kembali melaksanakan berbagai
kegiatan di kampus dengan aman
dan terhindar dari penyebaran
Covid-19. Beberapa langkah dan
protokol kesehatan itu antara lain
penyemprotan disinfektan secara
berkala ke seluruh areal kampus,
penyediaan sejumlah tempat cuci
tangan dengan air yang mengalir,

pemeriksaan suhu badan, serta kewajiban untuk selalu mengenakan
masker (dan jika perlu face shield
atau penutup wajah) bagi siapa pun
yang hendak masuk dan selama
berada di areal kampus.
Penerapan physical distancing
atau penjagaan jarak juga tidak
kalah penting harus diterapkan secara ketat. Baik saat menempuh
perkuliahan di dalam ruang kelas
yang jarak antar kursinya diatur
minimal 1 meter dan hanya berisi
50% dari kapasitas, maupun saat
menempuh praktikum di dalam maupun luar laboratorium. Begitu pun
saat melakukan berbagai aktivitas
lain yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar, physical distancing juga harus tetap
diberlakukan di areal perpustakaan,
ruang tata usaha, ruang dosen, lift,
masjid, kantin, maupun tempat-tempat lain di seluruh areal kampus.
Selamat memasuki era New
Normal. Stay Safe, Stay Healthy.
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Implementasikan Kerjasama
FEB dan FH Unitomo
Gelar International Mobility Program di Malaysia dan Singapura

Mr Kondo Yoshio, President Director (IFECE) dan Fuji LTD Beri
Kuliah Tamu di depan mahasiswa Fakultas Sastra Jepang.

President IFECE Jepang

Buka Wawasan Dunia
Kerja Bidang Perhotelan
Warta Cendekia
Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS Unitomo)
menggelar Kuliah Tamu dengan mengangkat tema “Penggunaan
Artificial Intelligence (AI) dan Situasi Dunia Bisnis Perhotelan
di Jepang”, Rabu (23/10). Bertempat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan FS, Cicilia Tantri.
“Kuliah ini menjadi penting bagi mahasiswa Prodi Jepang
untuk membuka cakrawala budaya kerja bidang perhotelan
yang ada di Jepang,” ungkapnya saat memberikan sambutan.
Diikuti puluhan peserta dari mahasiswa Prodi Sastra Jepang,
kegiatan ini mendatangkan Kondo Yoshio, President Director
International Foundation of Education and cultural Exchange
(IFECE) dan Fuji LTD sebagai pemateri. Dalam paparannya
Kondo Yoshio menyampaikan data mengenai wisatawan asing yang datang ke Jepang justru tidak diimbangi dengan
jumlah tenaga kerja yang berkecimpung di dalamnya.
Di dunia perhotelan Jepang, pada 2010 jumlah yang menginap di hotel mencapai 400 juta hari inap. Dan tenaga kerja
yang berkecimpung sebesar 3.960.000. Pada 2018 jumlah yang
menginap di hotel mencapai 520 juta hari inap dan tenaga
kerjanya justru menurun menjadi 3.930.000. “Kemungkinan
besar tahun-tahun yang akan datang juga akan berkurang,”
ujar Kondo saat menyampaikan materi.
Jepang pun melakukan antisipasi. Apalagi pada 2020 mendatang, Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade. Diperkirakan jumlah wisatawan yang datang mencapai 40 juta orang.
Jika tidak diimbagi dengan jumlah tenaga kerja yang memadai,
maka akan kacau balau. “Kita mulai memerbaiki diri, agar pekerja tidak keluar masuk. Pekerja itu paling lama tiga tahun
bekerja di hotel, setelahnya hengkang. Karena itu kita mencoba memerbaiki tunjangan pekerja hingga naik 30 persen. Dan
juga membuat program visa khusus untuk tenaga kerja asing
yang memiliki keahlian khusus,” ujar Mr Kondo.
Hal lainnya yakni dengan memperluas dan mengembangkan AI atau kecerdasan buatan. Jepang yang ahli di bidang
tersebut, mulai mengembangkan sistem robotik untuk bisa membantu pekerjaan di hotel. “Tapi semua masih butuh sentuhan
manusia. Jadi kita tetap butuh dan merekrut tenaga ahli dari
luar Jepang untuk bisa bekerja di bisnis perhotelan,” tukasnya.
Sementara, ditemui di sela kegiatan, Desy Irmayanti, Ketua
Panitia mengatakan Kuliah Tamu ini menjadi kesempatan besar bagi mahasiswa untuk membuka jejaring melakukan magang di Jepang dengan gaji yang cukup tinggi.
“Kami telah menjalin kerja sama dengan IFECE lebih dari
tiga tahun terakhir, sudah banyak mahasiswa yang magang di
Jepang. Kami kembali memberi kesempatan kepada mahasiswa,
minimal semester lima untuk bisa juga kerja part time dengan
visa pelajar. Karena mereka membutuhkan itu,” tegasnya. (wil)

Vishesh Chandrashekar, Acharya Institutes beri kuliah ke
mahasiswa Unitomo.

Lima Perguruan Tinggi
India Kunjungi Unitomo
Warta Cendekia
India sebagai salah satu negara terdepan yang telah siap
menyambut hadirnya Revolusi Industri 4.0 secara global patut
dijadikan acuan dalam mengemas pendidikan. Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo (FEB Unitomo) kedatangan
beberapa Perguruan Tinggi (PT) dari Negara Anak Benua ini,
Selasa (05/11). Bertempat di Auditorium Lantai IV Gedung H,
kegiatan International Meeting Incredible India School Visit Forum 2019 ini mengangkat tema "Education 4.0 Human Resource".
Diikuti sekitar 50 peserta dari unsur mahasiswa, kegiatan
dihadiri Vishesh Chandrashekar dari Acharya Institutes, Ghalib dari Vellore Institute of Technology, Suresh dari SRM Institute of Science and Technology, Prabakaran dari Sri Ramachandra Institute of Health Science and Research, dan Ravi
Makhija dariTIE UPS International - Promoter of Indian education in Indonesia. Dalam pertemuan dengan mahasiswa
Unitomo, Vishesh Chandrashekar, Acharya Institutes menyampaikan bahwa pendidikan di India saat ini benar-benar
serba digital. "Bahkan sudah ada sekolah yang gurunya adalah robot," ujarnya.
Vishesh Chandrashekar menambahkan, dalam menghadapi industri 4.0 wajib memiliki pemikiran yang mandiri, mampu
dan jeli melihat peluang dalam menemukan solusi setiap
masalah di sekitar.
"Menghadapi era cyber ini kita harus berfikir kritis, karena
arus informasi yang dinamis menuntut kita untuk selalu berfikir kritis," imbuhnya.
Ditemui di sela kegiatan, Vieta Cornelis, Dosen Fakultas
Hukum mengatakan datangnya beberapa perwakilan PT India
merupakan implementasi dari MoU yang telah dilakukan Unitomo beberapa bulan lalu.
"Ke depan kami harap hasil MoU dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat secara inovatif," kata Doktor Bidang Hukum ini. (wil)

Warta Cendekia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Hukum
(FH) Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) mengimplementasikan hasil kesepakatan kerjasama dengan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) terkait international mobility program selama tiga hari di Malaysia dan Singapura. Tindak lanjut tersebut direalisasikan melalui kunjungan 25 mahasiswa
FEB, tiga mahasiswa FH dan
beberapa dosen Unitomo ke
UTHM terhitung sejak tanggal
7-9 Februari 2020. Kunjungan
tersebut juga merupakan bentuk
realisasi dari joint conference.
Seminar bertema Tourisme
and Human Resource Development di UTHM Johor Malaysia itu menghadirkan tiga
pembicara yakni Prof. Datin Dr
Maryati Mohamed (Dosen
UHTM), serta dua Mahasiswa
prodi S-3 UHTM yaitu Muhammad Shafiq bin Hamdin dan
Norradihah binti Ismail.
Sedangkan Unitomo menghadirkan pembicara Dr Mei-

Unitomo saat diterima di Kampus UTHM Malaysia

thiana Indrasari, ST., MM membahas tentang kendala dan
strategi UMKM di Indonesia.
Untuk mahasiswa Unitomo diwakili Sudarso mahasiswa
prodi S-2 Magister Manajemen
(MM) Unitomo yang membahas tentang peranan Bea
Cukai sebagai pelindung

masyarakat Indonesia.
Menurut Meithiana yang
juga Wakil Rektor IV Unitomo
bidang Pemasaran dan Kerjasama bahwa kegiatan ini sangat
sesuai dengan arah kebijakan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk kampus bekerjasama dengan kampus luar.

“Sejak ACHITS 2019 lalu
(seminar internasional Unitomo) untuk implementasi kita
sudah gandeng UTHM. Selanjutnya untuk tahun 2020 setelah joint seminar ini sekitar bulan Juni yang akan datang
UTHM akan datang ke Unitomo untuk mengadakan joint

seminar khusus dengan Fakultas Pertanian (FP) Unitomo
prodi Teknologi Pangan,” ujar
doktor MSDM ini.
Menurutnya kerjasama
yang dijalin Unitomo dengan
UTHM sudah tepat karena
UTHM sudah masuk peringkat
QS Rank dunia. “Unitomo selalu ingin berkolaborasi dengan
UTHM untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi
kami dan syukur alhamdulillah
sampai saat ini tidak menemui
kendala,” papar Meithiana.
Sementara itu Dr Sukesi,
MM, Ketua Program Studi
Magister Manajemen Unitomo,
yang juga ketua rombongan
mengatakan mahasiswa MM
memang sangat memerlukan
kegiatan seperti ini karena konsep akademik S2 di Unitomo
sudah harus fokus dalam
pengembangan networking.
Di lain kegiatan seminar international mobility program ini
beberapa mahasiswa FH Unitomo berkesempatan mengunjungi Mahkamah Agung Singapura sebagai studi perbandingan ilmu hukum di Singapura dan di Indonesia. (wil)

Mahasiswa Australia Belajar
Filosofi Budaya Jawa
Warta Cendekia
Fakultas Sastra Universitas
Dr. Soetomo (FS Unitomo)
bekerja sama dengan Dinas
Pemuda dan Olahraga Jawa
Timur (Dispora Jatim) mengajarkan filosofi budaya Jawa ke
18 mahasiswa asing asal Australia, Senin (20/01).
Dengan mengusung tema
“To be Young People in Millenial Era: Indonesia and Australian Perspective”, para mahasiswa asing diajarkan membuat
Wiron sebagai pembelajaran
karakter bagi generasi muda
yang hidup serba instan,
mudah, dan cepat.
“Intinya melatih kesabaran,
ketelatenan dan waspada khas
orang Jawa. Dengan memusatkan seluruh pikiran, hati, dan
gerakan tangan, mahasiswa
Australia akan memelajari karakter orang Jawa,” ungkap Rindrah Kartiningsih, ketua pelaksana saat ditemui di Ruang
Soemantri.
Rindrah Kartiningsih menambahkan, selain belajar
Wiron, mahasiswa Australia

diajak bermain Aksara Jawa
Scrable untuk melatih dedikasi
dan setia pada tugas yang
diberikan. “Peserta akan belajar filosofi di balik cerita Duro
dan Sembada yang setia pada
tugas yang diberikan oleh
Ajisaka hingga mati. Peserta
akan menggunakan Aksara
Jawa untuk menyusun kata
yang harus dimainkan,” imbuh
Dosen FS Inggris ini.
Sementara, Haris Ramadhan, Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Jatim meng-

harapkan melalui kegiatan ini
dapat memberi manfaat dalam
mengembangkan pemahaman
budaya antar negara pada generasi muda dalam menciptakan
perdamaian.
“Melalui Cross Culture Understanding, para pemuda inilah
yang nanti akan menciptakan
kerukunan dan perdamaian
antar negara dengan segala
potensi yang mereka miliki, tentu dengan pendalaman budaya
sebagai pondasi mereka dalam
bertoleransi,” ujarnya. (wil)

Hadirkan Kampus Asal Filipina,
Unitomo Gelar Studium Generale

Mahasiswa Australia bersama Putra Putri pilihan Dispora Jatim
memberi Persembahan Tari Biteya asal Gorontalo di Unitomo.

Guru Besar Asal Jepang Beri Kuliah
Umum Public Private Partnership
Warta Cendekia
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo (FIA
Unitomo) menggelar Kuliah
Umum, Jumat (14/02). Bertempat di Ruang Soemantri, kegiatan ini mengangkat tema "Public Private Partnership".
Amirul Mustofa, Dekan FIA
mengatakan kegiatan ini bagus
untuk wawasan mahasiswa
dalam memahami pembangunan
infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) atau Public Private
Partnership (PPP). "Jadi ikuti dan
pahami hingga tuntas kegiatan
ini, karena transfer knowledge
positif akan didapat," ujarnya
saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 mahasiswa FIA dan
Fakultas Sastra Program Studi
Sastra Jepang ini menghadirkan Bambang Ridyanto, Guru
Besar Wako University Jepang
sebagai narasumber. Dalam
paparannya Bambang Rudyanto mengatakan betapa pentingnya memahami PPP.
“Saat sudah mengetahui
dan memahaminya, akan menjadi pengembangan solusi alternatif untuk meningkatkan
pembangunan infrastruktur
ketika terjun di dunia pemerintahan nanti,” paparnya.
Pria kelahiran Probolinggo,

Prof Bambang Rudyanto, Guru Besar Wako University Jepang
memberikan paparan dalam Kuliah Umum di Unitomo

Jawa Timur ini memberi gambaran pemerintah dalam menjalankan PPP. Sejak 2005 silam, PPP
merupakan strategi kerjasama
antara Jepang dengan pemerintah Indonesia dalam bidang
pembangunan infrastruktur.
“Sebab investasi asing bukan
sekedar industri,” imbuhnya.
Menurut analisanya, Tiongkok saat ini telah menggeser
Jepang sebagai runner up investor di Indonesia. Pemerintah
Indonesia dinilai memiliki beberapa pertimbangan tersendiri
kenapa menggantungkan investasi dari Tiongkok ketimbang Jepang. “Menurut saya
pemerintah masih membutuhkan bantuan pinjaman cepat
namun dengan tenggang waktu pengembalian yang cukup
lama,” terangnya.
Q

BERSAMBUNG KE HAL. 7

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo bersama University of The East,
Philippine menggelar Studium Generale, Selasa (25/02). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini dibuka langsung
oleh Wakil Rektor IV, Meithiana Indrasari dengan mengangkat
tema "Strengthen Research on Southeast Asia: Crossing the
Boundaries on Industrt 4.0".
"Studium Generale ini menjadi salah satu implementasi kerja
sama Unutomo dengan University of The East, Philippine,
gunakan kesempatan ini untuk membuka wawasan secara internasional dengan baik," ujarnya saat memberikan sambutan.
Diikuti sekitar 100 peserta, kegiatan ini mendatangkan Louie
A. Divinagracia, Dekan Fakultas Ekonomi University of The
East, Philippine dan Maria Rochelle G. Divinagracia, Dosen Ahli
Gizi dan Ketahanan Pangan University of The East, Philippine.
Dalam paparannya, Louie A. Divinagracia mengungkapkan
perkembangan teknologi internet yang begitu cepat membawa
berbagai dampak, terlebih di kalangan akademisi.
"Di Era Digital ini sebenarnya banyak kemudahan untuk
mengakses materi pendidikan, namun tidak jarang juga ada
yang menyalah gunakannya," ungkapnya.
Senada dengan Louie A. Divinagracia, Maria Rochelle G.
Divinagracia mengatakan internet memberikan kemudahan
bagi penggunanya bahkan hingga urusan makanan.
"Tinggal pesan melalui handphone, pesanan makan kita
diantar," ujar istri Louie A. Divinagracia ini.
Maria Rochelle menambahkan, sebagai pengguna aktif internet, jangan sampai terlena dengan segala kemudahan yang
ada. Gunakan internet sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan, hingga sebagai pengayaan refrensi akan kandungan
gizi dari makanan. "Jadilah pengguna yang smart," pungkasnya. (wil)
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Mohammad Aggil Kesuma dan Cindy Arta Purbasari

Rebut Gelar Putra Putri
Kampus Unitomo 2019
Comprest 2020

Mahasiswa Fikom Unitomo
Kembangkan Skill Travel Photography
Warta Cendekia
Tidak hanya sebagai aktivitas melepas penat, Travelling kini
menjadi hobi banyak orang yang dilengkapi dengan skill fotografi maupun videografi. Bahkan banyak diantara para traveller yang berlomba membagikan moment liburan mereka di media
sosial masing-masing.
Teknik mengasah skill fotografi terutama dalam dunia Travelling diminati berbagai kalangan diantaranya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Fikom Unitomo)
Surabaya, Sabtu (18/01). Mengusung tema “Travel Photography Sharing Session”, setiap mahasiswa berkesempatan menampilkan hasil karya mini on the spot photo competition di
Hotel Gunawangsa Manyar.
Satu diantara expert, Struart Colin yang merupakan fotografi
travel menceritakan pengalamannya mengunjungi destinasi wisata Indonesia. "Cari referensi destinasi dari akun-akun Instagram
atau media sosial, spot lokasi foto dimana yang bagus. Kedepannya sih mau keliling Indonesia selama satu tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan, Gilang Brilian Sumadi,
Ketua Pelaksana Comprest mengatakan karya para peserta akan
dinilai langsung oleh tiga expert travel photograpgy Joe Adimara, Stuart Colin, dan Irfan Faiz yang hadir pada sesi sharing session. "Tema besar kami Communication Entrepreneurship Festival 2020, lewat setiap sesi kami membahas how to start a career in
travel photography," katanya.
Diharapkan kemampuan fotografi yang tengah ditekuni mahasiswa tak hanya menghasilkan karya apik tetapi juga memberikan peluang karir. "Kami berharap semua peserta terutama generasi millenial dapat memaksimalkan potensi dan skill mereka sehingga bisa bersaing di peluang pasar bidang travel photography," imbuh Gilang. (wil)

Warta Cendekia
Sebagai agenda tahunan,
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) kembali menggelar pemilihan Putra-Putri Kampus, yang
sebelumnya dilakukan 2018.
Bertempat di Auditorium Ki. H.
Moh Saleh, dari sejumlah finalis memerebutkan gelar PutraPutri Kampus Unitomo 2019,
yang sebelumnya hanya dilakukan pemilihan Putri Kampus diraih Bella Putri Aryakusuma, mahasiswa Fakultas
Ilmu Administrasi (FIA).
"Pemilihan Putra Putri kampus kali ini sangat spektakuler,
karena tahun ini kita tidak hanya memilih Putri, namun juga
Putra Kampus Unitomo," kata
Rektor, Bachrul Amiq saat
memberikan sambutan kegiatan
Grand Final Pemilihan PutraPutri Kampus Unitomo 2019,
Sabtu (05/10).
Sebelumnya, seleksi Putra
Putri Kampus 2019 telah dilakukan sejak Kamis (03/10) lalu
yang diikuti sekitar 40 peserta
dengan komposisi 20 putra
dan 20 putri dari masing-masing fakultas dengan berbagai
tahapan seleksi, hingga terpil-

ih 10 finalis putra dan 10 finalis
putri. Dalam Grand Final, Mohammad Aggil Kesuma, mahasiswa FIA dan Cindy Arta Purbasari, mahasiswa Fakultas
Sastra (FS) berhasil meraih juara 1 dan dinobatkan sebagai
Putra-Putri Kampus Unitomo
2019. "Saya merasa terharu dan
bangga bisa menjadi Putri Kampus Unitomo 2019, kedepannya saya akan menjadikan Unitomo lebih berprestasi dengan
mengikuti Putri Kampus se
Jawa Timur," ungkap Cindy.
Sementara, Mohammad Aggil Kesuma mengaku bangga
bisa meraih Putra Kampus untuk pertama kalinya. "Terpilihnya saya menjadi Putra Kampus pertama di Unitomo merupakan sebuah amanah yang
harus saya jaga, saya akan
memberikan yang terbaik untuk kampus Kebangsaan dan
Kerakyatan ini," imbuhnya.
Selain Mohammad Aggil
Kesuma dan Cindy Arta Purbasari, terpilih sebagai Runner
Up Putra-Putri Kampus Unitomo 2019, Gary Krishna, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) dan Hany Irsalina,

Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB). Sementara M.
Fadjar Nor, mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) dan Nur Laily
Abidah, mahasiswa FIA sebagai Runner Up II Putra-Putri
Kampus Unitomo 2019.
Diikuti Mochamad Faisal
Yasin, mahasiswa FH dan Sania Azizah Azis, mahasiswa
Fakultas Ilmu Kesehatan
(Fikes) peraih kategori Intelegensia Putra-Putri Kampus
2019, sementara Mikael Ronal-

Para Pendekar Unitomo Raih
Juara Umum II dan III
Kejurnas Silat Kota Pahlawan Championship I

Wahyuning Tyas, Mahasiswa Prodi MIPA FKIP Unitomo saat
mengawasi peserta Olimpiadi Matematika EKSIS 4 ketika
mengerjakan soal.

BEM FKIP Unitomo

Gelar Olimpiade
Matematika Keempat
Warta Cendekia
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)
menggelar Olimpiade Matematika Edukasi, Kreatif, Sigap, Intelektual, dan Sukses (EKSIS) #4, Sabtu (22/2). Bertempat di Auditorium Ki. H. Moh. Saleh, kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil
Rektor IV, Meithiana Indrasari.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor bidang promosi dan kerja
sama ini mengatakan sinergi BEM FKIP dengan pihak Fakultas
maupun Universitas mampu menggerakkan generasi milenial kalangan SMA sederajad untuk mengikuti Olimpiade Matematika.
“Saya salud dengan semangat peserta yang luar biasa, di hari
libur biasanya digunakan untuk santai kumpul bersama keluarga, namun ini dengan semangat membara berkompetisi mengikuti
olimpiade matematika. Tetap junjung tinggi sportifitas dan raihlah
kemenangan,” ungkapnya.
Dengan mengusung tema "Memperluas Wawasan Matematika untuk Menuju Generasi 4.0 yang EKSIS," kegiatan ini diikuti
sekitar 400 siswa SMA/SMK/MA sederajat baik negeri maupun
swasta. "Antusias peserta sangat luar biasa, semoga acara ini
bisa memjadi wadah bagi peserta dalam mengasah kemampuan
bidang keilmuan Matematika," ujar Dekan FKIP, Hetty Purnamasari saat ditemui di sela kegiatan.
Sementara, Siti Nur Rohmawati, ketua pelaksana kegiatan, menjelaskan Olimpiade kali ini membidik minat para milenial untuk menyukai Matematika. "Generasi zaman now juga harus suka dan bahkan
pinter matematika, jangan hanya mengandalkan eksis di medsos
dengan foto jalan-jalan,” ungkap mahasiswa semester IV ini.
Siti Nur Rohmawati menambahkan, melalui kegiatan Olimpiade
Matematika Eksis #4 ini ratusan peserta dari tingkat SMA/SMK/
MA se-Jatim ini akan EKSIS dalam keilmuan matematika yang
tidak hanya tentang hitungan aljabar semata.
“Kalangan millenials ini selain akan bersaing secara sehat
dalam berkompetisi. Dalam soal yang diberikan akan melatih pola
logika berfikir generasi zaman now. Dengan demikian mereka
akan menjadi pribadi yang memiliki Edukasi, Kreatif, Sigap, Intelektual, dan Sukses sebagaimana EKSIS yang kita angkat sudah
jilid ke 4 ini,” imbuhnya. (wil)

Ini Cara Sastrawan Gelorakan
Minat Baca Kaum Milenial
Warta Cendekia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar kegiatan kuliah umum
di Gedung F ruang 311, Rabu (3/12). Menghadirkan seorang
sastrawan, Okky Madasari yang saat ini sedang mengejar
pendidikan S3 di Singapore. Dengan mengusung tema “Geneologi Sastra Indonesia”, kegiatan ini membahas tentang
sejarah sastra Indonesia.
Diikuti sekitar 80 peserta, kuliah tamu ini secara kesuluruhan
dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia (PBS). Okky mengisi kuliah tamu di Unitomo bukanlah yang pertama kalinya, ia selalu merasa bahwa PBS Unitomo
merupakan para calon sastrawan dan calon pengajar.
Q
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Warta Cendekia
Para pendekar silat Unitomo
yang tergabung dalam UKM
Perisai Diri (PD) dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
meraih hasil menggembirakan
dalam ajang Kota Pahlawan
Championship I 2019 di Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS) Surabaya 23-25 November.
Ajang bergengsi antar perguruan silat ini diikuti lebih dari 3.000
atlet dari hampir 300 kontingen.
Menerjunkan 14 atlet kontingen PD Unitomo tampil sebagai
juara umum ke II setelah meraih
5 medali emas, 3 perak, dan 6
perunggu, sedang kontingen
PSHT Unitomo yang menurunkan 11 atlet keluar sebagai juara
umum ke III dengan 5 medali
emas, 1 perak, dan 5 perunggu.
Pundi medali PD Unitomo
diraih Martin (FT), Gery (FT),
Ferdinus (FH), Melia (Fikes), dan
Yeni (FEB) yang menyumbang
medali emas, serta Kornelis
(Fikom), Isto (FP) dan Dewi (FP)
yang menyumbang medali perak. Sedang 6 medali perunggu
diraih Sandika (Fikom), Marcel
(FT), Rey (FP), Juven (FEB), Dewi
(FIA), dan Sania (Fikes). Seluru-

hnya dari kategori tanding.
Adapun medali PSHT Unitomo didapat Dika (FT), Stefanus
(FEB), Dhedi (FIA), Ahmad dan
Anton yang menyumbang medali emas, serta Kiki (FT) yang
meraih medali perak. Seluruhnya
juga dari kategori tanding. Sedang 5 medali perunggu lainnya
didapat Fadlol (FT) dan Samsul
(FEB) dari kategori tanding, serta
Iza (FIA), Rindi (FKIP), dan Dina
(FEB) dari kategori seni regu.
Rektor Unitomo, Bachrul
Amiq, mengapresiasi prestasi
yang diraih kontingen dari 2

UKM ini, dan berjanji akan memberi beasiswa bagi para atlet
yang berhasil meraih medali.
“Bentuknya berupa keringanan SPP yang besarannya akan
disesuaikan dengan lingkup
kejuaraan yang kalian menangi,"
ujar Rektor dalam sambutannya
saat menerima kedua kontingen
di ruang kerjanya.
Namun begitu, rektor juga
mengingatkan agar para atlet
tidak cepat berpuas diri. "Ikhtiar
untuk terus meningkatkan
prestasi harus terus dijaga dan
dipertahankan. Masih banyak
event yang harus kalian hadapi
di masa yang akan datang,” pesan rektor.
Khususnya para atlet dari
UKM PD, seusai kejuaraan ini,
memang harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi
event yang lebih besar, yaitu
Kejurnas Silat Piala Presiden
yang akan berlangsung Juni
2020 di Bandung. “Kami menargetkan mampu meraih gelar juara umum dalam ajang paling bergengsi bagi para atlet PD tersebut,” tukas Sania, Ketua UKM
PD Unitomo. (wil)

di, mahasiswa FH dan Mahrani Yasmin, mahasiswa Fikom
berhasil meraih predikat Persahabatan Putra-Putri Kampus
2019, serta Reyvaldi Zain, mahasiswa FH dan Sania Azizah
Azis, mahasiswa Fikes sebagai
peraih Favorit Putra-Putri Kampus 2019.
Ditemui di sela kegiatan,
Meithiana Indrasari, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan
Promosi mengatakan kegiatan
pemilihan Putri Kampus Unit-

omo telah menjadi agenda
tahunan dan sebagai ikon kampus.
"Para finalis Putra-Putri Kampus Unitomo 2019 akan memberikan warna baru bagi aktivitas promosi Unitomo, tentu
nantinya mereka ini kami jadikan garda depan dalam kegiatan promosi kampus serta kami
persiapkan mengikuti pemilihan Putra-Putri Kampus
tingkat Jatim hingga Nasional,"
pungkasnya. (wil)

Pacu Motivasi Belajar

CSR Unitomo Hadiahkan
Sepeda ke Adik Damping
Warta Cendekia
Tim Campus Social Responsibility (CSR) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar kegiatan Gathering Amal #3, Minggu (17/11). Bertempat di Lt. Gedung H, Rektor, Bachrul Amiq dan
Slamet Riyadi Wakil Rektor II serta Suyanto Wakil Rektor III
dalam kegiatan CSR amal Unitomo memberikan 3 sepeda dan tali
asih secara langsung kepada sekitar 30 anak damping dalam
kegiatan yang bertemakan Masa Depan “Menciptakan Senyum
Mereka dengan Kepedulian”. "Dalam Program CSR ini kita berikan sepeda kepada anak berprestasi untuk mendukung serta
memotivasi mereka dalam belajar dan mengasah bakat mereka
dengan bermacam lomba serta memacu keberanian mereka,"
ungkap Doktor Bidang Hukum ini.
Bachrul Amiq menambahkan, Pendampingan merupakan implementasi MoU antara Unitomo dengan Pemerintah Kota Surabaya. Tahun ini memasuki tahun kelima Unitomo menggelar Program CSR. "Wali kota ingin universitas turut andil dalam mengatasi permasalahan kota, seperti ancaman putus sekolah," imbuhnya. Anak asuh yang ditangani Tim CSR Unitomo dipilihkan
oleh Pemkot melalui data anak putus sekolah yang ada di Surabaya. Sedangkan Unitomo bertugas menyediakan 30 mahasiswa
pendamping untuk mengawal 30 siswa. Para pendamping bertugas menjaga, agar mereka tidak putus sekolah dan menyelesaikan problem yang dialami adik asuh, seperti tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kesulitan melengkapi dokumen
pendidikan, serta melakukan pendekatan.
"Kami mendapat data anak putus sekolah dan Unitomo sudah
mengembalikan 30 anak kembali sekolah," tuturnya.
Pendampingan dilakukan sejak Mei. Sebelumnya, pendamping melewati proses seleksi dari internal kampus. Tugas pendamping adalah mengawal proses belajar. "Kita mengupayakan
agar mahasiswa tidak selalu menjadi Sinterklas, tapi untuk melakukan upaya pendampingan," jelasnya.
Sementara, Wahyuni Saputri, Ketua Tim CSR 2019 mengatakan paling banyak adik asuh berada di Kawasan Sawahan dan
Tegalsari, Surabaya. Adik-adik asuh rata-rata adalah anak berprestasi, namun terbatas secara ekonomi.
"Biasanya mereka putus sekolah karena perekonomian kurang
tapi anaknya berprestasi. Juga kita usahakan bagaimana bakat
mereka bisa tersalurkan," katanya.
Ia menambahkan, jika pendampingan dilakukan secara periodik dua kali dalam seminggu. Antara lain mendampingi belajar,
pendidikan karakter, dan permainan edukatif. Dalam kegiatan gathering adik asuh dengan Tim CSR ini, Unitomo menghibahkan
tiga buah sepeda, aneka souvenir, alat tulis dan uang saku. Acara ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan lomba menarik
seperti baca puisi, menggambar, dan menyanyi. (wil)

UKM Pramuka Unitomo Gelar
LK2P Tingkat SMA se Jatim
Warta Cendekia
Unit Kegitan Mahasiswa
(UKM) Pramuka Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) menggelar
Lomba Kecerdasan dan Ketangkasan Pramuka Penegak dan
Pandega (LK2P) tingkat SMA,

SMK, MA, Sederajat dan Universitas Se-Jawa Timur, Minggu
(26/01). Bertempat di lapangan
Gedung F, kegiatan tahun kedua LK2P kali ini mengangkat
tema “Bersama Pramuka
Tingkatkan Kreatifitas dan In-

ovasi Tanpa Batas Untuk Masa
Depan Bangsa”.
“Menjadi anggota pramuka
harus bangga karena punya
nilai-nilai moral dalam dasa dharma yang kelak bisa menuntunnya dalam memimpin negeri,”
ujar Rektor, Bachrul Amiq saat
memberikan sambutan.
Bachrul Amiq menambahkan,
tetap pegang teguh sportivitas
dalam mengikuti lomba keterampilan dan kecerdasan di bumi
Unitomo. “Moralitas yang saat
ini melemah, jangan sampai terjadi pada setiap anggota pramuka. Ikuti lomba ini dengan baik
hingga meraih juara,” imbuhnya.
Q
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Kuliah Tamu

Teknik Informatika Kupas
Teknologi Deep Learning
Warta Cendekia
Program Studi (Prodi) Teknik Informatika Fakuktas Teknik
Universitas Dr. Soetomo (FT Unitomo) menggelar kuliah tamu,
Kamis (05/12). Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan
ini mengangkat tema “Teknologi Deep Learning dan Pemanfaatan pada Kehidupan Manusia” dan dibuka oleh Achmad
Choiron, Dekan FT.
“Kuliah tamu seperti ini banyak memberikan manfaat bagi
mahasiswa maupun secara kelembagaan, selain mahasiswa
menerima referensi dari pemateri yang berkompeten, secara
kelembagaan juga terjalin hubungan kerja sama,” ungkapnya
Q BERSAMBUNG KE HAL. 7
saat memberikan sambutan.
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LLDIKTI Wilayah VII Jatim
Apresiasi BNPB dan Unitomo
Inisiasikan KKN Tematik Covid-19 Secara Daring

Prof. Sedarmayanti
Rilis Buku ke-26

Tentang Diklat di Era New Normal
Warta Cendekia
Indonesia memasuki keadaan new normal di mana kebiasaan
lama dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak bisa lagi
menjadi patokan. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai
penyesuaian pada era new normal saat ini.
Dalam konteks demikian, e-learning sebagai pendukung proses pembelajaran sejatinya juga dapat diterapkan dalam program
pendidikan dan pelatihan atau diklat. E-learning memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan &
latihan diklat pada era new normal.
Demikian disampaikan praktisi dan pakar manajemen pembelajaran Djadja Ahmad Sardjana dalam perbincangan di Bandung, akhir pekan lalu. Pada Senin (15/06) lalu, Sekolah Tinggi
Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung bekerjasama dengan Dataquest Leverage Indonesia
menggelar Webinar dan Bedah Buku bertajuk “Perencanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Diklat” yang ditulis Prof Dr Sedarmayanti (Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Unitomo
dan dosen STA LAN Bandung) dan Drs Sabar Gunawan, MA
(dosen STIA LAN).
“New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan
demi mencegah penularan virus. New normal dengan menerapkan
protokol kesehatan bukan berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi,” ungkap Djadja.
Ia menambahkan, proses diklat yang dijalankan berbagai lembaga atau organisasi, terutama lembaga pemerintah, juga dapat
beradaptasi dengan era new normal. “Diklat memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan
dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi atau institusi. Dengan diklat diharapkan tercipta aparatur
atau staf yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menambahkan, diklat bertujuan untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan kualitas aparatur melalui diklat bertujuan untuk dapat
menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).
Ditemui di sela-sela webinar Prof. Dr. Sedarmayanti menyampaikan, e-learning sebagai pendukung proses pembelajaran juga
dapat diterapkan dalam diklat. E-learning memiliki keunggulankeunggulan yang dapat digunakan pada kondisi normal baru.
Persaingan di era globalisasi membutuhkan tingkat produktivitas yang tinggi, pengetahuan yang luas serta profesional. Praktik pelatihan konvensional tidak mampu menyediakan pelatihan
yang dibutuhkan secara efektif, karena keterbatasan waktu, tempat, jumlah instruktur, fasilitas, dan lain-lain.
“Di negara maju, sistem e-learning telah diaplikasikan oleh
berbagai instansi, termasuk institusi pemerintah. Dengan sistem
e-learning proses belajar-mengajar dapat dilakukan dimanapun
dan kapanpun (anywhere, anytime & anyplace) selama memiliki akses ke website(internet),” tutur guru besar FIA Unitomo
ini. (agbar)

Warta Cendekia
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pusat Studi
Bencana & Lingkungan
(PSBL) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bersama Badan
Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menggelar Webinar Nasional dengan mengangkat tema ”Inisiasi KKN Tematik Covid-19 secara Daring
Melalui Aplikasi InaRisk”, Selasa (09/06). Kegiatan dilaksanakan secara Daring atau online
menggunakan zoom meeting
sebagai media pertemuan.
Mengawali kegiatan, Rektor,
Bachrul Amiq mengungkapkan
kegiatan di tengah Pandemi ini
mendapat dukungan luar biasa
dari BNPB. “Kami sangat berterima kasih kepada BNPB yang
telah memberikan kepercayaan
Unitmo, PSBL, dan LPPM guna

mendukung penuh pelaksanaan KKN Tematik Bencana
Covid-19,” ungkapnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 300 partisipan ini menghadirkan Lilik Kurniawan, Deputi

Pencegahan BNPB dan Suprapto, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jatim, serta Ridwan Yunus, Inisiator
Aplikasi InaRisk sebagai narasumber. Dalam paparannya,
Suprapto mengatakan Unitomo
merupakan kampus yang berani dan survive dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) di tengah
Pandemi Covid-19. “Kami, LLDIKTI mengapresiasi kampus
Unitomo yang bisa bertahan,
bahkan bangkit di tengah tekanan Pandemi ini,” ujarnya.
Suprapto menambahkan,
Unitomo merupakan kampus

yang mencatat sejarah dalam
membantu pemerintah menjadikan mahasiswa sebagai relawan informasi membantu
BNPB memutus mata rantai
penyebaran Covid-19.
“Di antara perguruan tinggi
lain, Unitomo telah menjadi inisiator penyelenggara KKN
secara daring dengan menggandeng BNPB. Ini merupakan
pengabdian pada masyarakat
yang tepat guna di tengah Pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu, Lilik Kurniawan menyampaikan sangat
penting bagi mahasiswa memahami PRB Pandemi Covid-19.
“Adik-adik mahasiswa harus

menyaring informasi terkait
wabah ini dengan informasi
yang benar-benar relevan,”
ujarnya Lilik.
Lilik menambahkan, peserta
KKN Tematik PRB Covid-19
Unitomo akan menjadi relawan
non medis yang membantu
gugus tugas Covid-19 untuk
memeroleh data masyarakat
dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Ada 3 pokok tugas relawan
non medis, yakni edukasi, sosialisasi dan mitigasi. Kami,
BNPB mengharapkan mahasiswa dapat memberi edukasi
kepada masyarakat agar dapat
berpartisipasi untuk peduli terhadap diri sendiri, keluarga dan
di lingkungan tempat tinggal
dalam rangka memutus rantai
penyebaran virus SARS-CoV2 penyebab Covid-19,” imbuh
pria kelahiran Yogyakarta ini.
Dalam penjelasannya, Lilik
menegaskan kegiatan mendapatkan data masyarakat dimulai dengan memberikan self assessment yang bisa di lakukan
di rumah saja, dengan tetap
mematuhi physical atau social
distancing.
“Kami butuh dukungan dari
mahasiswa sebagai relawan informasi yang ada di rumah, dalam
melakukan penilaian mandiri untuk pribadi, keluarga, dan desa
dengan aplikasi INARISK Personal,” pungkasnya. (wil)

Di Tengah Pandemi Covid-19

KPPU Tetap Jalankan Fungsi dan Perannya
Warta Cendekia
Selasa (19/5), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
melalui Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU bekerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo
(Unitomo) menyelenggarakan
Webinar dengan tajuk “Peran
KPPU di Tengah Pandemi Covid-19”. Dalam kegiatan ini
menghadirkan Dendy R. Sutrisno, Kepala Kanwil IV KPPU
dan Meithiana Indrasari, Wakil Rektor Unitomo sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Dendy
R. Sutrisno menegaskan kinerja KPPU tetap dilakukan dengan tetap memenuhi protokol
pemerintah. “KPPU masih
tetap eksis untuk menjalankan
tugas dan fungsinya untuk

mengawasi persaingan usaha
sebagaimana yang diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999,”
ungkapnya.
Dandy menambahkan,
KPPU telah mengeluarkan
Keputusan Nomor 12/ KPPU/
Kep.1/ IV/ 2020 tentang Penanganan Perkara dalam kondisi kedaruratan Bencana Wabah
Penyakit akibat Virus Corona
di Indonesia. Berdasarkan
Keputusan tersebut, kegiatan
penegakan hukum kembali
berjalan dan diprioritaskan untuk dilaksanakan secara elektronik melalui surel, telepon,
atau telekonferensi.
“Sebagai aksi nyata yang
dilaksanakan KPPU dalam
penegakan hukum, salah satunya kami melaksanakan

penyelidikan terkait potensi
pelanggaran pelaksanaan rapid test oleh rumah sakit. Atas
inisiatif sendiri, KPPU menetapkan pelaksanaan rapid test
semasa pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai objek
penyelidikan,” imbuhnya.
Senada dengan Dandy, Meithiana Indrasari mengatakan
saat ini KPPU telah mencium
ada sesuatu yang janggal dalam
pelaksanaan test yang dilakukan oleh Rumah Sakit (RS).
“Saya mengikuti perkembangan informasi yang ada,
tentu saja dalam hal ini KPPU
telah menduga, pihak tertentu
mengharuskan konsumen atau
penerima jasa pelayanan rapid
test untuk menerima keseluruhan paket deteksi Covid-19

dengan biaya mahal, kendati
beberapa prosedur sebetulnya
mungkin tak diperlukan,” terangnya.
Dari segi akademisi, Meithiana Indrasari menambahkan
saat ini sebagai pelaku usaha
harus memberikan segala inovasi yang dimiliki untuk men-

ingkatkan potensi usaha di
tengah pandemi. “Jangan terpuruk dengan keadaan yang
terjadi, pastinya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran
agar usaha tetap eksis. Kita
wajib beradaptasi dengan
keadaan menuju new normal ke
depan,” pungkasnya. (wil)

Webinar Unitomo

Bahas Tantangan dan Peluang Riset Internasional
Kupas Eksistensi Pendidikan Lewat
International Sharing Session
Warta Cendekia
Pandemi Covid-19 turut mengubah dunia pendidikan, mulai
dari metode pembelajaran, penganggaran, hingga sasarannya.
Metamorfosis ini membutuhkan adaptasi agar kegiatan belajarmengajar berjalan efektif.
Dalam proses belajar, misalnya, pengajar tidak lagi harus bertatap muka secara langsung dengan siswa karena dapat dilakukan
secara daring atau online. Di tengah situasi yang terjadi, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bersama University of East Caloocan,
Philippines menggelar International Sharing Session bertemakan
“Online Distance Learning during Covid-19, Experiences from
Middle East, The Philippines, and Indonesia”, Selasa (5/5).
Kegiatan secara online ini dilakukan melalui Zoom Meeting
yang diikuti hampir 300 partisipan dan menghadirkan Meithiana
Indrasari, Wakil Rektor Unitomo serta Mutjaba Momin, Assistant
Professor - HRM American University of Middle East bersama
Louie A. Divinagracia, Dean College of Business Administration
University of East Caloocan, Philippines sebagai narasumber.
Dalam paparanya, Meithiana Indrasari mengungkapkan meski
di tengah Pandemi, penerapan Tridharma Perguruan Tinggi tetap
harus berjalan. “Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan
akademik melalui gadget, dan fakta yang menarik mahasiswa yang
biasanya secara tatap muka kurang aktif, namun secara online
mereka menjadi lebih aktif berdiskusi,” ungkapnya.
Sementara dari Timur Tengah, Mutjaba Momin mengatakan
Pandemi telah berimbas ke seluruh sektor, bahkan sektor pendidikan. Mutjaba menegaskan dalam situasi seperti ini, institusi pendidikan harus melakukan percepatan perubahan pola pendidikan
yang kental akan teknologi informasi. “Pendidikan harus tetap
dilanjutkan, jadikan krisis ini menjadi kesempatan untuk upgrade
knowladge secara signifikan,” ujarnya.
Menambahkan paparan Mutjaba Momin, Louie A. Divinagracia menyampaikan, situasi Pandemi Covid-19 mendorong
dunia pendidikan agar memiliki kemampuan fleksebilitas dalam
merespons hal-hal yang tidak terduga.
“Sudah saatnya kita mengakrabkan yang namanya pendidikan
berbasis teknologi, karena media yang kita miliki semuanya sudah
menunjang akan hal itu, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya
secara efektif dan efisien,” tegasnya. (wil)

Warta Cendekia
Universitas Dr. Soetomo
Surabaya (Unitomo) Senin (01/
06) kembali gelar web seminar
(webinar) Internasional mengenai peluang kerjasama riset internasional dengan tajuk "Challenge and Opportunity on Research and International Collaboration in Southeast Asian Higher Education ” yang di gelar melalui aplikasi zoom meeting dan
live streaming di kanal youtube.
Wakil Rektor IV Unitomo
bidang Kerjasama dan Pemasaran,
Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM
dalam sambutannya mewakili Rektor berharap melalui ajang maya
ini bisa menjadi menjadi peluang
bagi para akdemisi khususnya
para peneliti untuk mengetahui
peluang kerjasama penelitian dengan beberapa perguruan tinggi di
Philipina dan Malaysia.
"Dengan memanfaatkan momentum webinar dan semangat
kelahiran Pancasila ini mari kita
pompa daya imajinasi dan en-

ergi inovasi bangsa menyongsong era kenormalan baru terutama bagi para peneliti dan akademisi untuk terus mencari peluang kerjasama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri,”
ujarnya bersemangat.
Hadir sebagai narasumber diantaranya Atase Pendidikan dan
Kebudayaan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Manila Philipina Dr. Lili Nurlaili, M.Ed , Dekan
Fakultas Komunikasi Massa University of Philipina Prof. Arminda
V. Santiago, Ph.D. serta Prof. Dr.
Nor Hazana Abdullah dosen fakultas Manajemen Teknologi dan
Bisnis Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia.
Lili Nurlaili sebagai salah satu
nara sumber membahas materi terkait “Strategi Kolaborasi Pendidikan, Pelatihan, dan Pemagangan
di Philipina”. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa beberapa peluang kerjasama penelitian
yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi Indonesia dengan per-

guruan tinggi di Philipina. "Dalam
pengembangan bahasa dan budaya di KBRI Manila telah mengadakan pelatihan bahasa Indonesia dan syukur alhamdulillah
sekarang sudah ada 750 siswa,
guru, dosen dan masyarakat yang

tertarik dan berperan aktif belajar
bahasa Indonesia. Bahkan
sekarang telah menjadi mata kuliah wajib di beberapa SMA dan
perguruan tinggi,” tuturnya.
“Dari sisi Budaya kami telah
mengadakan beberapa acara pro-

mosi budaya dengan memperkenalkan beberapa tarian Indonesia
serta pelatihan membuat Batik.
Dan hasilnya sekarang kami telah
mempunyai 7. 000 siswa pelatihan
magang di Philipina yang bisa
membatik. Q BERSAMBUNG KE
HAL. 7
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Pusdiklat Unitomo Gelar Bimtek
untuk SKPD Kabupaten Blitar
PPIAV Beri Motivasi
Mahasiswa Unitomo
Raih Beasiswa LN
arta Cendekia
Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo (FS Unitomo)
menggelar kuliah tamu di Gedung A ruang RM. Soemantri,
Kamis (5/12). Kuliah tamu yang mengusung tema “Pendidikan Luar Negeri: Australia” ini mendatangkan Yanri Ramdhano, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia Victoria University
(PPIAV).
Dalam kuliah tamu yang diikuti sekitar 50 mahasiswa dari
Program Studi Bahasa Inggris FS, Yanri memberikan motivasi
mahasiswa Unitomo untuk semangat mengejar beasiswa dan
berkuliah di luar negeri, salah satunya di negara Australia.
Yanri telah membuktikan bahwa anak bangsa mampu dan bisa
mengejar cita-cita di luar negeri. “Yakinlah, kita bisa wujudkan cita-cita untuk kuliah di luar negeri,” ujar Yanri.
Dalam kuliah tamu ini Yanri menggerakan pikiran para peserta bahwa kuliah di luar negri sangatlah mudah asalkan
memiliki kemauan dan menentukan sikap untuk memulainya.
Dalam paparannya, Yanri menjelaskan kembali bahwa mayoritas tes beasiswa selain toefel adalah menulis esay. “Kurikulum di Australia berbeda dengan Indonesia, Australia lebih
membiasakan mahasiswa tugas menulis dan meriview dengan syarat tanpa plagiat, karena di Australia telah memiliki
alat pendeteksi plagiat,” ungkapnya.
Yanri menambahkan, sebagian besar kampus di Australia
merupakan ajang bisnis, dan masyarakat Australia tidak
memikirkan status pendidikan negeri atau swasta. “Kampus
di Australia merupakan aset negara terbesar, semua kampus
bertaraf internasional jadi untuk kompetensi bisa diandalkan,
dan nantinya ilmu yang diserap dapat diaplikasikan untuk
membangun bangsa ini,” pungkasnya. (wil)

Capai Mutu Unggul, Perguruan
Tinggi Wajib Belajar SPMI
Warta Cendekia
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo (LPM
Unitomo) bekerja sama dengan Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jendral Pembelajaran dan Mahasiswa (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) menggelar Pelatihan Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rabu (09/10).
Bertempat di Ruang RM Soemantri, kegiatan ini berlangsung
hingga Jumat (11/10). “Melalui Pelatihan SPMI ini, mari kita
menuju perguruan tinggi unggul,” kata Rektor, Bachrul Amiq
saat memberikan sambutan.
Diikuti sekitar 30 peserta baik dari internal Unitomo maupun
perguruan tinggi mitra, kegiatan ini mendatangkan Masluhin
Hajaz, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penguatan Penjamunan Mutu Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti dan
Hari Prasetyo, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta
serta Nyoman Sadra Dharmawan, Guru Besar Universitas Udayana Bali sebagai narasumber. Dalam paparannya Masluhin
Hajas mengatakan penjaminan mutu merupakan salah satu yang
diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia yaitu UU no. 20 tahun 2003 pasal 51. “Melalui kegiatan
seperti ini kami mengharapkan sistem penjaminan mutu sebagai kegiatan di perguruan tinggi,” ujarnya.
Menambahkan paparan Masluhin Hajas, Nyoman Sadra
Dharmawan menerangkan tantangan lulusan perguruan tinggi saat ini untuk masuk dunia kerja tidak mudah. Mahasiswa
harus dibekali dengan skill techno sociopreneur yang unggul, memiliki karakter akhlak mulia, hingga wawasan kebangsaan NKRI. “Nantinya materi yang didapatkan melalui pelatihan ini dapat diimplementasikan dengan memasukkan materi
yang aplikatif sesuai era 4.0 selaras dengan sistem Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi saat ini,” ungkapnya.
Sementara Hari Prasetyo menegaskan ke peserta pelatihan
agar dilakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi setiap rancangan yang akan diimplementasikan ke masing-masing perguruan tinggi.
“Kita harus memastikan perkembangan setiap sistem penjaminan mutu berjalan sesuai standar nasional pendidikan
tinggi serta meningkatkan mutu pelayanan,” pungkasnya. (wil)
UKM Pramuka Unitomo Gelar LK2P Tingkat SMA se Jatim
Sambungan dari hal 4
Diikuti sekitar 50 anggota tim tingkat SMA, SMK, dan MA
sederajat dari seluruh Jawa Timur, kegiatan ini disaksikan langsung Soepomo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam
kesempatannya, Soepomo mengatakan kegiatan lomba Pramuka
mampu mengasah kedisiplinan, ketrampilan, dan kekompakan
peserta. “Anak-anak muda dapat mengimplementasikan unsurunsur dasa dharma dalam lomba ini,” ungkapnya.
Sementara Ayyu Nisa’ Rizky Nur Fadillah, Ketua Pelaksana
LK2P mengatakan kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan
guna mempererat ikatan persaudaraan antar anggota pramuka
dan mengasah keterampilan serta kecerdasan. “Ini sudah kami
laksanakan kali kedua, tahun depan kami agendakan untuk
menyelenggarakannya lagi dengan skala peserta Nasional,” ujar
mahasiswa Fakultas Pertanian saat ditemui di sela kegiatan. (wil)

Warta Cendekia
Selama 3 hari mulai Jumat
(29/11) hingga Minggu (01/12)
Pusat Pendidikan Latihan (Pusdiklat) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya dipercaya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar
Bimbingan Teknis (Bimtek).
Bertempat di Hotel Emersia
Yogyakarta, kegiatan ini mengusung pembahasan khusus
mengenai e-Filing, Protokoler dan
Kehumasan. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Rektor Unitomo, Bachrul Amiq ini mendapat
sambutan hangat dari peserta.
“Terima kasih telah memercayakan kegiatan ini pada Unitomo untuk kali kedua, yang
sebelumnya diselenggarakan
di Malang,” ungkap Doktor
Bidang Hukum ini.

Kegiatan diikuti 70 peserta
Aparatur Sipil Negara (ASN)
dari berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di
lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar ini mendatangkan
sejumlah pemateri yang berkompeten di bidangnya. Hadir
sebagai pemateri yakni Vieta
Imelda Cornelis, Dosen Fakultas Hukum Unitomo bersama
Frans Richard Kodong, Dosen Universitas Pembangunan
Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dan Robert Marco, Dosen Universitas AMIKOM Yogyakarta serta Emil Faizza, Praktisi Jawa Pos Media Televisi.
Ditemui di sela kegiatan,
Basuki Nugroho, Ketua Pelaksana Bimtek mengatakan kegiatan yang berlangsung merupakan sinergi antara instansi
Pemkab Blitar dengan dunia
Akademisi dan praktisi lain.

Emil Faizza S.Pd M.Med.Kom CIT., Praktisi Jawa Pos Media Televisi memberikan materi di Bimtek
SKPD Kab. Blitar yang digelar Unitomo.

“Dalam mengimplementasikan
hasil Bimtek di SKPD setempat

FEB Unitomo Beri Motivasi
Dosen Kampus Mitra
Untuk Mendapatkan Beasiswa
Sumber Daya IPTEK dan Dikti
Warta Cendekia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dr. Soetomo (FEB
Unitomo) menggelar Seminar
Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis dengan mengangkat tema
"Kiat Mendapatkan Beasiswa
Sumber Daya IPTEK dan Dikti”,
Selasa (11/02). Bertempat di Ruang 408 Gedung H, kegiatan ini
memberikan gambaran kepada
peserta untuk mengikuti Program Dosen Merenung dan Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME).
"Kebetulan saya satu dari 40
peserta se Indonesia yang berhasil lolos mengikuti Program
Dosen Merenung tahun lalu.
Memang program ini unik, kita
diminta untuk merenung namun
tetap dibayar, namun keduanya
merupakan program resmi dari
pemerintah dan mendapatkan
dana hibah apabila lolos," un-

gkap Nur Sayidah, Peserta Dosen Merenung Tahun 2019.
Nur Sayidah menambahkan,
mengikuti Program Dosen Merenung, salah satu tujuannya untuk mengembangkan networking
yang mengembangkan asas
kesetaraan. "Secara global tujuan
program dosen merenung adalah
supaya dosen berkesempatan
untuk merenung, berkontemplasi, serta mengevaluasi kinerjanya," imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80
peserta dari unsur dosen di
lingkungan Unitomo maupun kampus mitra seperti Ciputra dan
UPN ini juga menghadirkan Wiwik Harwiki, Peserta Program
SAME Tahun 2019 sebagai narasumber guna menerangkan program yang diikuti. Dalam paparannya, Wiwik Harwiki menjelaskan
program SAME merupakan kegiatan pengiriman dosen ke pergu-

Dr. Wiwiek Harwiki, MM., Peserta Program SAME 2019 memberikan
Paparan dalam Seminar di Unitomo.

ruan tinggi/institusi penelitian di
luar negeri. "Sebagai sasaran utama Program SAME ini, dosen
yang lolos program ini bertujuan
meningkatkan kualifikasi publikasi internasional. Tahun lalu saya
melakukan studi banding dan
penelitian tentang industri kreatif
ke Ramon Llull Universitas Barcelona Spanyol selama tiga bulan," ungkap Peserta Program
SAME Tahun 2019 ini.
Sebagai informasi, SAME
adalah program yang diluncurkan Kemenristekdikti 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," terangnya.
Sementara itu Wirawan ED
Radianto, Dosen Akuntansi
Universitas Ciputra Surabaya
mengatakan, kegiatan seminar
ini memberikan motivasi bagi
dosen lainnya. "Saya juga pernah mengikuti program SAME,
namun ketika mendengar FEB
Unitomo menggelar kegiatan ini
menggerakkan saya untuk ikuti
seminar tersebut, karena tema
dalam seminar ini bisa membuat
saya lebih termotivasi untuk
mengikuti program ini tiap
tahunnya," jelasnya. (wil)

PPJ Targetkan Semakin Banyak Jurnal
Terindeks Scopus dan Terakreditasi SINTA
Warta Cendekia
Pusat Pengelola Jurnal Universitas Dr. Soetomo (PPJ Unitomo) menyelenggarakan Sharing Session. Bertempat di Ruang Proklamasi, kegiatan ini dilakukan untuk standarisasi pengelolaan jurnal menuju akreditasi. Mengawali Sharing Session, Rektor, Bachrul Amiq mengatakan kegiatan ini diharapkan
mampu memberikan motivasi
kepada peserta yang hadir untuk melakukan pengelolaan jurnal yang terakreditasi.
“Paling tidak jurnal kita dapat terindeks Scopus dan terakreditasi Science and Technology Indexatau SINTA,”
ungkapnya, Jumat (01/11).
Diikuti sekitar 20 peserta
dari unsur fakultas pegiat jurnal, kegiatan ini mendatangkan
Irwansyah, Asesor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) sebagai narasumber. Dalam paparannya, Irwansyah mengatakan mutu substansi maupun
manajemen jurnal harus berjalan sesuai proses standar.
“Sehingga pengelolaan jurnal
terjadi peningkatan kualitas

dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Irwansyah menambahkan
berdasarkan Peraturan Kemenristekdikti No. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
yang mengatur tentang syarat
jurnal ilmiah, dinyatakan bahwa
jurnal ilmiah dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui
jejaring teknologi informasi dan
komunikasi serta memiliki nomor seri standar internasional
secara elektronik. “Jurnal elektronik tentunya memiliki manfaat untuk meningkatkan citra,
reputasi, promosi, kredibilitas,
dan penghargaan, baik bagi
institusi maupun pendidik dan
peneliti. Mari kita manfaatkan

kesempatan ini dengan sebaikbaiknya agar tujuan kita untuk
meningkatkan kualitas jurnal
hasil riset dapat terwujud dan
menjadi jurnal terbaik di negeri
yang kita cintai ini,” tegasnya.
Sementara itu, Vega Vitianingsih, Sekretaris PPJ mengatakan Sharing Sessionakan dilakukan secara berkala dengan mendatangkan narasumber berkualitas untuk peningkatan mutu jurnal yang lebih baik. “Seperti arahan rektor, dengan kualitas jurnal yang baik, akan ada banyak
jurnal ilmiah yang terindeks Scopus dan terakreditasi SINTA ke
depannya,” kata Dosen Teknik
Informatika ini. (wil)

akan lebih bagus karena dalam
Bimtek mendapat materi yang

aplikatif,” ujar Ketua Pusdiklat
Unitomo ini. (wil)

Mahasiswa FIA Kupas Persoalan
PMKS dengan Dinsos Jatim
Warta Cendekia
Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas
pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di
Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu,
pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.
Menyikapi persoalan yang terjadi, Mahasiswa Program Studi
(Prodi) Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Seminar dengan
mengangkat tajuk “Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, Rabu (16/10). Bertempat di Ruang RM Soemantri,
kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan FIA, Amirul Mustofa.
Dalam sambutannya Amirul Mustofa mengatakan pihak Fakultas akan siap membantu dalam program pengabdian masyarakat
untuk menanggulangi PMKS. “Melalui payung hukum MoU antara Unitomo dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur,
kami mengharap ada keselarasan program pengabdian masyarakat
antara pihak akademisi dengan institusi terkait,” ungkapnya.
Diikuti sekitar 50 peserta, kegiatan seminar mendatangkan
Sukesi, Kepala Dinsos Provinsi Jatim sebagai narasumber. Dalam
paparannya Sukesi mengatakan untuk menangani PMKS yang
ada, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat serta kalangan akademisi.
“Pemahaman dari para intelektual muda kami butuhkan untuk
membuka wawasan PMKS,” ujarnya.
Sukesi menambahkan, penanganan PMKS harus benar-benar
menjadi salah satu program prioritas pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta akademisi. “Sebab, jika
tidak ditangani secara serius, persoalan kemiskinan akan tetap
ada. Para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup
mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (wil)

Pusdiklat Unitomo Bersama L2 Dikti
Wilayah VII Gelar AA Gelombang 3
Warta Cendekia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Universitas Dr. Soetomo
(Pusdiklat Unitomo) bekerja sama dengan Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah VII menggelar Applied
Approach (AA) Gelombang 3 di Ruang Soemantri, Senin (27/
01). Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (31/01) ini dibuka langsung oleh Rektor, Bachrul Amiq.
“Kegiatan ini penting dalam pembentukan karakter dosen
dalam kegiatan belajar mengajar, terutama etika dosen muda
harus ditata agar bisa lebih matang,” ujar Doktor Bidang Hukum ini saat memberikan sambutan.
Diikuti 32 peserta, kegiatan ini banyak mendapat perhatian
dari beberapa kampus di luar Unitomo. Dalam hari pertama
Ismanto Hadi, Perwakilan L2Dikti hadir sebagai pemateri.
“Selepas pelatihan AA ini saya harapkan dosen mampu meningkatkan kualitasnya dalam mengajar,” ungkapnya.
Ditemui di sela kegiatan Cicilia Tantri, Dekan Fakultas Sastra yang hadir sebagai peserta mengatakan kegiatan ini selain
memberikan pengalaman bagi dosen muda, juga memberikan
pengayaan bagi dosen senior yang sudah memiliki pengalaman mengajar lama. “Program yang diadakan oleh Pusdiklat
Unitomo ini sangat bermanfaat khususnya bagi tenaga pengajar dari perguruan tinggi dalam rangka melengkapi portofolio tentang kompetensi sebagai pengajar serta meningkatkan
profesionalitas dalam rangka meningkatakan kualitas proses
belajar-mengajar,” katanya.
Sementara itu, Basuki Nugroho, Ketua Pusdiklat Unitomo
mengatakan kegiatan AA gelombang ke 3 ini mampu memberikan manfaat terbaik bagi peserta yang mengikuti. “Kita berharap
semua peserta tetap dapat menjalin hubungan dengan Pusdiklat
Unitomo, masukan dan saran untuk inovasi pembelajaran dan
kemajuan untuk kegiatan kedepannya,” pungkasnya. (wil)
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Bahas Tantangan dan Peluang Riset Internasional
Sambungan dari hal 5
Tujuan kami adalah bagaimana orang Philipina menyukai
dan menghargai batik sebagai
warisan budaya Indonesia,” imbuh Lilik.
Sementara itu Prof. Arminda
V. Santiago, Ph.D. dan Prof. Dr.
Nor Hazana Abdullah lebih banyak memaparkan aspek administratif kerjasama riset dengan
mitra perguruan tinggi serta sharing pengalaman mereka dalam
mengadakan serta mengelola
kerjasama riset dan jurnal penelitian dengan beberapa perguruan tinggi mitra luar negeri.
Menurut mereka langkah pertama dalam melakukan kerjasama penelitian adalah mengadakan penjajakan dahulu tentang
kesamaan visi dan misi perguru-

an tinggi serta jenjang akreditasi perguruan tinggi, selanjutnya
membuat MoU dan MoA untuk
mengatur lebih detil aspek-aspek
teknis terkait kerjasama tersebut.
Dalam kesempatan sambutan
penutupan Dr. Meithiana Indrasari, ST, MM mengaku bersyukur bahwa giat webinar Unitomo yang berlangsung selama
kurang lebih dua jam dengan beberapa mitra perguruan tinggi
luar negeri ini berlangsung sukses dengan antusiasme peserta
sampai 1.700 orang. "Unitomo
sudah sering melakukan kerjasama dengan beberapa mitra perguruan tinggi di Phillipina bahkan beberapa dosen telah mengadakan kerjasama riset dan
joint seminar dari beberapa perguruan tinggi di Phillipina se-

Teknik Informatika Kupas Teknologi Deep Learning
Sambungan dari hal 4
Diikuti sekitar 80 mahasiswa teknik informatika, kegiatan
ini mendatangkan Reza Fuad Roacmadi, Dosen Teknik Komputes Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai
narasumber. Dalam paparannya Reza Fuad Roacmadi mengatakan semakin berubahnya zaman, semakin canggih pula
teknologi di era industry 4.0.
“Inilah mengapa mahasiswa harus mengetahui jenis dan
fungsi teknologi era saat ini. Tanpa disadari deep learning
sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya visi
komputer, visi komputer cenderung berfokus pada produksi
3D diproyeksikan ke satu atau beberapa gambar,” ujarnya.
Reza menambahkan visi computer sering mengandalkan
pada asumsi yang lebih kompleks atau kurang tentang adegan digambarkan dalam gambar.
“Visi Komputer kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari,
salah satunya finger print di handphone. Lalu face detection,
CCTV yang bisa menyensor wajah seseorang, dan bisa terdeteksi usia bahkan keadaan hati yang sedang senang atau
sedih,” imbuhnya.
Ditemui di sela kegiatan, Edi Prihartono, Ketua Prodi Informatika mengatakan kuliah tamu akan menjadi agenda pada
setiap semester. Sampai saat ini Prodi Teknik Informatika selalu menggelar kuliah tamu dengan mendatangkan narasumber dari kalangan akademisi yaitu relasi kerja sama perguruan
tinggi maupun dari kalangan praktisi.
“Contohnya dengan adanya kuliah tamu ini, mahasiswa
jadi sedikit lebih tahu bagaimana cara pembuatan face detection, jadi secara implementatif keilmuan kegiatan kuliah tamu
banyak memberikan manfaat,” terangnya. (wil)
Halalbihalal Virtual Bersama10 Negara
Sambungan dari hal 1
Ketua pembina yayasan yang menaungi lembaga-lembaga
di lingkungan Taman Pendidikan Dr. Soetomo ini menyebut
sedikitnya Rp 12 juta donasi yang bisa dikumpulkan melalui
acara ini.
"Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
pengurus Panti Asuhan Addinu Waddunya Surabaya yang
telah ditunjuk panitia," ujar Eddy.
Dalam acara yang dipandu host Dr. Meithiana Indrasari, ST,
MM ini juga diisi tausiyah yang disampaikan Ustaz Adv. Faiz
Syed dari India. Dalam tausiahnya, Faiz yang sehari-hari menjabat sebagai President of Islamic Research Centre India ini
mengemukakan tentang pentingnya menjaga silahturahmi diantara sesama umat muslim maupun umat beragama lainnya.
“Hikmah dan keutamaan silaturahmi adalah bisa menambah empati dan menjauhi sikap egois. Dengan bersilaturahmi
kita akan menghargai orang lain, menghormati mereka, serta
mendengar cerita dan masalah mereka," ujar ustaz populer
yang memiliki beberapa channnel di Youtube dan acara TV di
India ini. (agbar)

bagai bentuk implentasi MoU
yang sudah dibuat selama ini.
Banyak fasilitas yang ditawarkan, selanjutnya tergantung perguruan tinggnya mau aktif follow up apa tidak. Menurut saya
ini sangat support dengan program kampus merdeka,” ungkap
Meithiana.
“Selanjutnya mohon maaf
kepada peserta yang tidak bisa
bergabung di laman zoom karena memang kapasitasnya sangat terbatas. Namun saya sangat apresiasi dengan antusiasme peserta lain yang menyaksikan webinar ini di live streaming
youtube sangat luarbiasa. Ke
depan kami akan usahakan lebih baik lagi,” pungkas doktor
Ilmu MSDM ini menutup percakapan. (wil)

TAK PERNAH PUDAR
*Teruntuk Kartini
Meski panjang waktu, dan ratusan tahun tlah
berlalu.
Pijakan kehidupan baru tlah kau tanamkan.
Langkahmu tiada ragu tiada kesangsian kau
berjuang
Kau kikis kebodohan dan keterbelakangan.
Demi kaummu, para perempuan gapai cita
gemilang
Jadi insan mulia dan berguna bagi negeri, nusa
dan bangsa ini.
Kiprahmu tentang emansipasi, akan selalu
dikenang sepanjang masa.
Tetap merona tak pernah pudar, dan langkahmu
akan kuikuti sepanjang bumi masih berputar.

Cak Kris M
Sidoarjo, 14/3/2020

Guru Besar Asal Jepang Beri Kuliah Umum Public Private Partnership
Sambungan dari hal 3
Ditemui usai kegiatan, Hendro Wardhono, Ketua Pusat
Studi Bencana dan Lingkungan
(PSBL) Unitomo menerangkan
hal senada dengan Bambang
Rudyanto. Berkurangnya jumlah investor Jepang merupakan efek dari Tiongkok yang
lebih aktif menggelontorkan
pendanaan. Dengan alasan
bunga lebih rendah dan tidak
ada faktor yang memberatkan.
“Misal seperti evaluasi
lingkungan, pengembalian
dalam bentuk mata uang Yen
dan mata uang China juga berbeda. Biasanya dari Tiongkok
tidak memberatkan masalah
lingkungan, kalau Jepang pasti menekankan masalah tadi,"
kata Dosen Pengampu
Matakuliah PPP di FIA ini.
Hendro Wardhono menambahkan pada prinsipnya PPP di
Indonesia dengan Jepang me-

miliki tujuan yang sama yakni
pembangunan infrastruktur.
“Dua negara ini memiliki karakter yang berbeda, namun tujuannya tetap sama,” pungkasnya dalam Kuliah Umum yang

turut mendatangkan Saito Hirohisa, President Director Eight
Global HR.Co.Ltd dan Manager Eight Global, Aso Daisuke
sebagai penyedia pekerjaan
penempatan di Jepang. (wil)

Ini Cara Sastrawan Gelorakan Minat Baca Kaum Milenial
Sambungan dari hal 4
“Mereka merupakan sebuah
tombak utama literasi Indonesia dan budaya cinta sastra,”
kata sastrawan yang telah menerbitkan beberapa buku fiksi
dan non fiksi ini.
Dalam Kuliah Tamu, Okky
menggelorakan pentingnya
memiliki minat baca ke kaum
milenial di era yang serba
digital ini. Bahkan Okky
akhir-akhir ini sempat
menggemparkan dunia maya
melalui akun twitternya yang
membagikan e-book secara
gratis.
“Dengan cara memberikan

gratis itu agar dapat menarik
minat baca para milenial yang
terlalu sering bertatap dengan
gawai canggihnya, jika tidak
suka dengan e-book maka kita
dapat print out saja, mudah dan
praktis,” ujarnya.
Okky menambahkan, giatnya dalam menyuarakan budaya membaca mampu secara
langsung ditularkan ke mahasiswa Unitomo. “Saya ingin
mahasiswa Unitomo suka
membaca buku, memiliki rasa
kecintaan pada sastra, dan ingin mengajak mahasiswa Unitomo untuk lebih kritis,”
pungkasnya. (wil)

Segera Buka Program Doktoral Manajemen
Sambungan dari hal 1
Hal ini disampaikan Susanto Soekiman Dekan FEB dalam
rapat unsur struktural pimpinan FEB di kampus Unitomo,
Jumat (13/03).
“Program Studi Manajemen
S-3 ini kita bangun karena banyaknya permintaan stakeholders yang ingin melanjutkan
studi ke jenjang doktoral. Berdirinya program studi Manajemen S-3 ini merupakan program
doktor pertama yang ada di
lingkungan Unitomo ini,” kata
Doktor ilmu MSDM yang
akrab dipanggil Santo ini.
Program doktoral ini juga
didirikan setelah melihat berbagai perkembangan pada aspek
penelitian di bidang manajemen yang memang fenomenal

di kalangan masyarakat. Serta
adanya pembaruan-pembaruan tema penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Santo pada
kesempatan yang sama, juga
menyampaikan rasa syukurnya setelah melihat pengumuman disetujuinya pendirian
program S-3 Manajemen dari
hasil evaluasi di laman Dirjen
Kelembagaan Iptek Dikti ini.
Menurutnya pembukaan
Program Studi Manajemen program doktor ini merupakan langkah FEB Unitomo dalam menghadapi tantangan perkembangan yang ada di masyarakat.
“Perjalanan pendirian program
Doktor ini sudah dimulai dari
tahun 2019, Puji Tuhan tahun

2020 ini kelengkapan administrasi kita ajukan sudah disetujui. Langkah berikutnya adalah
mempersiapkan kunjungan visitasi lapangan dari pihak Dikti,”
ujar Santo.
Seperti yang diketahui persiapan infrastruktur standar
seperti kelas, dosen, perkantoran, perpustakaan, serta fasilitas akademik pendukung lainya untuk menyambut hadirnya
program S-3 manajemen ini telah lama disiapkan oleh FEB
Unitomo. “Doakan semuanya
lancar dan izin operasionalnya segera keluar. Sehingga
tahun ini FEB Unitomo sudah
bisa menerima calon mahasiswa Program Doktoral Manajemen,” imbuhnya menutup
percakapan. (agbar)

TENTANG KAMPUS
KEBANGSAAN
*Bagi Unitomo
Di sini diajarkan jadi insan berilmu
Di sini ditekankan maknai sang Surya tiada pandang
bulu berikan sinarnya
Di sini diarahkan jadi pejuang tulus tanpa pamrih, demi
kemajuan bangsa
Di sini ditorehkan pahami arti tanggungjawab dalam
karya
Di sini ditempa jadi insan berbudi luhur
Di sini digembleng jadi manusia berbakti nusa dan
bangsa
Di sini kami mengabdi
bersama nurani hati
bersama mimpi-mimpi
nan indah sekali
mimpi indah selepas kuliah
Surabaya, 2020

DASAR KAMPUSKU
Zisti Shinta Maharrani
Langkah pagi menuju gerbang taman pendidikaan
Tidaklah kubawa selain gelas kosong
Di sudut teras yang tak terjamah sinar terik matahari
Tenang, menentrami jiwa hingga di dalam lubuk hati
Mengilhami diri dengan secarik kertas yang berserakan
Bertautan untuk masa yang diharapkan
Sekian lama kuterlalu acuh bersama persembunyian diri
Di ruang kuliah penuh tempat dialektis perdebatan
Ramai suara demi olah pikir, olah rasa, olah kata, olah
hati, olah sosial
Namun kini, hilang satu per satu
Kebebasan akademik dipasung
Kemerdekaan berpikir, berpendapat telah dirampas
Kritik dilarang
Suara protes dibungkam
Atas nama etika dan moral kami dilarang
Kampus ibarat penjara
Bagi kami kesejahteraan untuk kita semua
Bukan untuk mereka yang berdasi dan menjadi
kedaulatannya
Apakah mahasiswa diperlukan?
Apakah suara kami didengar?
Apa kegiatan kami masih diragukan?
Kami di sini hanya bisa menunggu cahaya terang
Yang menyala memberikan kepastian
Bangkitnya pilar kehidupan kampus
Dengan membawa kembali pemimpin yang gandrung
akan keterbukaan
Agar mahasiswa tidak diacuhkan
Tapiapa...
Suara risau kami mengarah birokrasi
Yang terpana pada kesenjangan kemewahan
Padahal tak satupun yang bisa tertanamkan
Atas nama uang sebagai investasi
Mungkin saja menjadi tombak kemenangan bagi mereka
Sesal buat apa, keringat perjuangan yang tak ada
ujungnya
Oh mahasiswa
Dimana letak makna atas 'maha' mu

Doa Bersama untuk Indonesia Damai
Sambungan dari hal 1
“Mulai sekarang jangan anggap lagi Bonek arogan, kita
tahu sendiri dalam pengajian ini para bonek yang arif ini dapat menjadi teladan bagi suporter lain dalam menjaga kerukunan antar umat beragama,” imbuhnya.
Sementara itu, ditemui di sela kegiatan, Wakil Rektor IV,
Meithiana Indrasari sebagai penanggung jawab kegiatan
mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membuat Indonesia yang aman dan damai dengan doa. Dipertemukannya
tokoh-tokoh lintas agama yang berbaur dengan suporter Persebaya menjadikan kegiatan ini menunjukkan arah positif perdamaian Indonesia.
“Di tengah riuhnya polemik yang terjadi di Indonesia, kami
sebagai entitas akademik bergerak melalui kegiatan seperti
ini yang insya Allah dapat memberi manfaat bagi bangsa Indonesia agar aman dan damai,” pungkasnya. (wil)

Himpunan Mahasiswa Katolik Gelar Diskusi Publik
Unitomo Siap Sambut Era New Normal
Sambungan dari hal 1
Senada dengan Titik Diniyah, Vieta Cornelis mengatakan
lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK harus mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat termasuk para
akademisi.
”Namun yang perlu diingat, sebagai kalangan akademisi
kita dalam upaya mendukung KPK juga harus mengkaji dalam
koridor akademisi agar dukungan tidak menuai kesan negatif,
karena saat ini sangat rawan akan isu negatif. Kami mendukung kiat Wakil Gubernur Jatim untuk menjauhi konflik sosial,”
tambah Vieta.
Sementara Benny Kabur Harman mengatakan hadirnya
dalam diskusi ingin mengajak mahasiswa untuk berfikir kritis
dalam menghadapi isu yang ada. “Kedatangan saya untuk
mengajak adik-adik mahasiswa membuka mata, hati dan akal
dalam menelaah isu KPK ini, kita tahu korupsi telah menjadi
kejahatan yang luar biasa, saya mendukung jika elemen
masyarakat yang tidak setuju akan pelemahan KPK,” pungkasnya. (wil)
Rektor Kukuhkan IKA Unitomo
Sambungan dari hal 1
”Kami tidak ingin alumni sebagai penyumbang pengangguran, maka kami ingin bersama-sama ilmu kewirausahaan berbasis koperasi bisa diterapkan, sehingga lulusan Unitomo
dapat menjadi pencipta lapangan kerja,” ujar Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kadiskop dan UKM)
Jawa Timur ini.
Mas Purnomo Hadi menambahkan, pengurus yang berada
dalam struktur kepengurusannya berasal dari lintas generasi.
"Ada banyak anak muda atau yang saat ini kita sebut generasi milenial yang ada dalam kepengurusan. Selain untuk
merangkul, juga untuk saling menyinergikan. Karena secara
berkelanjutan kami akan menguatkan IKA berbasis wilayah,”
imbuhnya.
Sementara, Suyanto, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan berharap, IKA nantinya sudah bisa menjadi mitra yang
baik untuk almamaternya. "Kampus yang besar tidak terlepas
dari IKA-nya, maka dari itu, mari kita jaga solidaritas IKA dan
membawa Unitomo jauh lebih baik lagi," harapnya. (wil)

Sambungan dari hal 1
Selain menyiapkan berbagai
kegiatan yang bisa dilaksanakan secara online tanpa harus
datang ke kampus, Unitomo
juga telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk
mencegah penyebaran virus
ini agar dosen, karyawan dan
mahasiswa bisa melaksanakan
berbagai kegiatan di kampus
dengan aman.
“Kekawatiran terhadap
penyebaran Covid-19 adalah
hal yang manusiawi, namun
hal itu tidak boleh membuat
semua kegiatan akademik maupun non akademik jadi berhen-

ti," ujar rektor Unitomo Dr.
Bachrul Amiq, SH, MH.
Menurut Amiq, demikian sapaan akrab doktor di bidang ilmu
hukum ini, beberapa kegiatan
seperti perkuliahan, bimbingan
tugas akhir, ujian, bahkan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
dan wisuda, meski tetap bisa
diikuti secara online secara bertahap juga telah disiapkan agar
bisa dilaksanakan secara offline.
"Tentu saja hal ini harus dilakukan secara bertahap dengan menjalankan protokol
kesehatan yang ketat, agar
dosen, karyawan dan mahasiswa bisa kembali melaksana-

kan berbagai kegiatan di kampus dengan aman dan terhindar dari penyebaran Covid19," ujarnya.
Beberapa langkah dan protokol kesehatan yang telah disiapkan antara lain penyemprotan disinfektan secara
berkala ke seluruh areal kampus, penyediaan sejumlah tempat cuci tangan dengan air
yang mengalir, pemeriksaan
suhu badan, serta kewajiban
untuk selalu mengenakan
masker dan face shield atau
penutup wajah bagi siapa pun
yang hendak masuk dan selama berada di areal kampus.

"Untuk penyemprotan disinfektan, selain menggunakan
peralatan dan tenaga dari internal kampus, kita juga menggunakan tenaga dan mobil
damkar dari Dinas PMK Kota
Surabaya," ujar Amiq.
Ketentuan mengenai physical distancing atau penjagaan
jarak, tambah Amiq, juga diterapkan secara ketat, baik saat menempuh perkuliahan di dalam
ruang kelas yang jarak antar
kursinya diatur minimal 1 meter
dan hanya beriisi 50% dari kapasitas, maupun saat menempuh
praktikum di dalam maupun luar
laboratorium. Begitu pun saat

melakukan berbagai aktifitas lain
yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar,
physical distancing juga tetap
diberlakukan di areal perpustakaan, ruang tata usaha, ruang
dosen, lift, masjid, kantin, maupun tempat-tempat lain di seluruh areal kampus.
"Semua persiapan ini dilakukan agar Unitomo, bisa
tetap menjalankan komitmen
sebagai Kampus Kebangsaan
dan Kerakyatan, yang terbuka
bagi siapa pun untuk bisa menempuh perkuliahan, bukan
saja dengan nyaman, tapi juga
aman," pungkas Amiq. (den)

Beri Solusi Permasalahan di Perguruan Tinggi
Sambungan dari hal 1
Kerja sama dengan organisasi bisa mencakup penyusunan
kurikulum, praktik kerja, dan
penyerapan lapangan kerja.
Dalam praktiknya, Nadiem
mengatakan bahwa inovasi
dan kreativitas perguruan tinggi sangat penting dalam menjalankan kebijakan Kampus
Merdeka.
Seperti halnya dengan kebijakan perizinan untuk membuka prodi bagi perguruan tinggi
yang berakreditasi A dan B
tetap menjalankan prosedur
yang ditetapkan, namun dengan proses yang lebih mudah.
Padahal, biasanya izin
penyelenggaraan prodi baru

akan diberikan bagi perguruan
tinggi yang mempunyai peringkat tertentu. “Namun, dengan Kampus Merdeka ini, perguruan tinggi boleh mendirikan
prodi baru, asal mempunyai
seperti marketnya ada, lulusannya tertampung,” tutur Amiq.
Masih menurut Amiq, dengan Kampus Merdeka ini, menarik bagi perguruan tinggi
dalam tata kelola perguruan
tingginya. Mahasiswa juga
demikian, merdeka untuk kuliah. Mahasiswa boleh memilih
beberapa kali kesempatan kuliah di luar prodinya.
Kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa di luar prodinya diantaranya, magang atau

praktik kerja di industri atau
organisasi nonprofit, pertukaran pelajar, pengabdian
masyarakat, terlibat dalam
proyek desa, wirausaha, riset,
studi independen, maupun
kegiatan mengajar di daerah
terpencil, dan kegiatan lainnya
yang disepakati dengan program studi.
Tetapi, kebijakan ini tidak
berlaku pada mahasiswa pada
prodi bidang kesehatan. “Sehingga, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan di
dunia industri atau pekerjaan,”
tambah Amiq.
Sedangkan pengaruh terhadap perguruan tinggi yang

selama ini sibuk untuk mengurus administrasi, borang, akreditasi. Dengan pola Kampus Merdeka, akreditasi berlaku selama
lima tahun dan perpanjangannya
secara otomatis. “Dengan Kampus Merdeka, perguruan tinggi akan lebih fokus dalam
pengembangan pendidikan
tinggi untuk menciptakan lulusan kita terserap,” ungkapnya.
Tidak ketinggalan, dengan
kurikulum perguruan tinggi
diberikan keleluasaan untuk
menyusun kurikulum yang tepat untuk mahasiswa menembus dunia industri.
Menghadapi Kampus Merdeka, Unitomo menyambut
baik kebijakan kampus merde-

ka itu untuk mengurangi ketergantungan universitas pada
birokrasi kementerian. Sejak
dua tahun lalu, Unitomo
sudah mempersiapkannya.
Melalui institusi di Unitomo
Pusat Karir Dan Tracer Study
(PKTS) untuk membantu mahasiswa merintis karirnya yang dilakukan pusat karir dengan kegiatan magang dan magang. Setelah lulus, mahasiswa Unitomo
akan ditracer. Sehingga dapat
diketahui, mahasiswa terserap
bekerja dimana, kesibukan setelah lulus, tinggal dimana. ”Dengan demikian, akan diketahui
berapa persen mahasiswa Unitomo yang terserap di dunia industri,” pungkas Amiq. (vir/nay)
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Gelar Workshop Fotografi
Teknik Jadul
Warta Cendekia
Dies Natalis Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Communication Photograpy Club (Ciphoc) ke 27 Universitas Dr.
Soetomo (Unitomo) Surabaya,
Jumat (13/3/2020), gelar pameran foto hasil dari workshop
Fotografi teknik jadul seperti
analog, fotogram, kamera
lubang jarum dan sratching.
Menghadirkan Oky Abdul
Saleh sebagai salah satu pemateri, workshop diikuti sejumlah
mahasiswa, pelajar beberapa
sekolah dan mahasiswa di Kota
Surabaya yang inginmengetahui proses Fotogram dalam
rangka menggairahkan fotografi.
“Fotografi sering disebut
juga melukis cahaya. Dan Fo-

togram ini merupakan satu diantara teknik memproduksi
atau membuat foto tanpa menggunakan kamera. Cukup melukiskan atau menuangkan ide
di atas kertas foto atau negatif
paper dalam kamar gelap,” terang Oky Abdul Saleh.
Proses pembuatan Fotogram, dijelaskan Oky sangat
mudah dan cepat dibuat. Pilih

sebuah benda kemudian diletakkan di atas negatif paper
yang siap dienlarge atau alat
pembakar. “Dan pada bagian
halus dari negatif paper itulah
yang dilukis,” ujarOky.
Selanjutnya, membuka cahaya filter warna merah dari
enlarge untuk proses pembakaran hingga tiga detik dan menutup kembali. “Kemudian
dikembangkan dalam cairan
pengambang. Setelah itu dihentikan dengan cairan cukak
dan air. Untuk mengunci supaya gambar tidak tergores

Nama
Judul
Shutter Speed
Diagfragma
ISO

:
:
:
:
:

kertas diakhiri dengan cairan
fixer. Itu intinya,” tambahOky.
Dengan proses itu, sejumlah karya dihasilkan dan sampai Jumat (13/3/2020) dipamerkan di kampus Unitomo sebagai bagian dari Dies Natalis
ke 27 Chipoc, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum.
Natasya Maria Rosa Komaling, Ketua Pelaksana Workshop menambahkan bahwa
selain workshop Fotogram,
nantinya peserta juga akan diajak mencoba fotografi alternatif Kamera Lubang Jarum,
Scretching, serta memotret
menggunakan kamera analog.
“Karya peserta workshop
Fotogram kami pamerkan di
kampus Unitomo. Dan peserta
workshop juga akan kami ajak
mencoba Kamera Lubang
Jarum, teknik Scretching dan
mencoba menggunakan kamera analog,” kata Natasya, Jumat (13/3/2020). (wil)
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Bayu Pras
Terabaikan
1/40
f/4.5
200

Rendy Agung Prakoso
Pahlawan Kebersihan
1/80
f/5
200

:
:
:
:
:

Helga Julivio Rizki
Kegelisahan
1/2
f/5.6
200

Natasya Maria Rosa Komaling
Membaca Dalam Gelap
1/160
f/2.5
3200

:
:
:
:
:

Nama
Judul
Shutter Speed
Diagfragma
ISO

Duwi Bagus Prastio
Bertengger
1/200
f/5.6
300

Nama
Judul
Shutter Speed
Diagfragma
ISO

Nama
Judul
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:
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:

Muhammad Mahfud
Beautiful
1/100
f/0
800
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Nizar Achmad Habibi
Tapi Boong
1/250
f/3.5
200

Mustar
Mata Rakyat
1/50
f/0
3200

Nama
Judul
Shutter Speed
Diagfragma
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:
:
:
:

Atakelan
Masa Tobat
1/5
f 7.1
100
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PENGANTAR
KIPRAH Universitas Dr.
Soetomo(sering disebut Unitomo)
dalam mencerdaskan bangsa
tidak bisa lepas dari semangat
&perjuangan Dr. Soetomo,
pahlawan kemerdekaan Indonesia yang tahun 1908
mendirikanBoedi Oetomo
--salah satu organisasi
pergerakan pertama di Indonesia-- untuk meningkatkan harkat hidup &
martabat rakyat Indonesia
yang saat itu hidup dalam penjajahanmelalui antara lain pendidikan, kesehatan, jurnalistik dan koperasi. Oleh
sebab itu sejak berdiri 1981,Unitomo
selalu memegang teguh komitmen untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi semua golongan dan lapisan
masyarakat agar bisa menempuh pendidikan dengan biaya terjangkau, sesuai semboyan "where the education
is for all" yang menjadi taglinesehingga mendapat predikat Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan.
Kuatnya komitmen ini menyebabkan
dukunganterhadap Unitomo tak pernah

surut. Kepercayaan masyarakat sebagaimana terlihat dari jumlah mahasiswanya terus meningkat setiap tahun
sehingga kini mencapai hampir 7.000 orang. Mereka tdak 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 50ribu 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 padatahun 2030. Untuk
itu dengan hati & tangan terbuka kami
mengundang semua pihak mendukung.
Semoga Tuhan YME meridloi niat baik
kita. Aamiin. *

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

SEKILAS UNITOMO
Unitomo merupakan Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) di Surabaya, Jawa Timur, kota terbesar ke dua di
Indonesia.Berdiri sejak 1981, kampus ini telah menjadi
salah satu PTS terkemuka di Jatim dan bahkan Indonesia Timur. Dalam Anugerah Kampus Unggul 2019L2Dikti
Wilayah Jatim, Unitomo meraih predikat Kampus Utama
dan menduduki peringkat 12 diantara lebih dari 300 universitas swasta di Jatim.Sedang di tingkat nasional, sesuai rilis Kemenristekdikti 2019, Unitomo menduduki peringkat 93 diantara hampir 4000 universitas negeri dan
swasta se Indonesia.

SARANA DAN FASILITAS
Kampus Unitomo seluas +
5 hektar berlokasi di kawasan
Semolowaru Surabaya. Lokasi
ini mudah dijangkau dari segala penjuru karena berada di
pusat kota sehingga mahasiswa tidak akan kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk akomodasi
bagi mereka yang berasal luar
daerah.
Di kompleks kampus ini terdapat juga SMP Dr. Soetomo,
SMA Dr. Soetomo, dan SMK
Unitomo - yang sama sama
berada di bawah naungan
badan hukum Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU).
Sejumlah sarana & fasilitas akademik/ non akademik di kampus dengan 200 lebih dosen
berkualifikasi master, doktor
dan sejumlah guru besar ini
antara lain:
1. Gedung perkuliahan 5 dan
4 lantai yang setiap ruang
kelasnya dilengkapi AC
danLCD Projector guna
mendukung proses belajar
mengajar berbasis ITyang
menjadi standar perkuliahan di Unitomo.
2. Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap.
3. Wifi Area yang menjangkau
hampir seluruh sudut kampus.
4. Auditorium berkapasitas
400 orang, serta ruang seminar dan diskusi yang
dilengkapi fasilitas video

Fakultas Ilmu Administrasi
Merupakan fakultas tertua dengan alumni hampir 15
ribu orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, dalam / luar negeri.

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. Pusat Layanan Kesehatan
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. Pick Up & Drop Off Point,
untuk memudahkan civitas
akademika yang memanfaatkan jasa ojek online.
10. Sejumlah laboratorium seperti:
• Laboratorium Bahasa
Inggris.
• Laboratorium Bahasa
Jepang
• Laboratorium Jaringan
Komputer, Pemrograman
danElektronika.
• Laboratorium Robotika.
• Laboratorium Teknologi
Hasil Pertanian.
• LaboratoriumBreeding
dan Reproduksi.
• Laboratorium Multimedia/Audio Visual, Fotografi,Radio dan TV.
• Laboratorium Perpajakan dan
Administrasi Perkantoran.
• Laboratorium Teknologi
Beton, Ukur Tanah dan
Jalan Raya.
• Laboratorium Sistem Informasi Geografis, Survey dan Pemetaan
• Laboratorium Peradilan
Semu.
• Laboratorium Micro
Teaching.
• Laboratorium Klinik Kebidanan, KBdan Kesehatan Reproduksi, dsb.
• Laboratorium Hematologi, Serologi, Aftap, Pengambilan Darah &Infeksi Menular.

Kompetensi Public Relations
Kesekretarisan, Komunikasi, Manajemen Public
Relations, Public Speaking,
Publisitas dan Advertising,
serta Teknik Lobby dan
Negosiasi

1. S1 Administrasi Bisnis
Dirancang agar lulusan
tidak saja memiliki kompetensi dalam Administrasi
Pemasaran, Keuangan dan
Perpajakan, namun juga
dalam mengembangkan
intuisi bisnisuntuk merespon
persaingan global. Untuk itu
mereka wajib menempuh
beberapa matakuliah berikut:
Kompetensi Pemasaran
ManajemenDistribusi,
Etika Bisnis, Pemasaran
Strategis, Kepemimpinan,
Kebijakan & Strategi Manajemen Pemasaran, Kewirausahaan, Bisnis Internasional, eBusiness, Riset Pemasaran,
Manajemen Pemasaran,
PemasaranJasa, dan Manajemen Pengadaan Barang Jasa
Kompetensi Entrepreneurship
Manajemen Produksi dan
Operasi, Etika Bisnis,
Kepemimpinan, Manajemen
Keuangan Bisnis, Manajemen
Sumber Daya Manusia,
Manajemen
Strategik,Kewirausahaandan
Koperasi, Corporate Social
Responsibility,Akuntansi
Manajemen, Perbankan dan
Bisnis Syariah, Analisa Laporan
Keuangan, dan Ekspor-Impor.
2. S1 Administrasi Publik
Menawarkan kompetensi

di bidangKebijakan
Publik&Pelayanan
Publik.Bebertapa matakuliah
yang wajib ditempuh,antara
lain:

Manajemen Strategis Sektor
Publik, dsb.

3. D3 Kesekretariatan
Kurikulum program ini
diarahkan agar lulusan
Kompetensi Kebijakan Publik memiliki kompetensi di
bidang Manajemen
Manajemen PelayananPerkantoran&Public
Publik, Pengembangan
Relations.Beberapa mata
Organisasi Pemerintah,
kuliah inti agar lulusan
Reformasi Administrasi,
memiliki kompetensi
Manajemen Aparatur
Pemerintah, FormulasidanIm- tersebut,antara lain:
plementasi Kebijakan Publik,
Kompetensi Manajemen
Analisa danEvaluasi KebijaPerkantoran
kan Publik, dsb.
ManajemenPerkantoran,
Kompetensi Pelayanan Publik Praktika Perkantoran,
Manajemen Pelayanan
Kepemimpinan Publik,
Pelanggan, Administrasi
Administrasi Pengadaan
Barang &Jasa Pemerintah, E– Ekspor-Impor, Manajemen
Kearsipan, dan Praktika
Governance, Administrasi
Kesekretariatan.
Lembaga Pendidikan,
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Masyarakat,

4. Program S2 - Magister
Ilmu Administrasi
Kurikulum dirancang
untuk memenuhi kebutuhan
atas tersedianya SDM yang
memiliki kapasitas untuk
menempati posisi manajerial
di sektor kepublikan yang
menguasai sejumlah keahlian
prospektif berikut:
a. Kebijakan Publik-materi
inti: Formulasi Kebijakan
Publik, Implementasi &
Evaluasi Kebijakan Publik,
Analisis Kebijakan Publik,
Governance dan Proses
Kebijakan Publik.
b.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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Fakultas Pertanian

S1 Budidaya Perairan
• Merencanakan serta 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.
S1 Pemanfaatan Sumber Daya
Perikanan
• Menentukan daerah penangkapan, serta mengoperasikan kapal perikanan dan
alat tangkap dengan benar
sesuai sasaran ikan yang ditangkap.
• Mendesain serta merekayasa alat tangkap sesuai kondisi perairan danjenis ikan
yang ditangkap.
• Menguasaitekniktangkap
ikan, estimasi jumlah tangkapan, sistem informasi ka-

wasan pesisir & eksplorasi
biodata laut.
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, manajemen usaha, agrobisnis perikanan dan
kewirausahaan.
Sementara Jurusan Teknologi Pertanian memiliki satu Program Studi, S1 Teknologi Pangan. Mahasiswa yang menempuh program ini diarahkan agar
memiliki kemampuan:
S1 Teknologi Pangan
• Melakukan rekayasa mekanis & biologis proses pengolahan hasil pertanian tan-

Memiliki 4 program studi.
3 di jurusan Perikanan &
1 di jurusan Teknologi
Pertanian. Jurusan
Perikanan diorientasikan
untuk menjawab tantangan & peluang masa
depan dunia kelautan &
perikanan Indonesia
yang prospektif. Kurikulum di jurusan ini dirancang agar lulusan
memiliki kemampuan:

•

•

aman pangan untuk keperluan konsumsi & bahan baku
industri.
Mengkaji, mengembangkan
&merancang proses pengolahan pangan & hasil pertanian, serta efisiensi nilai gizi
makanan.
Menguasai dan 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.

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Memiliki 4 program studi, 2 untuk strata 1 (S1) Program Studi Pendidikan Matematika,dan Program
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
serta 2 untuk strata 2 (S2) - Program Studi Magister
Pendidikan Bahasa Indonesia, dan (2) Program Studi
Magister Teknologi Pendidikan.
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.
S1 Pendidikan Bahasa dan 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; disamping kemampuan mengajar
bahasa dan sastra dengan pengantar bahasa Inggris (English Teaching Method)
sebagai bekal bersaing di era global.
Sesuai hasil tracer study, masukan dari
pengguna serta alumni tentang profil kompetensi lulusan diharapkan, sbb.:
1) Guru bahasa & sastra Indonesia profesional
2) Peneliti bidang pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia
(daerah),
3) Jurnalis,
4) Sineas, serta
5) Editor.
S2 Magister Pendidikan
Program dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan
dan kemampuan akademik untuk menjadi

pengajar di bidang Pendidikan Bahasa &
Sastra Indonesiapada 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, LandasanPembelajaran, Evaluasi
Pembelajaran, dan Kebijakan Pendidikan.
b). Bahasa: Linguistik, Analisis Wacana,
Penulisan Artikel dan Editing.
c). Sastra: Teori Sastra, Analisis Sastra,
dan Penulisan Karya Sastra.
S2 Magister Teknologi Pendidikan
Dirancang untuk menghasilkan lulus-

an yang mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran lewat perencanaan dan
pengembangan teknologi pembelajaran,
baik sebagai tenaga peneliti pembelajaran, pengembang pembelajaran, 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 dan Pendidikan Jarak Jauh; Metodologi
Penelitian Teknologi Pembelajaran; Pembelajaran Inovatif dan Kolaboratif; Difusi
danInovasi Pendidikan; Pembelajaran dan
Kinerja Pendidikan; Teknologi Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum;
Desain Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Inovatif, Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran; Pengelolaan Sumber Belajar; Pengembangan Pembelajaran
Berbasis Teknologi; dsb.

Fakultas Teknik
Berdiri tahun 1984 fakultas ini membina 3 program
strata 1 (S1), Teknik Sipil, Teknik Informatika, dan
Teknik Geomatika.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas dengan jumlah
mahasiswa terbesar di
Unitomo ini membina 4
program studi, 3 program
strata 1,dan 1 program
strata 2.
S1 Ekonomi Pembangunan
Lulusannya dipersiapkan mampu menganalisadan memecahkan berbagaipersoalan
ekonomi makro. Untuk itu, program studi ini
dilengkapi laboratorium komputer statistik
dan ekonometrik yang didukung fasilitas digital librarygunamemudahkan eksplorasi berbagai pengetahuan dan info 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.
S1 Manajemen
Kurikulum didesain agar lulusan bisa mengambil keputusan bidang manajemen SDM,
Keuangan, Pemasaran, Produksi danStrategik
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa program ini, antara lain
Matematika Ekonomi &Bisnis, Riset Manajemen Bisnis dan SDM, Manajemen Inovasi &
Kreatifitas, Manajemen Operasional, Pengembangan Organisasi & SDM, Ekonomi Internasional, Manajemen Kompensasi dan Motivasi, Aplikasi Manajemen Bisnis & E-Commerce, Manajemen Pemasaran, Penganggaran Perusahaan, Teori Pengambilan Keputusan Bisnis, Teknik Proyeksi Bisnis, dsb.
S1 Akuntansi
Didesain untuk menghasilkan lulusan
yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan

perpajakan. Untuk itu, perkuliahan banyak
memanfaatkan lab.komputer akuntansi & auditing yang dipadu pola pengajaran berbasis
studi kasus.
Beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh a. l.: Akuntansi Keuangan, Etika Bisnis
& Profesi Akuntansi, Matematika Ekonomi &
Bisnis, Statistik Bisnis, Sistem Pengendalian
Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi,
Pasar Modal & Teori Porto Folio, Analisa Laporan Keuangan, Pemeriksaan Akuntansi, dsb.
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. Manajemen Pemasaran, 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.
c. Manajemen Keuangan, dengan materi inti:
Keuangan Perusahaan, Perilaku Keuangan, dan Rekayasa Keuangan.

S1 Teknik Sipil.
Lulusannya diproyeksikan
memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan &
mengendalikan proyekproyek konstruksi (jalan,
gedung & bangunan air)
didukung penguasaan
program2 aplikasi khusus
Teknik Sipil (AutoCad, SAP
2000, dsb.).
Beberapa matakuliah yang
wajib ditempuh a. l.: GambarTeknik, Konstruksi
Bangunan,Ekonomi Teknik,
Ilmu Ukur, Teknik Lalu Lintas,
Mekanika Tanah, Mekanika
Teknik, Hidrologi, Teknologi
Beton &Bahan Bangunan,
Mekanika Fluida & Hidrolika,
Desain Struktur Baja,
Permodelan &Perencanaan
Transportasi, Desain Konstruksi Bangunan, Analisa
Struktur, Teknik Fondasi,
Struktur Beton Bertulang,
Geometric Jalan Raya & Jalan
Kereta Api, Drainase Perkotaan, Desain Irigasi &
Bangunan Air, Desain
Struktur Beton, Desain
Struktur Jembatan, dsb.

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
Micro system.
Mereka juga
punya keunggulan
kompetitif dalam
hal Geographical
Infomation
System &
Multimedia
System, di
samping
penguasaan
perangkat lunak berbasis
Open Source.
Beberapa mata kuliah yang
wajib ditempuh, a. l.: Desain
Pemrograman & Web,
Pemrograman Jaringan,
Pemrograman Framework,
Rekayasa Perangkat Lunak,
Kecerdasan Buatan, Analisis
& Desain Sistem, Data
Warehouse, Manajemen
Proyek Perangkat Lunak,
Data Mining, dsb.
S1 Teknik Geomatika.
Belum banyak kampus di
Indonesia memiliki program
studi yang mempelajari
bagaimana mengumpulkan,
menganalisa, mengelola
dan menyajikan data-data
kebumian (data spasial),
dengan memanfaatkan
teknologi informati-

ka. Padahal, bidang ini
berperan penting dalam
pembangunan, utamanya
dalam penyediaan data2
pertanahan, kelautan,
kehutanan, pertambangan,
dsb. yang diperlukan untuk
memahami, menata, merencanakan dan mengembangkan suatu wilayah -- darat
maupun laut.
Program studi termuda di
Unitomo dirancang untuk
menghasilkan lulusan yang
memiliki setidaknya 3
kompetensi dasar, yaitu:
Surveying, Positioning
dan Mapping.

Penggunaan alat-alat
seperti Teodolite, Waterpass,
GPS (Global Positioning
System), dsb. untuk mengambil data ukur langsung di
lapangan.
Sistem Informasi Geografis
(SIG).
Pencarian,penggolahan &
penyajian data-data spasial
dalam berbagai bentuk peta
yang informatif.
Foto dan Remote Sensing.
Pengolahandata citra foto
& satelit dengan memakai
software pengolah citra
seperti Er Mapper, ENVI,
ERDAS, dsb.
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Fakultas Ilmu Komunikasi
Merupakan fakultas ilmu komunikasi pertama di
Jawa Timur dan kawasan timur Indonesia. Jumlah
lulusannya mencapai hampir 7 ribu orang yang
tersebar di berbagai bidang kerja. Kini fakultas ini
membina 2 program ilmu komunikasi, 1 untuk jenjang
program strata 1 (S1) dan 1 untuk jenjang program
strata 2 (S2).

Fakultas Sastra

mereka terbuka luas di bidang
advertising / production
house, media massa - cetak/
elektronik, serta di berbagai
perusahaan umumnya, sebagai
Communication Consultant,
PR Officer, dsb.

Telah meluluskan hampir 6 ribu sarjana, fakultas ini kini membina 2
program strata 1, Sastra Inggris dan Sastra Jepang.
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.

S1 Sastra Jepang
Kurikulum program ini dirancang untuk
menghasilkan sarjana Sastra Jepang yang
memiliki kemampuan berkomunikasi dalam
bahasa Jepang, baik lisan maupun tulisan,
serta memiliki pengetahuan luas tentang
ilmu bahasa, sastra & budaya Jepang.
Kegiatan perkuliahan dibina dosen-dosen native speaker & lokal yang telah menempuh studi lanjut di Jepang. Di samping
itu juga ditunjang sejumlah kegiatan ekstra
kurikuler 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.

S2 Magister Ilmu Komunikasi
Merupakan program S2 Ilmu
Komunikasi ke 3 di Indonesia
setelah Universitas Padjajaran
& Universitas Indonesia.
Tersedia 3 konsentrasi unggulan, yaitu:
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 informasidan komunikasi sesuai
kebutuhan pasar kerja yang
berkembang pesat seiring banyaknya stasiun televisi/ radio
baru serta pemanfaatan media
audio visual di masyarakat.
Untuk itu, di samping merancang kurikulum sesuai pasar

•

•

•

Konsentrasi Public Relations; dengan materi inti
Komunikasi Negosiasi,
Marketing Public Relations, serta Manajemen
Public Relations.
Konsentrasi Komunikasi
Bisnis; dengan materi inti
Komunikasi Negosiasi,
Manajemen Kombis, dan
Periklanan.
Konsentrasi Media; dengan
materi inti Mediasi Media,
Manajemen Media Massa,
dan Komunikasi Massa.

kerja, program ini juga
dilengkapi sarana laboratorium
komputer, laboratorium televisi, multimedia, serta studio radio dan penyiaran.
Sedang Konsentrasi Public
Relations dirancang untuk
menghasilkan lulusan yang
mampu merencanakan& menjalankan PR champaign dan
program marketing communication lewat penguasaan skillskill seperti media relations,
fotografi & dokumentasi, desain grafis, lobby negotiation&public speaking
danadvertising. Prospek kerja

Fakultas Ilmu Kesehatan
Merupakan fakultas termuda di Unitomo. Saat ini
mengelola 2 program studi, D3 Kebidanan dan D3
Teknologi Transfusi Darah.
D3 Kebidanan
Dirancang untuk menghasilkan tenaga-tenaga bidan
yang memiliki kompetensi memberi Asuhan Kebidanan secara
profesional. Baik sebagai mitra
dokter kandungan (Sp.OG) di
rumah-rumah sakit maupun
sebagai Bidan Praktek Swasta
(BPS) yang mampu mengelola
rumah bersalin/ klinik kebidanan secara mandiri.
Beberapa mata kuliah yang
ditempuh mahasiswa program
ini antara lain Ketrampilan
Dasar Kebidanan; Asuhan
Kebidanan (Kehamilan; Persalinan dan Bayi Baru Lahir;
Nifas dan Menyusui; Neonatus; Bayi, Balita, Anak Pra
Sekolah; Manajemen Imunisasi; Kegawatdaruratan Material
Neonatal, Komunitas); Kesehatan Reproduksi dan KB;
Komunikasi dan Etikologal
Dalam Praktik Kebidanan; Promosi Kesehatan; Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan
Kesehatan; Praktik Klinik Kebidanan Dasar; Praktik Kebidanan Fisiologis; Praktik
Kebidanan Komunitas; dsb.

Fakultas Hukum
Saat ini membina 2 program
ilmu hukum, 1 program S1,dan
1 program S2.

S1 Ilmu Hukum
Kurikulum program ini
dirancang untuk menghasilkan
lulusanyang punya kemampuan intelektual di bidang
hukum,lewat penguasaan
dasar ilmu & 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 a. l.Dasar2 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 & Simulasi Peradilan -agar mahasiswa bisa melatih
kemampuan merancang suratsurat perjanjian/ kontrak,serta
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 memiliki peluang

kerja di banyak bidang --baik
instansipemerintah (seperti
polisi, jaksa & hakim), legal di
berbagai perusahaan/ perbankan maupun menciptakan
lapangan kerja sendiri sebagai
konsultan hukum dan advokat/
pengacara.
S2 Magister Ilmu Hukum
Kurikulum program ini dibagi 3 bagian.Penyajian teori

(mata kuliah inti, penunjang
dan pilihan), penugasan terstruktur & mandiri, serta
penulisan tesis. Ada 2 konsentrasi yang bisa dipilih mahasiswa program ini.
• Hukum Bisnis-dengan mata
kuliah pilihan: Hukum Kontrak, Hukum Anti Monopoli & Persaingan Usaha
Tidak Sehat, Hukum Perbankan & Lembaga Keuangan, Hukum Hak Kekayaan
Intelektual, Transaksi Bisnis Internasional, dan Hukum Kepailitan.
• Hukum Administrasi Negara - dengan mata kuliah pilihan: Hukum Pajak dan
Keuangan Negara, Hukum
Pemerintahan Daerah,
Hukum Administrasi
Negara, Teori dan Metode Perancangan Perundang-undangan,
Sistem Peradilan Administrasi, serta Hukum dan Kebijakan
Publik.

D3 Teknologi Bank Darah
Merupakan program studi
Teknologi Bank Darah (TBD)
pertama di Jatim & Indonesia
Timur yang didirikan & diselenggarakan atas kerjasama
dengan RSU Haji & UDD PMI
Surabaya. Program studi ini
secara spesifik dirancang untuk menghasilkan tenaga-tenaga transfusi darah yang dibutuhkan di bank-bank darah RS
pemerintah/ swasta dan Unitunit Transfusi Darah (UTD)
PMI kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, atau sebagai
tenaga laboran di institusi-institusi kesehatan yang membutuhkan.

seperti laboratorium Hematologi, laboratorium Aftap,
laboratorium, Serulogi & laboratorium Infeksi Menular.

Sejumlah mata kuliah wajib
yang ditempuh mahasiswa
program ini a. l.: Administrasi
& Manajemen Pelayanan
Darah; Praktik Seleksi Donor;
Serulogi Golongan Darah;
Praktikum Infeksi Menular;
Praktikum Hematologi; Jejaring Pelayanan Darah; Praktik
Penyadapan Darah; dsb. Efektifitas perkuliahan mata kuliah- mata kuliah ini ditunjang

keberadaan sejumlah sarana
laboratorium pendukung,

RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
Untuk mendukung upaya
Kementerian Kesehatan dalam
rangka percepatan penyediaan
tenaga kesehatan, khususnya
tenaga transfusi darah, prodi
D3 TBD Fikes Unitomo juga
membuka program Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL)
bagi mereka yang pernah menempuh pendidikan D1 TBD
untuk melanjutkan studi di
prodi D3 TBD Fikes Unitomo
selama 4 semester (2 tahun).
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
MERUPAKAN lembaga
tingkat universitas yang dibentuk sebagai hasil penggabungan Lembaga Penelitian dengan Lembaga Pengabdian
Pada Masyarakat. Penggabungan dilakukan agar lembaga ini
bisa memainkan peran lebih
dalam mencapai visi Unitomo
menjadi universitas yang unggul dalam bidang riset dan
pengabdian pada masyarakat
pada tahun 2030 secara lebih
optimal.

Badan Urusan Kerjasama
BADAN Urusan Kerjasama
merupakan lembaga fungsional yang dibentuk untuk
mengembangkan & menjaga
hubungan kerjasama dengan
institusi2 dalam &luar negeridalam hal pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan,
penelitian
& kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berguna & saling menguntungkan.
Tugasnya merencanakan,
mengoordinasi program dan
kegiatan, merumuskan rencana
strategis kemitraan, serta kebijakan Unitomo untuk kegiatan
kerjasama jangka pendek, me-

nengah &panjang.
•
Sejumlah mitra yang telah
menjalin kerjasama dengan
Unitomo selama ini antara lain:
• PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk.
Dalam hal penyediaan layanan perbankan, pembayaran SPP online, pemberian
bantuan biaya kuliah, payroll, pengembangan UnitomoBusiness Center, dsb.
• Japan Foundation.
Dalam hal pemberian beasiswa penempatan dosen
magang asal Jepang melalui Program Genesis, pem-

•

•

•

•

berian beasiswa, dsb.
Mississippi & Oklahoma
University, AS.
Dalam hal pertukaran mahasiswa dan dosen untuk
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersifat pertukaran budaya.
Setsunan University, Osaka Jepang.
Dalam hal pengiriman mahasiswa Jepang untuk belajar bahasa dan budaya di
Indonesia
Pemerintah Jepang
Dalam pemberian hibah untukpengembangan sarana
laboratorium bahasa Jepang melalui Program Bantuan Grassroot Kebudayaan; termasuk dalam hal
pemberian beasiswa Mombukagakusho kepada mahasiswa terpilih.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam mengkaji ilmu kebencanaan serta pembentukan
Pusat Studi Bencana dan
Lingkungan (PSBL) di Unitomo.
Komite Olahraga Nasional
Indonesia Jatim.
Dalam hal peningkatan
SDM atlit melalui pemberian beasiswa bagi atlit-atlit
di Jawa Timur yangmemiliki prestasi.

Tugas lembaga ini ialah untuk mengoordinasikan & memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
penelitian & pengabdian
masyarakat yang diselenggarakan di Unitomo, serta melanjutkan pengembangan dan
peningkatan kualitas maupun
kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara multidisiplin dan kolaboratif.
Sebagai apresiasi atas kinerjanya, 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.

•
•
•
•
•

Pusat Studi Bencana dan
Lingkungan.
Pusat Studi Wanita.
Pusat Studi Anti Korupsi.
Pusat Studi Ketahanan
Pangan.
Pusat Studi Perikanan dan
Kelautan.
Pusat Studi Kewirausahaan
dan Koperasi.

Dalam rangka itu, LPPM
didukung oleh pusat-pusat studi di Unitomo, yang meliputi:

•

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 dan kerjas-

ama 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.

Saat ini lembaga ini mengelola 23 jurnal ilmiah. Semuanya telah terindeks Crosreff dan
memiliki nomor DOI. 4 jurnal di-

antaranya telah terakreditasi di
DOAJ, 1 jurnal terindeks di
EBSCO, dan 1 jurnal terindeks
di SINTA Ristekdikti.

Pusat Penjaminan Mutu
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 pemantaudanpengevaluasi mutu internal civitas akademika.
Tugas pokok dan fungsinyamenjamin penerapan Sistem
Penjaminan Mutu di bidang
pendidikan, kemahasiswaan,

penelitian, pengabdian pada
masyarakat, SDM, pelayanan
manajemen umum, unit kerja
asset dan keuangan, dengan
beberapa kegiatan, seperti:
1. Merancang model Sistem
Penjaminan Mutu yang
akan diterapkan di Unitomo.
2. Menyiapkan menyusun
perangkat/dokumen sistem
mutu dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Unitomo.
3. Menjamin dan mengawal
implementasi Sistem Penjaminan Mutu di semua unit

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pengelola Jurnal

UNITOMO memiliki Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) yang menyelenggarakan sejumlah pelatihan &
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, a. l.:
01. Executive Administrative

Assistant (EAA).
02. Penyuluhan Perikanan Supervisor.
03. Pengendalian Mutu Untuk
Penelitian dan Pengembangan Produk.
04. Pembudidayaan Perikanan
Tambak & Kolam.
05. Pemrogaman WEB.
06. Tenaga Fasilitator Pengembangan Masyarakat.
07. Praktisi Produktivitas.

08. Humas Manajerial.
09. 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.

MERUPAKAN badan yang
khusus mengkoordinir publikasi jurnal ilmiah di lingkungan
Unitomo, melalui pendampingan bagi jajaran redaksi maupun editor agar mampu menghadirkan publikasi jurnal ilmiah secara teratur, sistematis,
berdampak ilmiah tinggi, serta
taat asas sesuai ketentuan Kementerian Ristekdikti dan LIPI.
Lembaga ini secara rutin
menyelenggarakan pelatihan
manajemen jurnal ilmiah, teknik
pengutipan berbasis aplikasi
standar, pencegahan plagiarisme, serta pengelolaan naskah
ilmiah.

Galeri Investasi (Bursa Efek)
UNTUK memperkenalkan kegiatan
pasar modal kepada civitas akademika,
Unitomo sejak 2017 telah mengoperasikan Galeri Investasi, bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia & Phintraco
Sekuritas. Keberadaannya selain bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar &
menganalisa aktivitas perdagangan sa-

ham juga bisa menjadi tempat praktek
berinvestasi, bukan hanya bagi civitas
akademika tapi juga kalangan investor
dari luar kampus, karena dilengkapi sarana live trade yang didukung real time
information untuk memonitor pergerakan harga2 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
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Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum

Lembaga Sertifikasi Profesi

MERUPAKAN lembaga
khusus yang melaksanakan
fungsi konsultasi & bantuan
hukum. Baik internal bagi lembaga & civitas akademika, maupun eksternal bagi masyarakat
umum yang membutuhkan.
Lembagaini juga menjadi sarana pembelajaran & magang
bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang sedang
menempuh matakuliah Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum, untuk ikut serta memahami & menangani kasus2 hukum
yang ditangani lembaga ini.
Dalam memberi bantuan &
pelayanan hukum pada
masyarakat pencari keadilan,
lembaga ini melaksanakannya
secara pro bono (cuma2). Baik
di bidang litigasi (pendampingan di badan2 peradilan pada
tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan & pengadilan)

SERTIFIKASI kompetensi
kerja di Indonesia diatur oleh
Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP), lembaga
independen yang dibentuk
berdasar Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004
sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai regulator
BNSP memberi lisensi kepada
Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang telah memenuhi
syaratdanmengatur tatacara
uji kompetensi.
Unitomo merupakan satu
dari sedikit kampus di
Indonesia yang sejak 2015
sudah memiliki Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP1)yang mendapat lisensi dari

untuk perkara perdata maupun
pidana, serta bidang non-liti-

gasi (berupa konsultasi hukum
gratis & legal opinion).

BNSP. Dengan keberadaan
LSP, Unitomo bisa lebih
menjamin kompetensi kerja

lulusannya, sebab mereka
tidak saja mendapat gelar dan
ijazah, tapi juga sertifikasi
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sesuai keahlian yang dimiliki,
sehingga memperbesar
peluang kerja mereka.

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

Executive Administrative
Assistant
Kebidanan
Fasilitator Penyuluhan Perikanan
Kesekretariatan
Pengawasan Mutu Minuman Ringan
Pemrograman Web
Budidaya Perikanan
Tambak & Kolam
Tenaga Pemasar

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

angkapan Ikan
Pengurusan Barang Muatan Angkutan Udara
Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Penentuan Produk Usaha

•
•
•
•

Bahasa Jepang untuk Asisten Manajer Perhotelan
Pengembangan Usaha
Kecil Menengah
Pengelolaan Kinerja Pekerja
Pelaku Wirausaha Pemula

Pusat Layanan Kesehatan
PUSAT Layanan Kesehatan merupakan lembaga yang
bertugas untuk memberi pelayanan dan solusi bagi pemasalahan kesehatan. Tidak saja bagi
mahasiswa dan keluarga besar
karyawan lembaga-lembaga
yang berada di bawah naungan
Yayasan Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU), yaitu SMP Dr.
Soetomo, SMA, Dr. Soetomo,
SMK Unitomo serta Universitas Dr. Soetomo, tapi juga
masyarakat umum yang membutuhkan -- utamanya warga
yang bertempat tinggal di sekitar kampus.
Didukung sejumlah dokter
dan tenaga paramedis pusat

Pusat Karir & Tracer Study

layanan kesehatan ini juga
menyediakan pelayanan umum
kesehatan bagi ibu hamil, kesehatan reproduksi, dan jasa konsultasi Keluarga Berencana.

Di samping itu, tersedia juga
layanan kesehatan khusus untuk bayi dan balita, antara lain:
1. Terapi pijat;
2. Spa; dan
3. Kolam terapi renang bayi.
Ketiga fasilitas ini digunakan untuk melatih sistem
motorik bayi, di samping bermanfaat untuk membantu memperlancar aliran darah dan
menguatkan kesehatan otototot bayi dan balita.

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 mahasiswa & lulusan pemahaman tentang
realitas dunia kerja di
masyarakat,
2) Melakukan pengkajian

penelusuran / pelacakan
alumni,
3) Mengembangkan jaringan
informasi kerja,
4) Menyelenggarakan bursa
kerja, dan
5) Melakukan koordinasi
dalam memberi informasi
terkait perkembangan karir
lulusan agar didapat data
yang mampu memenuhi kebutuhan para stakeholders
-- eksternal maupun internal (Dikti, BAN PT, Universitas, prodi, pengguna lulusan & alumni), termasuk
dalam memberi umpan balik terkait kesesuaian
kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Sejumlah kalangan dunia
usaha dan dunia industri selama ini telah menjalin kerjasama

Penerbitan Unitomo

Pusat Bahasa dan Budaya Unitomo

Beberapa buku produksi Lembaga Penerbit Unitomo.

LEMBAGA Penerbit Unitomo dibentuk untuk mewadahi
penyebarluasan kegiatan ilmiah
civitas akademika melalui berbagai media cetak dan digital.
Untuk mencapai visi menjadi
penerbit yang unggul di tingkat

nasional dan internasional, lembaga Penerbit Unitomo -- yang
secara spesifik bergerak di
bidang produksi penerbitan dan
percetakan buku tingkat perguruan tinggi di Unitomo -- menjalankan misi untuk mencetak

dosen-dosen potensial unitomo sebagai penulis serta
penyunting naskah yang handal dan profesional.
Guna menunjang upaya untuk mencapai visi dan misi
tersebut, lembaga Penerbitan
Unitomo sejak April 2018 telah
bergabung ke dalam Asosiasi
Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).
Di samping itu, lembaga ini
juga telah menjadi anggota
IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak Juni 2019.

Merupakan lembaga yang
secara khusus mendapat tugas
untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris bagi
dosen dan mahasiswa yang
akan lulus. Khususnya kemampuan berbicara, mendengar,
membaca dan menulis sebagai
bekal sukses berkomunikasi di
era global.
Bukan hanya bagi civitas
akademika, layanan lembaga ini
juga bisa dinikmati oleh
masyarakat umum, sebagai
salah satu bentuk kontribusi
terhadap masyarakat. Antara
lain dalam bentuk keterlibatan
dalam pelatihan bahasa Inggris
bagi masyarakat di eks lokalisasi Gang Dolly, yang kini oleh

pemerintah dijadikan sebagai
salah satu destinasi wisata kota
Surabaya.

dengan PKTS Unitomo dalam
hal penyediaan fasilitas magang &rekrutmen bagi (calon)
lulusan, a. l.: MNC Group, JTV,
SBO, Trans Corp, Bank Mega,
Bank Panin, Hotel Santika,
Hotel Gunawangsa, Pintaco
Sekurutas, dsb.
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Admisi

Kegiatan Kemahasiswaan

UNITOMO setiap tahun akademik menerima mahasiswa
baru maupun transfer untuk
Kelas Reguler dan Kelas Profesional. Baik untuk jenjang pro-

gram Diploma 3 (D3), Sarjana
Strata 1 (S1) dan Pascasarjana
Strata 2 (S2). Khusus untuk Program Studi D3 Teknologi Bank
Darah Fakultas Ilmu Kesehatan,

Unitomo juga membuka kelas
RPL (Rekognisi Pembelajaran
Lampau), bagi lulusan Diploma
1 (D1) yang hendak melanjutkan
studi ke jenjang Diploma 3 (D3).

Kelas Reguler.
Perkuliahan untuk kelas reguler berlangsung secara tatap
muka di kelas dengan jadwal:

Kelas Profesional.
Diperuntukkan bagi kalangan profesional /
karyawan yang sudah bekerja, namun tidak
memiliki waktu cukup untuk menempuh
perkuliahan tatap muka secara penuh pada
hari Senin - Jumaat di Kelas Reguler Pagi /
Sore. Perkuliahan untuk Kelas Profesional
berlangsung secara Blended Learning, dengan
memadukan metode:
Tatap Muka Di Kelas (+ 60%).
Berlangsung pada hari Jumat - Sabtu.

Tatap Maya Melalui Internet (+ 40%).
Akses bahan belajar, diskusi maupun tugas2 bisa
dilakukan 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu.

Kelas baru untuk jenjang Diploma dan Sarjana, baik kelas Pagi, Sore danProfesional, dimulai
tiap awal semester gasal (September). Pendaftaran mahasiswa baru untuk jenjang ini berlangsung dalam 3 gelombang, yaitu:

Sedang untuk jenjang Pascasarjana, baik
kelas Pagi, Sore &Profesional, kelas baru dibuka 2 kali setiap tahun akademik; yaitu September untuk semester gasal dan Maret untuk semester genap. Pendaftaran mahasiswa
baru untuk program ini dibuka tiap saat sepanjang tahun. Hal yang sama berlaku bagi
pendaftaran mahasiswa transfer.
Pendaftaran untuk semua program bisa
dilakukan onlinevia maba.unitomo.ac.id,atau
langsung datang keBagian Pendaftaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Lantai I
GedungA Kampus Unitomo Jl. Semolowaru
84 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sertiap:

Testimoni
Alumni

Surokim Abdussalam
Dean of Faculty of Social and
CulturalSciences, University of
Trunojoyo, Bangkalan, Madura
Postgraduate Programe of
Communication Science, 2012

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

UNITOMO sering dianggap sebagai
barometer musik di Jawa Timur karena
banyaknya tampil dan lahir grup musik
di kampus ini.Anggapan ini tidak salah,
meski yang marak sebenarnya bukan
hanya musik.Di bidang olahraga pun
kegiatan mahasiswa Unitomo telah banyak menoreh prestasi membanggakan,
baik di tingkat 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 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 (BEM), dan
Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) di
tingkat universitas, maupun fakultas
serta berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa seperti Mahasiswa Pecinta Alam
& Seni (Mapalas), Koperasi Mahasiswa,
Paduan Suara, Forum Advokasi Mahasiswa (FAM), Bulutangkis, Futsal, Himpunan Mahasiswa Sosial (Himasos),
Teater, Bela Diri (Pencak Silat, Karate,
Silat Perisai Diri), Bola Basket, Club Fotografi (chiphoc), Sahabat Pustaka, Resimen Mahasiswa, Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI), Unit Kegiatan
Mahasiswa Kerohanian Katolik
(UKMK), Unit Kegiatan Kerohanian
Kristen (UKKK), UKM Musik, dan
masih banyak lainnya.
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KELAS REGULER / PROFESIONAL
Unitomo setiap tahun akademik menerima mahasiswa baru maupun transfer untuk Kelas Reguler
dan Kelas Profesional. Baik untuk jenjang program Diploma 3 (D3), Sarjana Strata 1 (S1) dan
Pascasarjana Strata 2 (S2). Khusus untuk Program Studi D3 Teknologi Bank Darah Fakultas Ilmu
Kesehatan, Unitomo juga membuka kelas RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), khusus bagi
lulusan Diploma 1 (D1) yang hendak melanjutkan studi ke jenjang Diploma 3 (D3).
KELAS REGULER
Perkuliahan untuk kelas reguler berlangsung secara tatap muka di kelas dengan jadwal:
• Kelas Reguler Pagi.
Untuk jenjang Program D3 dan S1:
Senin - Jum'at, pukul 07.00 - 14.00 wib.
• Kelas Reguler Sore.
Untuk jenjang Program D3, S1 dan S2:
Senin - Jum'at, pukul 17.00 - 21.00 wib.
KELAS PROFESIONAL
Diperuntukkan bagi kalangan profesional / karyawan yang sudah bekerja, namun tidak memiliki
waktu cukup untuk menempuh perkuliahan tatap muka secara penuh pada hari Senin - Jum'at
di Kelas Reguler Pagi / Sore. Perkuliahan untuk Kelas Profesional berlangsung secara Blended
Learning, dengan memadukan metode:
• Tatap Muka Di Kelas (+ 60%).
Berlangsung pada hari Jum'at - Sabtu; dan
• Tatap Maya Melalui Internet (+ 40%).
Akses bahan belajar, diskusi maupun tugas-tugas
bisa dilakukan 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu.

PENDAFTARAN MAHASISWA BARU / TRANSFER
Perkuliahan untuk jenjang program Diploma 3 (D3) dan Sarjana Strata 1 (S1) dimulai tiap awal
semester gasal (September). Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk kedua program ini dibuka setahun
sekali, dan berlangsung dalam 3 gelombang, yaitu:
Gelombang 1
Januari - 30 Juni

Gelombang 2
01 - 31 Juli

Gelombang 3
01 - 31 Agustus

Sedang untuk jenjang program Pascasarjana Strata 2 (S2), perkuliahan kelas baru dibuka 2X
setiap tahunnya. Awal September untuk semester gasal, dan awal Maret untuk semester genap.
Pendaftaran mahasiswa baru untuk jenjang program ini dibuka tiap saat sepanjang tahun.
Khusus mahasiswa transfer, pendaftaran dibuka tiap saat sepanjang tahun. Baik untuk mahasiswa
transfer jenjang program Diploma 3 (D3), Sarjana Strata 1 (S1) maupun Pascasarjana Strata 2 (S2).
Pendaftaran mahasiswa baru untuk semua jenjang program bisa dilakukan secara online melalui
maba.unitomo.ac.id, atau dengan datang langsung ke Bagian Pendaftaran Panitia PMB di
Lantai I Gedung A Rektorat Kampus Unitomo Jl. Semolowaru 84 Surabaya, setiap hari:
Senin - Sabtu 08.00 - 20.00 wib.

Minggu / Hari Libur 09.00 - 14.00 wib.

SYARAT & PROSEDUR
1. a. Untuk D3 & S1: Lulus SMA / SMK / MA sederajat semua jurusan.
b. Untuk S2: Lulus D4 / S1 semua disiplin.
c. Khusus Fikes: Tinggi Badan min. 150 cm (putri) / 155 cm (putra),
tidak cacat fisik / buta warna, bertato & bertindik (putra), serta melampirkan
surat keterangan bebas Hepatitis B & C dari hasil pemeriksaan laboratorium
min. dengan metode Elisa (untuk D3 Teknologi Bank Darah / RPL).
2. a. Mendaftar secara online dengan membuat akun di maba.unitomo.ac.id
(note: wajib memiliki email / no. selular / WA yang aktif dan bisa dihubungi).
b. Mengisi Form Pendaftaran / Transfer & meng-upload hasil scan berkas2 berikut:
i. KTP / KK, Akte / Surat Kenal Lahir, dan Pasfoto Berwarna Terbaru.
ii. Ijasah / STTB / SKL dan Daftar Nilai SMA / SMK / MA (untuk D3 / S1),
Ijasah dan Transkrip Nilai D1 TBD (untuk RPL), atau Ijasah dan
Transkrip Nilai D4 / S1 (untuk S2).
iii. Surat keterangan kerja dari instansi / perusahaan (jika ada).
iv. Khusus Transfer: Ijasah SMA / SMK / MA, ijasah & transkrip nilai dari PT asal,
serta Surat Keterangan Pindah / Pengantar dari PT asal (note: akreditasi prodi
PT asal minimal sama / lebih tinggi dari prodi yang dituju di Unitomo).
v . Khusus WNA: Surat ijin khusus dari Kemendikbud.
vi. Dokumen lain yang diperlukan (jika ada).
c. Bisa dilakukan melalui Bagian Pendaftaran Panitia PMB
dengan membawa kelengkapan sebagaimana dimaksud poin 2.b.
3. Membayar biaya pendaftaran Rp. 400.000,- (D3 / S1) dan Rp. 500.000,- (S2)
dengan cara:
a. Kelas Reguler: transfer ke Nomor Virtual Account (VA) yang tertera
di Notifikasi Pendaftaran (FPMB2); via ATM, SMS Banking, Mobile
Banking atau setor tunai melalui teller bank mana pun. Khusus D3 / S1
cashback Rp. 50.000,- dalam bentuk saldo rekening BNI Taplus.
b. Kelas Profesional: setor tunai melalui teller Bank Jatim dengan menunjukkan
Nomor Pendaftaran yang tertera di Notifikasi Pendaftaran (FPMB2). Khusus
D3 / S1 cashback Rp. 50.000,- dalam bentuk saldo rekening Bank Jatim.
4. a. Bebas Tes jika memiliki pengalaman kerja min. 2 tahun
(dibuktikan surat keterangan kerja dari perusahaan / instansi), atau
i. Untuk D3 / S1; Nilai ijasah mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris masing2 > 70 jika memakai format nilai skala 0 - 100,
atau > 2,80 jika memakai format nilai skala 0 - 4,00. Khusus FIKES wajib
menempuh Tes Kesehatan dengan membayar biaya Rp. 250.000,-.
ii. Untuk S2: IPK > 3,00.
b. Perkecualian tidak berlaku bagi pendaftar lintas jurusan dari non-eksak ke eksak.
5. a. Melakukan validasi berkas di Sekretariat Panitia PMB dengan membawa dokumen
asli dan copy legalisir berkas2 yang sudah diupload di Form Pendaftaran.
b. Menerima SPDU (Surat Pengantar Daftar Ulang) dan membayar
Biaya Daftar Ulang / Her Registrasi dengan cara:
i. Kelas Reguler: transfer melalui menu Student Payment Center
yang tersedia di ATM, atau setor tunai melalui teller kantor-kantor
cabang Bank BNI dimana pun berada ke Nomor Virtual Account
(VA) yang tertera di Surat Pengantar Daftar Ulang (SPDU).
ii. Kelas Profesional: setor tunai melalui teller Bank Jatim dengan menunjukkan
Nomor Pendaftaran yang tertera di Surat Pengantar Daftar Ulang (SPDU).
6. Menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), menandatangani berkas
pendaftaran dan surat pernyataan, melakukan Foto KTM dan menerima
pengantar pengambilan jas almamater (khusus D3/S1)

JALUR-JALUR PENERIMAAN & KRITERIA
A. JALUR UMUM.
Memenuhi Syarat dan Prosedur Pendaftaran
(lihat Bagian Syarat dan Prosedur Pendaftaran).
B. JALUR KHUSUS.
1. Prestasi Akademik (Untuk D3 / S1): Keringanan SPP 30%
(selama masa studi normal, diperpanjang tiap semester
sesuai ketentuan rektor; terbatas 5 orang / fakultas).
Bagi lulusan TA 2019 / 2020 dengan nilai ijasah rata2 > 80 tanpa satu pun mata
pelajaran bernilai < 70 (jika memakai nilai skala 0 - 100), atau > 3,20 tanpa satu
pun mata pelajaran bernilai < 2,80 (jika memakai nilai skala 0 - 4,00).
2. Prestasi Non Akademik (Untuk D3 / S1).
a. Selama 2019 - 2020 pernah meraih prestasi / juara 1 - 3 dalam even olahraga /
seni / sain yang diadakan / diakui instansi resmi terkait (Kemendikbud / KONI /
Kemenpora / Dispora / Disdik / Pengda / Pengca). Sertifikat / piagam terlampir.
b. Mendapat keringanan DPP & SPP 50% selama masa studi normal (note:
diperpanjang tiap semester sesuai ketentuan rektor, terbatas 50 orang).
3. Kemitraan (Untuk D3 / S1): Insentif Rp. 1.000.000,-.
Bagi pendaftar kolektif (min. 4 orang) atas rekomendasi sekolah / mitra Unitomo.
Pembagian insentif untuk cama berupa keringanan DPP Rp. 500.000,- dan untuk
pemberi rekomendasi Rp. 500.000,-.(note: diberikan setelah cama Daftar Ulang).
4. Alumni SMA Dr. Soetomo & SMK Unitomo (Untuk D3 / S1),
dan Unitomo (untuk S2).
a. Bagi alumni SMA Dr. Soetomo dan SMK Unitomo, mendapat keringanan
DPP 100% dan SPP 50% selama masa studi normal.
b. Khusus alumni SMK Unitomo program keahlian Administrasi Perkantoran
yang mendaftar ke prodi D3 Kesekretariatan, atau program keahlian
Pengawasan Mutu Pangan dan Teknologi Pengelolaan Pangan
yang mendaftar ke semua prodi di Fakultas Pertanian, mendapat
keringanan DPP 100% dan pembebasan SPP 100% selama 1 tahun.
c. Bagi alumni S1 Unitomo, keringanan SPP 20% selama masa studi normal,
kecuali peraih predikat lulusan terbaik mendapat keringanan SPP 50%
(sertifikat terlampir).
5. Bidik Misi Unitomo (Untuk D3 / S1) - terbatas 50 orang.
a. Bagi lulusan TA 2019 / 2020 yang memenuhi kriteria Jalur Prestasi Akademik
dan berasal dari panti sosial / asuhan, atau keluarga peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
b. Lolos verifikasi faktual.
c. Bebas DPP & SPP 100% selama masa studi normal (note: diperpanjang tiap
semester sesuai ketentuan yang ditetapkan rektor).
6. KIP Kuliah (Untuk D3 / S1).
a. Bagi lulusan TA 2019 / 2020 (atau max. 2 th. sebelumnya) yg.sdh. mendaftar &
melengkapi berkas2 yg. disyaratkan di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/
b. Lolos verifikasi faktual.
c. Bebas DPP & SPP 100%, dan mendapat subsidi biaya hidup selama masa
studi normal.
7. Jalur Hafidz Al Qur'an (Untuk D3 / S1) - terbatas 10 orang.
a. Mampu menghafal Al Qur'an sebanyak:
• 21 - 30 Juz: pembebasan DPP 100% & SPP 75% sampai selesai.
• 15 - 20 Juz: pembebasan DPP 100% & SPP 50% sampai selesai.
b. Dilampiri surat rekomendasi dari pengasuh Pondok Pesantren.
c. Lolos tes khusus Hafidz Al Qur'an yang diadakan tim Panitia PMB.

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
Rektor

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

Dr. Drs. Sarwani, MM

Dr. Mulyanto, M.Hum

Ketua Pembina YPCU

Ketua Pengurus YPCU

Ketua Pengawas YPCU

Erlin Defi Cahyanti
S1 Administrasi Niaga
FIA
IPK 3,83

Petrus Roberto Pomeo Nanang Kurniawan
S1 Administrasi Negara S1 Budidaya Perairan
FIA
FP
IPK 3,85
IPK 3,91

Indah Megawati
S1 Akuntansi
FEB
IPK 3,53

Yunita Ekayanti
S1 Sastra Inggris
FS
IPK 3,92

 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Maya Novi Octavia
S1 Sastra Jepang
FS
IPK 3,74

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

Yola Berta Calvinanda
S1 PSDP
FP
IPK 3,86

Mortianus Dion Putra A
S1 Teknik Sipil
FT
IPK 3,51

Achmad Ali Akbar
S1 Teknik Informatika
FT
IPK 3,66

RUDI HIDAYAT
LUKI HARDIYANTI
SEKAR ARUM PUTRI PRAMESTI
NOVIA EKA MAHARANI
CINDY YOSAN DAYNESTRIE
ANDINI SEKAR MELATI
S1- PERIKANAN

Dr. Amirul Mustofa, M.Si
Dekan
S1- ILMU ADMINISTRASI NIAGA
NUNIK SELVI APRILIA
SAKINATUN MUCHAYAROH
AGUS HERI PURNOMO
DEWI RETNO WATI
RENI NUR VITA
ERLIN DEFI CAHYANTI
ISNA CAMELIA
ISLAH FALAHDIBA MAREKSAH
ELVA PERMATASARI
ANDI HUSNUL KHATIMAH
MHD. AGGIL KESUMA
MARISCA NOOR ARIDHA
M. RIDHO MAULIDI
ANGGIT NOPTAMI WIRADHIKA
ONA ISTIQAMAH
ANNISA DWI SITAWATY
DANISYA WAHYUNING ISTIANA DEWI
ERNA IKA SYAFITRI
FRESHICA CHRISTIARA
NANDA KARUNIA
GITA CLAUDIA MATULATUWA
DIAN YULY WIBAWANTOKO
S1- ILMU ADMINISTRASI NEGARA
ALI FAHMI FAUZI
EDHI SETIAWAN
DAMASUS AMA KOPONG
ACHMAD ALI TSAANI
MURTI INDRIANI
RISKA WIDOWATI
RINAWATI
PETRUS ROBERTO POMEO
EREK INDOU
ATIKLAUDIANA ENOLIA SALAM
RACHMAT FIRMAN BUDI SANTOSO
YUNARA DWI KISHARDINI
EDELTRUDIS NURIATI ONARI
CHRISTOPER DAVID RIWU
FRIDA PUSPITA SARI
FITA ROSALINA
FRANSISKA DOROTEA TAWING REJA
YOSEFINA YUYUYATI RAIMUN
HUSNIYATUL KAMALIYA
SARI DEWI RAMBU LIKA
ISROTUL HOLIFAH
VIOLA MON
DEA SHANDRA ADELYNNE
MUH. IRVAN NUR SYAIFULLOH
MARIA IMACULATTA BAREK RAIN
INDAH WULANDARI
RISDA KURNIAWATI
VALERIA ULU
AHMAD WAHID MUSTOFA
WARDATUS SAKINAH
ACHMAD AUFA ANGGARDA
DHIYANIA BAMAYANTI
ALDILA FATMASARI

NANANG KURNIAWAN
RISKA ERI NUGRAHENI
ASHAR ULLUM HAMADY
FLORANDA RAHMADHENY GANDESHA
MUHAMMAD RIDHO ANWAR
DWI SRI MURNIANI
AMANDA ELMIA ZAMARANI
RIFQI ARDIAN BAYU KURNIA
NURUL KHOTIMATUN KHASANAH
YUNAN HILMI AZHAR
LUTHFI OKTIFIA AZMI
MUHAMMAD FEBRI ARDIANSYAH
WHIN ICHA TITI MULYANI
MAHENDRI ROHMAN GHANIM
DILLA YULIAN ALVIONITA
DEWI NOVITA SARI
AS`ARI
RIFKI ARDIANSYAH
CHRISTIAWAN BAYU HARGIANTO
EKO YULIANTO PUTRA
CAHYANI EKA PRASTITI
KHUSNIATUS SAJIYAH
NUR FITRIANI KALIMATUSSAKDIAH
SHABRIAN NABILA MAHARANI
MUH AMINDIKA PROYOGI
ENOSARI
CHOIRUL HUDA
ZUNDI RACHMAN SYAIFUDIN
CRISTIAN UMBU NGGIKU NDAMU NAMU
YOLA BERTA CALVINANDA
R. DWI CIPTA IFON HADIATULLAH
USMAN
TANTI SETIORINI
ERLITA DIAN EKA PUTRI
GIRI SETIAWAN BAGASKARA
SITI MARIYAM
RISWANDA WIKAN PANGESTU
ASRIANI
ALFIAN RIZAL HABIBI
VICKY ARUNA
DESZA GITA DWI KHARISMA
ROBBY HABIBI INSAN MAHDI
KESYA AMELIA SOLOSSA
BARBALINA THESIA
KRISPON TINTILO
R. DWI CIPTA IFAN HADIATULLAH
SERVOLUS MANSUR
SYAMROTUL FIKRIYAH
FLORENTIO DON BOSCO HEPPI
 FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Hetty Purnamasari, M.Pd
Dekan

S2 - MAGISTER ILMU ADMINITRASI
S1 - PEND. BAHASA DAN SENI
JAELANI
FITRAH RAMADHAN
FAIZAH YUNI ASTUTI
PRIMA NUGROHO
HENRY MUJOKO
M. ROYYAN KURNIAWAN
ARIEF EFFENDI
MEIFRID MELBRIAN PALENEWAN
MUHAMMAD FARID HUSNUL AMIN
WAWAN TRISATYA ATMAJA
 FAKULTAS PERTANIAN

Ir. A. Kusyairi, M.Si
Dekan
S1 - TEKNOLOGI PERTANIAN
YOSEPH ORIOS RIA
M. YASIN SYAIFUL BISRI
YOHANES ANE ASAN
ROMMY SYAHRUL MAHFUDZ
AJENG WAHYU NINDRIYANI
BERNARDUS EDWIN JESIANO LAHAS
MUTIARA
APPOLLONIA ASRI JUWITA DEBBIE
HARIMANS
MUJIATI
FRISTA IZZATUN NASUHA
REZA RIZKIA NINGSIH
KRISMAYANTI
ELSIANA AYU RENITA
ELVIRA INDRIA SUSANTI
JEHAN ADANI
CERRY KUSUMAWARDANA
NURUL ISMI AFIFAH
NISRINA NABIILAH
REZA AFDHAL ELINGGA
ISMARIA RATNA KUMALA
RESTI NUR FARIDA HARIYONO
ANDHINI VIRGI
ANGGARA DWI PUTRA BAHARI
ATHFI HAIDAR NABIL
DEBRINA ALISIA MAHARANI
DINA MAZIDA NURUL HIDAYAH
NI LUH WIDYA RACHMAWATI H
RIZAL FAUJI
SELESTINUS KEVIN GOZALY
RYAN HALIM
ALDIANSYAH ZULFAHMI

HILARIUS LADO GORAN
S2 - MAGISTER PENDIDIKAN
DWI AYU LESTARI
RENY DWI SUSANTI
S2 - MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
SURYANTO
DJOKO SRIJATNO
RATNA AYUMILIA
RIANA ELIS
DHIAN DWI NOVALINA PUTRI
NUR MUDHARIJAH IKSAN
DONY ANDRIE RIANTO
AMINATUL QOMARIYAH S
EDI MU`AWAN
SITI YAUMAH
IKA RATIH WULAN DARI
REPELITA AYU WINARNI
NUR AINI
RETNA MULYATI NINGSIH
LITA ANDRIANI
SITI FATIMAH
ARIAMAH
NURYANI
SUJI RAHAYU PURNANINGSIH
HERI PURWANTORO
TATOK RUDIYANTO
SRI SUSTIANA R
SITI KHORIYAH
LUCKY PUSPITASARI ARIANINGSIH
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

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

Syamrotul Fikriyah Ajeng Wahyu Nindriyani Hilarius Lado Goran
S1 Agrobisnis Perikanan S1 Teknologi Pangan S1 Pendidikan Bahasa
FP
FP
dan Sastra Indonesia
IPK 3,79
IPK 3,80
FKIP
IPK 3,39

Javier Maospati Ismail P
S1 Ilmu Komunikasi
Fikom
IPK 3,85

ARFIN RAHMAT AL-HAFIZH BASTIAN
BAGUS TIRTA DWI KURNIAWAN
MUTMAINNAH
SITI MARATUS SOLEHAH
CICILIA ANDRIANI
MUHAMAD AMINUDIN AZIZ
ANDIKA SISWANTORO
DHEDY NOVIAR FIRMANSYAH
RETNO AYU DWI FATIMAH
MIQDAD FAWAS
ACH. HENDRI
ONGKY RIZAL
DONATIANS ALDINO DELLO
AIREZA ERFANSYAH
ARDHY YUDHANANTA
S1 - AKUNTANSI
MUZDALIFA NURLETTE
HENI DWI RAHAYU
NURUL AZIZAH
AYU LESTARI
PUTRI NUZUL ALFU ZAHROH
CONTARDO F CHRISANT MEN
FITRIA HANDAYANI
VEGGY OCTAVIA DINITA FIANI
ABIMANYU WARANG
DIAN MAHFIANTO
INDAH MEGAWATI
MOHAMAD HIDAYATULLAH
FORTUNATUS NESTOR MOLLO
VENDA VERONIKA SARE
S2 - MAGISTER MANAJEMEN
AGUS SRI WARDOYO
SUHARTO
AWALI PRASETYA HANIF
YONATAN DIMASCAHYO BUDIANTO
DENI MAMBRISAUW
DENNY ALEXANDER MATULESSY
ECHSAN SAHRIL LETSOIN
FAJRI TAMIMA
HARIS KOTALA
KATRINA MAMORIBO
MARICE MAMBRISAUW
MESAK URBASA
MEIDI LIDIA MASPAITELLA
RACHMAT SYAM
SRI IRIYANTI
WASANA SANGAJI
WEMPI IMANUEL KARUBABA
YOSEFUS RUMBARAK
YULIA TENLIMA
ZAINURI ICHWAN
RAGOAN ALHAMID
FRANS MANDOBAR
RAHMAWATI
RUSDY LA ACA
HANIF JULHAMSYAH
AXZELLA RAUDA MUKAROMAH
NIKE PRASETIYAN
NITA NILWATI YENMABI
NISWATUN NADHIFAH
HARIES SETIAWAN
AGUNG WIDYANARKO
NABILLA AULIA
SHELY YANA
IMANIAR CAHYANI
I KETUT SOMANTARA
HENY TRIMILASARI
ASMARIALDA NOVITASARI
DAHLIANA LUBIS
YANTI HANDAYANI
DWI SUCI AGUSTIN
SATRIO SUDARSO
MELKIANUS TEDDISON BULAN
MOH. IMRON
VIRDANIA VARESTIKA
MANDA WAHYUNINGTIYAS
ARI SETIYANTO
MUHAMMAD ARIF PRAMONO
MOHAMMAD ARIF IRIANTO
SARIN AZIZTARINI
RAMADHAN KURNIA IMAN
SUPARMAN
NAHRUDDIN ABBAS
ISLAWADI
IWAN ALDJOKDJA
MOHAMMAD ARIF BUDIPERMONO
MIESKHELINA DIMARA
UPA TAMMA KASELE
YULIANA PATRISIA BRANFEL ROMPAS
NELSYE NOVALIEN TAHITU
HABIBA TAMIMA
HERLINA USMAN
ABSALOM JEMPUT
ABDUL MANAN KAFLOT
STEVEN KHU
LUCKY RIA WANAR PURY
RAHMAT ZULKARNAIN
ABDUL GHOFAR ISMAIL
AKHTAR ALI KHAN
DEDY AHMADI
ARIF NUR RACHMAN
LELONO DIYAH SETIYOWATI
MARIA YOVITA ATI
FLORIDA PRIMA GRACIA ASTI
PETRINA AYU WULANDINI
 FAKULTAS TEKNIK

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

S1 - MANAJEMEN
S1 - TEKNIK SIPIL
AGUS WIDODO
ASBANI
RANIA FASYA
AGUS ADI WIDODO
ABU SAID
AGUS SUPRIYONO
WULAN SITI SUNDARI

Dr. Ir. Suyanto, MM
Wakil Rektor 3

SOFIAN AGUS WIDODO
TONI HINDARTO NUGROHO
YUSTINUS AJANG
MUHAMMAD SUBHAN
MONTIANUS DION PUTRA AGRICA
DANI KURNIAWAN

Raden Panji D
S1 Ilmu Hukum
FH
IPK 3,53

M. Farid Husnul Amin
S2 Magister Ilmu
Administrasi
FIA
IPK 3,97

Melkianus Teddison B
Dwi Ayu Lestari
Nuryani
S2 Magister
S2 Magister Pendidikan S2 Magister Teknologi
Manajemen
Bahasa Indonesia
Pendidikan
FEB
FKIP
FKIP
IPK 3,89
IPK 3,88
IPK 3,90

ANDREAS WIJAYA
RIZKI WULANDARI
PUSPA SETIA HASTUTI
NATALINO JACINTO DE CARVALHO
S1 - TEKNIK INFORMATIKA
ZAINUDDIN ABSHOR MUHAMMAD SHUFI
HUSNI AMRIZAL
ANGGA ARIESANDI
USMAN AFFANDY
TAMA ANUGRAH MADDIAN R
AMMAR
WAHYU SAPUTRA
ANDRI SANTOSO
DELLA EMILIA
PAMUJI DWI JAYADI
EKO NURHIDAYAT
ANDY YUONO PUTRA
ADISTITA SEPTI KARINA
OKKY WAHYUDHA NUR SUSANTO
DWI RAHMAT WIDODO
ABDULLAH FAJAR FITRONI
ACHMAD ALI AKBAR
MUHAMMAD CAHYOKO
LUKMAN AL HAKIM
MUHAMAD ALIYANTO
ELDHA NUR RAMADHANA PUTRA
ARGA SELI HARDIANTI PUTRI
ACHMAD DICKY RIZHALDI
ANNISA DINAR PARAMITHA
ARIS HUDIANSYAH
 FAKULTAS SASTRA

Dra. Cicilia Tantri Suryawati, M.Pd
Dekan
S1- SASTRA INGGRIS
KRISTIANI YANTI KANA
FADHILLA ADITYA PUTRI
PUTRI YUHDIA AGUSTINA
JAINUN RUMAKEFFING
NUR HASYANAH
YUNITA EKAYANTI
NIFATIN AVIRIA WAHYUNINGSIH
ANGGI ARIFFANTY
YULIANITA

RIZKY FATUH RACHMAN KARTIKA
KHARISMA YUDIANTO
GHASSANI SYEBI NOVIANTI
GHUFRON SHODIQ
DZIKRI CHABIBULLOH
DHANAR JABRO FEBIANSAH
LUTVI HARVIANNIFTACHULLISA
IKA SUPARIYANTI NINGSIH
DENDY PRASETYO HUTOMO
RIZKY AMBARWATI
DENY KUSUMA WARDANA
BOYKE PRATAMA
FIKRI NURMUHAMMAD
LILIK MUNAFIDAH
CHATLEA PRETTY AGVI CENDRANAIRI
S2 - MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
JUANDANA KAWULADINI PUTRA
RISLU MUKHTADI
SUBIJANTO
DIAN NITA HIKMAHWATI
NURIS EKA WIDI KUSUMA
HAROLD FERRY HARYONO
LAODE MUH. ALFIAN ZAADI
ANTI FARADYBA PUTRI
LATIF FIANTO
MOH. DEY PRAYOGO
SITI FATIMAH
MUHAMMAD RIZKY
TIARA MAHARANI
CHRISTIAN SANGGELORANG
HELMI KURNIAWAN
REVINDIA CARINA
WEMPI ROBERTO GOA
ACHMAD FAISOL ROCHMAN
RISKHA AYU NOVITASARI
MOCHAMMAD ARKANSYAH
ISNAINI KUN FAIZAH
FAIRIZAL RAHMAN
M. ANDI FIKRI
MUHAJIR SULTHONUL AZIZ
NOVI WAHYU PRATAMA
VELLYCIA NJOKO
ALFITRA MAHARINDRA MUHAMMAD
PRINCESS YEMIMA PURWACAHYANI
ANITA RETA KUSUMAWIJAYANTI
PUTRI DWI PURWANTI
MOH. MISBAHUL MUNIR
 FAKULTAS HUKUM

S1 - SASTRA JEPANG
DWI ARIANI
GITHA ALMAS PERMATA
DEWA ARYA PUTRA
FAJAR BILLAL ARDIANSYAH SANTOSO
NIKEN DIWANTI
HAFIZD MULTAZAM
MAYA NOVI OCTAVIA
DEDY DAMARA PUTRA
ANGGI FITRIA AKHMAD
GALIH BUDI PRASETYO
DEWI YAMINIKA NUR SRI SETIYANTI
 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dr. Redi Panuju, M.Si
Dekan
S1- ILMU KOMUNIKASI
ZAHFIE ARYO PRAWOTO
RENDY KURNIA ANGGARA PUTRA
REJUSAENA RESSA
WAHYUDI
CHOIRUL ANANG
MOH. YUSRIL IZZA
LINA KURNIAWATI
ADITYA EKA PURWANTO
YOGIK MURDIONO
ARINDA ASTYA PUTRI
DANANG DWI SAPUTRA
ICHDA ILFIKROTUL ALIYAH
FANI AFANDI
RIBKA RAFIKA KOLONDAM
CRYSTALIA AGUSTINA
HIBATULLAH FAJARI HARYONO
FERI MANGGALA YUDHA
ROSITA INDRIAN
BERDI JANUAR WIJAYA
JENTHREE SHINTA SABATINI S
GILANG BRILIAN SUMADI
YOHANES BAMBANG CHRISTIAWAN
CAHYA KHARISMA YUNDA
MOCH. DHEWAN ARIF WICAKSONO
SHOLIKHATUL FAIZA
MARIA YOSEVA AVELIA CALLIXTA
MUHAMMAD IRFAN YUDHANTO
SYIFA NURROHMANI
SERVASIUS POA MEZE
EKA OKTAVIANA PUTRI
JAVIER MAOSPATI ISMAIL PUTRA
NADYA SUKMA BATUBARA
DEDE SETIAWAN
PAULUS SINAGA
NARITA PUTRI PERTIWI
TRI ADINDA APRILINE
EDO SATRIYA BHIMANTARA
AHMADI
PANJI JALU PRATAMA
ABIGAIL YURI CHARISTIA
DIANITA RAHAYU
RIF`AD YUSUF BASYMELEH
ERTRIANA MUZDHALIFA FAHRUDI
UCIK NURUL HIDAYAH

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Kes
Dekan
S1 - ILMU HUKUM
TEGAR TITAH AKBAR
JULIAN WINE NAZARETH
FAHMI AGUNG FERDIANTO
IDHAM HALIK NUSSY
RICKY SUCITRA
HADYAN JAYA SASMITA
FANNY FAHRUDIN
MOCHAMMAD ARIFUDIN
ADITYA PUTRA ARMANDA
RIKKY ARDIANSYAH
PUTRA ANGGA BHIRAWA ARILAGA
DANANG SUBIYANTORO
ABDUL LATIEF AMIN NAHROWI
JOVIAN SURYA RAHMAWAN
RADEN PANJI DHARMAWAN
ARIF RISKI PAMUNGKAS
ANJAS SAMUDRA
PANDE ANOM CANDRA DWIPA
HENDRI SETIYA ADI WINATA
AKHMAD REZALDI FAHD ABDILLAH
NOVAL ANDAR PRASETYO
YUDHA BAGAS PRABOWO
NOVAN ARIF TRI HADIANTO
MOCHAMMAD KRESNO GUMELAR
YUSRON RIZQY AZZA YUWONO
MUHAMMAD IKHWANUL MU`AFFAN
SANDY DWI HANDOKO
NIKO NUR ABDILAH
ACHMAD DENY KUSDIANTO
DANDY CHANDRA ARUSDHIKARA
AFWAN CAHYO WIDODO
MOHAMMAD JAUHAR ARIFIN
SAYOGA DWI CAHYO
VIKRY NOOR ASSEGAF
APRILIA NATARINI
AGUNG TRI PRAYOGA
INDRIAWATI KUSUMA NIRWANA
SEPTI WIDIA RATNA
RANDY ARDIAH ARGANATA
NEHEMIA KEVIN GUTAMA
AYU AMANDA NUR PUSPITASARI
YUYUN WIDIA WATI
WITA RAHMA ILAH
VIVKA WINDA PRAMESTI
NURUL ILMIA WIJI UTAMI
DEBBY YUNI ARTININGSIH
MAGA YULIAN SAPUTRO
SAUT HAMONANGAN TAMBUNAN
DICKY ARTA ANUGRAH
ZHAHENZA RHOSTA ALAN NAWA
MOHAMMAD ABDULLAH DAHDAH
MOCH. ARIF RACHMAN
ARIS DWI SASMITO
MARTA MARDI UTAMA
ARDI KUSUMA
OKTAVIAN ARDRIANTO
ROYNALD DONNA FEBRIANTO
FATKHUR ROKHMAN PRASTIYO
MOCHAMAD MACHMUD YUNUS
EMERALDO CANDRA CANIGIA
DOHAN DWI NURSAHARI
GANARTRIAN RAMADHAN
SHELLY NIKE WIDYAWATI
MUHAMMAD DANANG RAMADHAN
EGA PRAYUDI
SENDA ABI NANDA

Harold Ferry Haryono
S2 Magister Ilmu
Komunikasi
Fikom
IPK 3,97

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

Dhedy Noviar F
S1 Manajemen
FEB
IPK 3,26

Saleh
S2 Magister Ilmu Hukum
FH
IPK 3,95

INDRA HERMAWAN
AHMAD FARIS PRADANA
ABRAHAM TISNU PRATAMA
RANGGA KRISWARDANA
SYARUL PERMANA PUTRA
FATHUR ROHMAN
FEBRIYANTO ARIEF S
MUCHAMAD NAFI` SYAWALUDIN
YULIANSYAH SANDRIA
SUFYAN STAURIY
RIZKY DWI ARDHI BINTORO
MOH. GHUFRON FAUZI
AYON NUGROHO
SANDRI RIAWAN
LAILIA DWI ASTUTI
BEKTI TRI PAMBUDI
DYAN ANDRIONO
RACHMAD SAKTI SUROSO
SUCI UTAMI TRI WULANDARI
DEVI MASLAHATUL UMMAH
IMAM TAUFIK HIDAYAT
NOVIANTI NUR UTAMI
DIKA PRADITA ANGGRIAWAN
M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI
NADYA NADZIFATUR RAHMA
ATIN SRI PUJIASTUTI
NABILLA
PRIYONO ONGKOWIJOYO
ERWIN ANAS
RIZALDI ALFIANSYAH
MUHAMMAD NAUFAL RIZKY
CHOLIF DWI UTOMO
S2 - MAGISTER ILMU HUKUM
YUSTIVA ANGGRAINI
ERYK ALLDYANTO
SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL
SUJA`I
DIMAS FIRDAUSI
ABDUL HAMID
ADI SURYA SETIANEGARA
GIDEON OMKARSBA
APSALON UMALAN
YULIANA MANSAWAN
SUBAGIYO
NOVIANTO SANJAYA
MOH.TAUFIK
HERU CAHYONO
FEBRI EKA HARDIANTO
ESWATI
RIDWAN RACHMAT
NAJIH PRASTIYO
INA SOFIANA
DENI SETIYAWAN
IQBAL SHAVIRUL BHARQI
PINGKAN ESTER AMELIA PAPUTUNGAN
RIZKY PERDANA BAYU PUTRA
SALEH
INDRA WIDI WIJAYA
AGUNG WAHYU SETIAWAN
ANGGA WAHYU PRAMUDYA
GUMILANG SAPTHA PAMEGA
DYAN KURNIAWATI WARDHANI
ANGGA RIZKY WIRA WARDHANA
NOOR HETMA ARIA AJI AKASA
DIAH IRAWATI
RIAN TRI TEGUH SANTOSO
MIRYADI MUKTI WIDODO
FENTY RISCHANA KARMILA
PRAMANA SAPUTRA
PRICILLIA MEGASARI AGUSTINA
EKA SHANTI AMALINA
ERNAVIKA ARISTA DEWI
INDAH WURY ASFIYANTI
DYAH RETNO FEBRIYANTI
ACH. FAUZI
VEGA YAN PIET WIHIAWARY
HERMELINA BUDAM
AHMAD YANI
ANDIK DWI SAPUTRO
BAGUS KURNIAWAN
DARU SUDRAJAT SUMANJAYA
HANDIKA PRASETYA
HARI KISWANTO
HERY MARSUDI
IMAM ZAZULI
INA NURMALAWATI
ISMAIL MARSUKI
JAMAL
LEKSONO NOVAN SAPUTRO
MARTI
MOH. SAFIK
MOKHAMMAD ALI FAUJAR
RASALHAQUE RAMADAN PUTRA
RAYDIAN KOKROSONO
YUYUS ANDRIASTANTO
WIDHA INDRA KUSUMAWIJAYA
ARIE WIDODO
SUGIONO
TATUK SLAMET IRIANTO
ADHELIA OKTAVIANA WINDIASARI
MARIATI
AGUNG WIDOYOKO
NURCAHYO WICAKSONO SIGIT
SEMBODO
RANGGAH KUSUMA NEGARA
BAGUS SATRIA ERNANTO
YUPIETER DAORIO
UNTORO
FITRI SYAMSIAR
MUHAMMAD SYAFAAT
ANGGER ARGA YUANGGA
ARIS WIGIARTO
FIKI EFFENDY
MUHAMMAD ROMADI IKSAN
HADI WARDOJO
RONI FAISAL SAIFUL FATON
DAMAK SETIAWAN
AKHMAD SUPARTO
ANANG FATIHUL HUDA
TONY HARIYANTO
HENGKI GIANTORO
MOCHAMMAD MASYKUR FUADZ
ANSYORI
REDIK TRIBAWANTO

