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SAMBUTAN REKTOR

SAMBUTAN REKTOR
KELUARGA besar Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta dan seluruh
pembaca yang budiman,
Di tengah pandemi
Covid-19 yang mengakibatkan telah terjadinya perubahan besar
dalam sendi kehidupan
masyarakat dunia, saya
selaku Rektor UNS, Prof.
Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,
M. Hum., menyambut baik
atas terbitnya “Majalah UNS”
edisi 01 tahun 2021. Terbitnya “Majalah UNS” ini
menjadi salah satu bukti bahwa sivitas akademika
UNS memiliki perhatian dan kepedulian akan arti
pentingnya pengembangan literasi dan tumbuhnya
minat baca. Terbitnya edisi pertama “Majalah UNS”
ini rasanya sangat spesial karena bertepatan dengan
Dies Natalis ke-45 UNS.
UNS dengan mengemban tanggung jawab
sosialnya, telah berkontribusi dalam mengendalikan laju perkembangan Covid-19, melalui
berbagai inovasi yang telah dilahirkan oleh para
dosen/peneliti dan mahasiswa, antara lain berupa:
 Pengembangan ventilator bagi penderita
Covid-19;
 Pembuatan Kursi roda elektrik;
 Pembuatan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk
para tenaga medis yang senantiasa berada di
garda terdepan dalam penanganan pasien;
 Produk minuman herbal bernama Curcuma
Pro guna meningkatkan imunitas tubuh, hingga
plasmapheresis yang berupa terapi plasma tanpa
donor.
Inovasi kesalehan sosial juga telah ditunjukkan oleh
sivitas akademika UNS guna membantu para korban
Covid-19. Aksi tersebut diikuti oleh dosen dan tenaga
kependidikan UNS yang dengan sukarela menyisihkan
dan menyumbangkan penghasilannya
untuk membantu korban
Covid-19.

Majalah UNS

Dana sumbangan tersebut terkumpul hingga Rp.
1 M dan langsung didistribusikan kepada mereka
yang membutuhkan.
Selama pandemi, UNS bersama alumninya juga
telah memberikan perhatiaan yang luar biasa kepada
para mahasiswanya, dengan membantu ketersediaan
paket data bagi para mahasiswa yang harus
menjalankan perkuliahanya secara virtual. Kepada
9.752 mahasiswanya, UNS juga telah memberikan
bantuan berupa keringanan dan pembebasan UKT
kepada mereka yang karena keluarganya terdampak
Covid 19, dengan total anggaran Rp. 37,7 Milyar.
Dalam menjalankan tata kelola manajemenya,
pada awal tahun 2021 UNS juga telah berhasil
menduduki peringkat ke-8 PTN di seluruh Indonesia
versi 4ICU, peringkat 10 versi webometrics, dan
menduduki kluster 1 Perguruan Tinggi terbaik versi
pemeringkatan Dikti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yaitu pada urutan ke-11.
Dalam hal pengembangan SDM, program
percepatan program Doktor juga menjadi prioritas
utama untuk segera dicapai. Hingga saat ini total
Doktor mencapai 44% dengan target 50%. Sementara
total Profesor mencapai 10% dari target 18% di
tahun 2023. Kedepannya, UNS juga berkomitmen
untuk membentengi radikalisme melalui penguatan
identitas UNS sebagai benteng dan pelopor Pancasila.
Prestasi yang berhasil diraih UNS tersebut tidak
terlepas dari peran seluruh jajaran sivitas akademika
UNS beserta para alumninya, yang secara aktif bekerja
sama bahu-membahu mengembangkan UNS.
Akhir kata, semoga hadirnya “Majalah UNS” ini
mampu memberikan informasi yang benar dan
akurat bagi para pembaca tentang berbagai hal
kemajuan yang telah diraih UNS.
Selamat membaca, semoga menginspirasi.

Rektor UNS
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M. Hum.
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JALAN BARU
TANGGAL 11 Maret 2021, UNS kembali merayakan bertambahnya
usia. Genap 45 tahun, artinya usia universitas di Kota Surakarta
ini kian mendekati setengah abad. Selama itu pula, UNS telah
menjadi bagian dan berupaya memberi sumbangsih dalam
perkembangan daerah dan bangsa Indonesia.
Perayaan Dies Natalis tahun ini pun semakin terasa istimewa.
Apalagi saat ini UNS mengemban nama dan tanggung jawab
besar sebagai PTNBH sejak 6 Oktober 2020. Terbentang jalan
dan asa baru bagi UNS untuk membuat lompatan lebih jauh,
sekaligus bersiap melalui beragam tantangan.
Tepat di bulan kelahiran UNS, setumpuk tulisan yang tengah
Anda baca saat ini mencoba mengambil bagian dalam langkah
baru tersebut. Dengan penuh syukur “Majalah UNS” edisi pertama
diterbitkan. Harapannya, majalah ini dapat menjadi jembatan
informasi, media berbagi dan sumber inspirasi, serta wadah
yang memotret perjalanan UNS dari waktu ke waktu.
Pada rubrik Fokus Utama, kita akan mengupas bagaimana
strategi UNS menembus jajaran 500 perguruan tinggi terbaik
dunia. Hal ini sebagai salah satu bentuk lompatan setelah
berbentuk PTNBH. Kali ini, strategi tersebut dibahas dari sudut
pandang academic reputation dan employer reputation yang
merupakan dua indikator penilaian world university ranking.
Satu hal yang ditekankan pada perbincangan Fokus Utama
ialah urgensi keberpihakan riset universitas pada masyarakat dan
pengembangan sumber daya manusia. Tidak lupa, mengingat
UNS yang masih dalam masa akselerasi PTNBH, poin-poin
tersebut juga dikaitkan dengan tiga Indikator Kinerja Utama
(IKU) UNS.
Menengok halaman berikutnya, majalah ini menyajikan
cerita banyak sosok inspiratif UNS yang turut dalam
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemuda
secara kreatif. Mereka yang terus berupaya memajukan
UNS melalui posisi strategisnya. Juga mereka yang
mengembangkan diri dengan berwirausaha, berprestasi,
dan merawat jalan keilmiahan di UNS.
Tentu, di tulisan-tulisan lain, redaksi berharap
para pembaca dapat menemukan banyak hal baik
serta mengenal UNS lebih dekat. Dan apa-apa yang
tersaji di majalah perdana ini berikut edisi-edisi ke
depan, mampu menjadi teman bagi siapa pun yang
mencintai juga dicintai UNS. Selamat membaca!

SUSUNAN REDAKSI

Majalah UNS
UNS MENGABDI UNTUK NEGERI

EDISI 01/MARET/2021

UNS BIZZ

BINCANG

RISET
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Meramu Bahan
Herbal untuk
Imunitas Tubuh
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Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.
Jadi Guru Besar Muda UNS

Menuju Kelas Dunia
dengan PTNBH

Pelindung
Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,
M.Hum.

Penasihat
Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama
Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Dr.rer.nat
Sajidan, M.Si.

Penanggung Jawab
Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.

Pemimpin Redaksi
Dyah Yuni Kurniawati, S.Sn., M.Sn

Redaksi
Dwi Hastuti, S.Sos
Kaffa Hidayati
Yefta Christopherus AS
Ida Fitriyah

Fotografer
Haryono, A.Md
Satrio Adhi Nagoro

Alamat Redaksi
UPT Hubungan Masyarakat dan Media
Gedung dr. Prakosa Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta
Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec.
Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126
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KELAS DUNIA:
RISET YANG
BERPIHAK
ADA beragam aspek dan penilaian
yang harus ditingkatkan untuk
mencapai perguruan tinggi (PT)
berkelas dunia. Tidak melulu
berkutat pada ranking dan
jurnal internasional, namun
juga bagaimana Sumber Daya
Manusia (SDM) berkembang
serta seberapa besar riset
berpihak pada masyarakat.
Status baru sebagai Perguruan Tinggi Negeri
Berbadan Hukum (PTNBH) sejak 6 Oktober 2020 lalu, tidak
serta merta membuat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
terlena. Status ini harus dimaknai sebagai pemompa semangat
dan kendaraan untuk membuat lompatan lebih jauh, yakni
masuk jajaran 500 perguruan tinggi terbaik dunia.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho pada Rapat Koordinasi
Pimpinan UNS, Kamis (18/2/2021) lalu mengatakan bahwa
sebagai PTNBH, UNS akan berfokus pada kekuatan spesiﬁk
internasional. Berbeda ketika berstatus PTN Badan Layanan
Umum (BLU) yang menekankan pada kekuatan general
universitas.
Untuk akselerasi PTNBH serta mencapai world university
ranking tersebut tidak mudah. Beragam tantangan harus
dihadapi. Juga inovasi dari berbagai lini harus dipersiapkan.
Oleh karenanya, UNS telah menetapkan delapan Indikator
Kerja Utama (IKU) di tahun 2021 ini berdasar SK Mendikbud
No. 754/P/2020.
Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS,
Dr. Sutanto menuturkan bahwa dibutuhkan penilaian tinggi
untuk menuju kelas dunia. Salah satu poin pentingnya ialah
academic reputation atau reputasi akademik universitas.
“Bisa dilihat dari teaching learning-nya, penelitiannya,
pengabdiannya. Tri Dharma Perguruan Tinggi harus berjalan

Majalah UNS

Dr. Sutanto
Direktur Reputasi
Akademik dan
Kemahasiswaan
UNS

FOKUS UTAMA

baik. Maka direktorat saya memang ditugaskan
oleh Pak Rektor untuk meningkatkan skor kita di
reputasi akademik itu,” jelas Dr. Sutanto, Senin
(1/3/2021).
Riset atau penelitian menjadi salah satu sorotan
yang tidak kalah penting. PT layak disebut kelas
dunia jika risetnya tidak melulu berorientasi pada
Scopus. Sebab, yang disebut intelektual adalah
keberpihakan. Berpihak kepada mereka yang
tengah menghadapi masalah.
Dr. Sutanto menambahkan, PT sebagai
gudangnya ilmu pengetahuan harus menghasilkan
riset yang berupa setumpuk solusi, bukan hanya
setumpuk kertas. Baik dalam lingkup lokal,
provinsi, nasional, maupun internasional. Hal
ini selaras dengan salah satu IKU PT yakni hasil
pekerjaan dosen yang digunakan masyarakat
atau mendapat rekognisi internasional.
“Isinya orang-orang pintar, tapi kita
diam. Apakah itu kelas dunia? Tidak. Untuk
menyelesaikan masalah masyarakat, salah satu
cara menemukan solusi terbaik tatkala dilakukan
dengan riset yang memadai. Jadi, orientasi riset
UNS hari ini bukan riset yang sekadar bicara
tentang Scopus, melainkan yang berpihak pada
masyarakat,” imbuhnya.
Dr. Sutanto mencontohkan keberpihakan UNS
dapat dilihat dari beragam langkah penanganan
Covid-19. Rumah Sakit UNS dengan para dokter
dan ahli di dalamnya dibuka. Penelitian mulai
dilakukan. Berbagai produk inovatif seperti
Ventilator bagi Pasien Covid-19 dan Curcuma
Pro dihadirkan.
Di sisi lain, UNS mempunyai PUI Baterai Lithium
yang diinisiasi untuk turut menghadirkan teknologi
otomotif berbasis energi listrik. Baterai Lithium
memang disebut sebagai komponen kunci
kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan.
Ketika energi fosil habis, apa yang diteliti dan
dihasilkan dari PUI ini dapat menjadi alternatif.
“Sadarilah kita ini bukan menara gading.
Kita bukan kampus yang ditembok tinggi. Kita
harus membuka diri, membelah diri, menyapa
masyarakat, kita mengakar di masyarakat. Itu
kata kunci orang riset,” tutur Dr. Sutanto.

Menyiapkan ‘Bahan Bakar’
Aspek penting dalam peningkatan reputasi
akademik dan riset adalah SDM. Bagaimana
kemudian mempersiapkan ‘bahan baku’ dan
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‘bahan bakar’ yang menghidupi prosesnya. Dalam
hal ini, dosen menjadi sosok yang menghidupi
tersebut.
Oleh karena itu, UNS menetapkan salah satu
IKU-nya ialah 80% dosen harus lulus S3 atau
program doktoral. Tujuannya, ketika delapan dari
sepuluh dosen bergelar doktor, ia akan melakukan
pengajaran dan penelitian yang luar biasa.
Dr. Sutanto mengambil contoh, seorang
doktor dari luar negeri pulang ke Indonesia
dengan pengalaman-pengalaman mengajar
yang bagus. Pengalaman itu ditularkan ke para
mahasiswanya hingga memunculkan motivasi
tersendiri. Ia pun mendorong mahasiswa untuk
ikut kompetisi nasional juga internasional.
“Mereka menang di sana. Orang akan mengenal
UNS melalui mahasiswa yang ikut tadi, dari
mahasiswa yang sudah termotivasi dengan
pembelajaran tadi,” ungkap Dr. Sutanto.
Lebih lanjut, Dr. Sutanto menyebutkan langkah
yang UNS ambil untuk menaklukan tantangan
ini. Pertama, dosen UNS harus berstudi lanjut.
Kedua, rekrutmen dosen bergelar S3. Atau ketiga,
mengundang dosen-dosen tamu bergelar S3
sebagai team teaching.
Sementara dari segi riset, UNS dapat
menyediakan pos riset multitahun bagi dosen
luar universitas maupun dari luar negeri. Dengan
demikian, mereka dapat tinggal di UNS beberapa
tahun untuk melakukan penelitian bersama
sekaligus pengajaran di kelas.
Cara ini memang sering dilakukan di PT luar
negeri, seperti adanya beasiswa postdoctoral.
Yaitu beasiswa dari PT top dunia untuk mencari
talenta-talenta doktor dari berbagai negara untuk
datang ke kampus mereka.
Adapun yang tercantum dalam hasil penelitian
tersebut nantinya, bukan dari PT asal. Melainkan
dari yang memberikan beasiswa. Maka banyak
paneliti-paneliti top dunia yang mungkin kalau
dilacak kewarganegarannya berasal dari India,
Rumania, bahkan Indonesia.
“Di Indonesia belum ada pos semacam
itu. Ini bisa dilakukan kampus kita. Biayanya
memang besar, maka kita punya kendaraan
PTNBH. Kita tidak boleh hanya mengandalkan
UKT mahasiswa, kita harus benar-benar pintar
dan cerdas mengelola secara otonom sumber
saya yang kita miliki,” pungkas Dr. Sutanto.
Kaffa Hidayati/ Ida Fitriyah
Majalah UNS
Majalah UNS
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TANTANGAN SELAMA
DAN PASCAKAMPUS
EMPLOYER reputation menjadi tantangan
tersendiri dalam proses menuju perguruan
tinggi berkelas internasional. Terlebih
dengan pergerakan cepat dunia industri.
Penilaian pascakampus ini kemudian
menuntut UNS untuk turut berinovasi
dengan metodologi pembelajaran yang
ada, hingga mampu melahirkan alumnus
terbaiknya.
Selain reputasi akademik, indikator
lain yang perlu diperhatikan UNS sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
(PTNBH) dan untuk menjadi perguruan
tinggi berkelas dunia ialah employer
reputation. Yakni reputasi, kualitas, dan
jumlah lulusan UNS yang bekerja di
berbagai perusahaan.

Maja
Majalah
alah
lah
ah UNS
U S

Hal tersebut sesuai dengan target 90%
untuk ketercapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) pertama UNS, yaitu lulusan sarjana
dan diploma yang berhasil dapat pekerjaan,
melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
dengan penghasilan cukup.
Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Dr. Sutanto menjelaskan,
employer reputation merupakan tantangan
tersendiri bagi UNS. Pihak World University
Ranking (WUR) akan menanyakan ke
perusahaan-perusahaan top di dunia,
perusahaan multinasional di Indonesia,
maupun perusahaan-perusahaan lainnya
terkait ada atau tidaknya alumnus UNS yang
bekerja di sana.
Jika ada, pertanyaan selanjutnya

adalah bagaimana performa pegawai
yang merupakan alumnus UNS tersebut.
Apabila jawabannya bagus dan menunjang,
maka skor employer reputation UNS akan
naik. Begitu pula sebaliknya.
Berkaitan dengan ini, Dr. Sutanto
pun melihat pentingnya menyiapkan
para alumnus UNS, bagaimana mereka
lulus untuk kemudian dapat berkarya dan
berkarier sebaik serta sebagus mungkin.
Bukan hanya akademik yang diurus, tetapi
juga ekstrakurikulernya. Mempersiapkan
soft skill, hard skill, dan attitude yang bagus
dalam diri mahasiswa.
“Itu adalah urusan dari kampus. Nah, di
direktorat kami fokus betul untuk mencari
talenta mahasiswa semacam itu. Sangat
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fokus untuk mencari terobosan. Apalagi
di masa pandemi ya, mahasiswanya
tidak di kampus,” ujar Direktur Reputasi
Akademik dan Kemahasiswaan UNS
ini, Senin (1/3/2021).
Mahasiswa, imbuh Dr. Sutanto,
harapannya tidak hanya berfokus pada
‘kemenangan’ perlombaan, PKM, dan
lain-lain. Namun, mereka dapat sadar
betul, bahwa perlombaan itu merupakan
media untuk menghidupkan jiwa
kompetisi. Jiwa untuk mempersiapkan
diri mereka agar memiliki karya atau
proyek yang dapat dipamerkan dan
didiseminasikan kepada siapa pun.
“Syukur-syukur dunia. Mereka bisa
mengomunikasikan dan mengolaborasikan ide dengan siapa pun. Kalau
mahasiswa tidak pernah melakukan
itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba lulus,
sepintar-pintarnya dia, dia akan
kesulitan untuk beradaptasi dengan
dunia kerja,” tutur Dr. Sutanto.

Peran CDC dan Kampus
Merdeka
Peran untuk menciptakan lulusan
berkualitas juga diemban oleh Career
Develompent Center (CDC) UNS. Dalam
Wedangan IKA UNS XL pertengahan
Januari lalu, Dr. Ir. Kusnandar, M.Si
menyebut CDC sebagai ‘jembatan
sukses karier’. Kepala CDC UNS tersebut
memaparkan tiga tataran peran CDC
UNS yang dijelaskan Dr. Kusnandar,
yaitu masukan, proses, dan luaran.
Pada tataran masukan, perguruan tinggi
dan CDC UNS memberikan pelatihan
soft skill dan hard skill, serta identiﬁkasi
potensi melalui psikotes.
Kemudian untuk luaran, CDC

Dr. Ir. Kusnandar, M.Si
Kepala CDC UNS
menghadirkan Pre-Job Training dan
menyediakan informasi yang kuat.
Sementara pada tataran proses,
ditekankan pentingnya suasana akademis mahasiswa yang mendukung
dan kurikulum yang relevan dengan
kebutuhan pasar kerja.
Menurut Dr. Kusnandar, yang menarik dari tataran ‘proses’ ini adalah
hadirnya program Kampus Merdeka
di mana kolaborasi dengan industri
menjadi salah satu kata kunci yang
dominan. Salah satu yang telah
dilakukan UNS ialah bekerja sama
dengan BI Institute.
“Misalkan magang, satu semester
kita bisa cemplungkan mahasiswa
di BI Institute. Peran alumnus yang
mempunyai perusahaan juga bisa
memberi kesempatan magang di sana.
Atau menjadi mentor dalam mentoring
yang bisa direkognisikan,” imbuh Dr.
Kusnandar.
Berbicara tentang Kampus Merdeka,
IKU UNS juga menargetkan persentase
lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling tidak 20 SKS di
luar kampus atau meraih prestasi minimal
tingkat nasional. Mahasiswa memiliki hak
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belajar tiga semester di luar Prodi.
Pertama, adanya kesempatan
pertukaran pelajar antarprodi maupun
kampus. Kedua, magang atau praktik
kerja asistensi mengajar sesuai dengan
bidang mahasiswa di lembaga
pendidikan di luar kampus maupun
pada lingkup pendidikan berjenjang.
Lalu melakukan penelitian, proyek
kemanusiaan, kewirausahaan, studi
independen, dan membangun desa
atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Contoh terbaru adalah proyek
mandiri milik Badan Koordinasi Kesenian
Tradisional (BKKT) UNS yang menggelar
pegelaran bersama wayang orang
Sriwedari. Hal tersebut didasarkan pada
kepedulian akan keberlangsungan pelaku
seni di sana. Hasilnya, selama beberapa
bulan, mereka mampu menghasilkan
sekian puluh juta dari penjualan karcis.
Di sisi lain, Dr. Sutanto mengatakan,
kampus dapat mengundang para pelaku
industri untuk duduk bersama dan
menyelesaikan masalah usaha mereka.
Dengan duduk bersama, Prodi
yang bersinggungan dengan industri
penerbitan akan turut memberi
solusi dan menangkap masalah ini
sebagai potensi pembaharuan sistem
pembelajaran. Kurikulum dan apa yang
akan diajarkan ke mahasiswa harus
diatur dan dibangun ulang berbasis
pada problem di industrial tersebut.
“Mengajar di kelas, buka permasalahan ini di kelas. Ini lho, ada buku.
Ingin dijual, tapi tidak laku. Menurut
Anda gimana ini? Anda mahasiswa
manajemen, mahasiswa matematika,
mahasiswa ekonomi,” jelas Dr. Sutanto.
Kaffa Hidayati/ Ida Fitriyah.
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BORONG LIMA J
KOMPETISI INTE
MAHASISWA UNS
KULIAH S-2 GRAT
SEBAGAI salah sat
satu perguruan tinggi yang
berdaya saing dan unggul, Universitas
Sebelas Maret (UNS)
(UN Surakarta tidak hentimelahirkan prestasi. Tidak hanya
hentinya melahirka
datang dari dosen dan peneliti, namun
juga dari mahasiswa.
mahasisw Pada edisi pertama
salah satu
ini, Majalah UNS menemui
m
UNS, Alif Sholihin.
mahasiswa berprestasi
berpre
mahasiswa asal Program
Ia merupakan mah
Pendidikan Seni Rupa
Studi (Prodi) Pendi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP) UNS.

Majalah UNS

BINCANG

Sosoknya langsung menarik
perhatian banyak orang. Sebab ia
berhasil memborong lima juara
kompetisi internasional sepanjang
2020 lalu. Atas prestasinya yang
begitu gemilang, Alif Sholihin
diundang oleh Rektor UNS Prof.
Jamal Wiwoho ke ruang kerjanya
di Gedung Rektorat dr. Prakosa
pada Senin (15/2/2021). Kedatangan
Alif Sholihin turut didampingi oleh
Direktur Reputasi Akademik dan
Kemahasiswaan UNS Dr. Sutanto
dan Kepala Biro Akademik dan
Kemahasiswaan UNS Drs. Rohman
Agus Pratomo.

A JUARA
TERNASIONAL
NS DIJANJIKAN
ATIS
Kompetisi internasional apa saja
yang berhasil dijuarai?
Kompetisi internasional yang
berhasil dijuarai oleh mahasiswa
semester 10 ini adalah International
Multimedia Engineering Technology
Competition, Asean Youth 2020
Creative Content, Southeast Asia
Global Innovation Challenge,
Chemistry Innovation Challenge,
dan World Cyber Games. Bahkan,
pada pertengahan Februari tahun
ini, prestasi Alif Sholihin pada ajang

Southeast Asia Global Innovation
Challenge (SEAGIC) mendapatkan
perhatian dari Direktorat Jenderal
(Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti)
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud) RI.
Prestasi Alif Sholihin yang berhasil
merengkuh bronze award poster
design dengan mengalahkan 207
peserta dari berbagai negara di
Asia Tenggara diposting ulang oleh
akun Instagram resmi @ditjen.dikti.
Postingan tersebut mendapat banyak
ucapan selamat dari warganet. Salah
satunya dari fuad_ashari_ yang
mengatakan, “Mas @alifsholihin
panjenengan memang benar benar
gila mas.”

Ikuti puluhan kompetisi
nasional/ internasional selama
pandemi Covid-19
Meski sepanjang 2020 aktivitas
perkuliahan sempat terganggu
akibat pandemi Covid-19, namun
Alif memanfaatkan tahun yang
penuh tantangan tersebut dengan
mengikuti puluhan kompetisi nasional
& internasional. Tak tanggungtanggung, Alif selama periode
April-Desember mengikuti 70
kompetisi. Dia berhasil menjuarai 7
kompetisi nasional dan 5 kompetisi
internasional.
Saat bertemu dengan Prof.
Jamal, ia mengutarakan tidak ingin
membuang kesempatan berharganya
selama masih menjadi mahasiswa
untuk mengikuti berbagai kompetisi.
Baginya, kesempatan tersebut sangat
penting untuk menambah rekam jejak
prestasinya sebelum memasuki dunia
kerja. Alif memutuskan tidak diam saja
waktu kuliah. Dan, masuk mahasiswa
tingkat dua, Alif coba masuk ke Tim
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Bengawan karena itu satu rumpun
tim ikut kompetisi internasional dan ia
mendapatkan kebiasaan lingkungan
yang cukup kompetitif. Sehingga, Alif
juga tergerak untuk berprestasi.

Ingin umrohkan kedua orang tua
Walau prestasi yang ia torehkan
merupakan hasil kerja kerasnya
selama berbulan-bulan, namun
Alif tidak melupakan peran
kedua orangtuanya. Saat ditanya
mengenai hadiah lomba yang ia
dapat, Alif menuturkan uang yang
sudah cair akan digunakan untuk
memberangkatkan kedua orang
tuanya berangkat umroh ke tanah
suci. Niat mulia tersebut bukan
tanpa alasan. Sebab, keinginan untuk
memberangkatkan kedua orang
tuanya pergi umroh merupakan satu
diantara sekian cita-citanya.
Kepada Prof. Jamal, ia secara blakblakan mengungkapkan jika hadiah
kompetisi yang sudah cair nominalnya
mencapai Rp 80 juta. Nominal
tersebut tentunya akan kembali
bertambah sembari menunggu
pencairan hadiah kompetisi lainnya.

Dijanjikan rektor kuliah S-2 di
UNS secara gratis
Alif Sholihin yang diundang
Prof. Jamal di ruang kerjanya,
juga dijanjikan untuk menempuh
studi lanjut S-2 di Pascasarjana
UNS secara gratis. Prof. Jamal
mengatakan jika Alif Sholihin sudah
lulus, ia diminta untuk menghubungi
Prof. Jamal untuk menindaklanjuti
janji tersebut.
Alif tidak menyangka dikasih
kesempatan bisa kuliah S-2 gratis
oleh rektor secara langsung. Yefta
Christopherus AS

Majalah UNS
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UNS KAMPUS BHINEKA
KEBERAGAMAN atau kebhinekaan
merupakaan keniscayaan dalam
kehidupan.
Tuhan
menciptakan
perbedaan agar manusia saling
mengenal. Terkait kebhinekaan tentu
bagi kita bangsa Indonesia telah
khatam, mengingat bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai suku, agama, dan
budaya. Bahkan kebhinekaan tersebut
telah menjadi sebuah kekuatan bangsa
Indonesia sendiri. Hal tersebut tak
terkecuali bagi Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta yang menanamkan
kebhinekaan dalam toleransi yang
kuat dan utuh. UNS telah memberikan
tauladan dalam wujud toleransi karena
kita harus menjunjung tinggi untuk tetap
menjaga persatuan bangsa.
Wujud toleransi yang diaplikasikan di
lingkungan UNS yaitu dengan adanya
tempat ibadah dari agama yang diakui
di Indonesia. Ada masjid Nurul Huda,
gereja, pura Bhuana Agung Saraswati,
vihara Bodhisasana, bahkan kelenteng
Konchu Bio.
Kebhinekaan yang terdapat di UNS
tidak hanya dalam agama saja, akan tetapi
dalam hal latar belakang mahasiswa yang
menempuh studi di UNS. Dari faktor
ekonomi mahasiswa UNS terdiri dari
mahasiswa yang mampu maupun kurang
mampu, sehingga berusaha memfasilitasi
mereka dalam bentuk beasiswa.
Dikutip dari UNS dalam angka tahun
2019, terdapat 1.571 penerima beasiswa
Bidikmisi 2019 dan 7.403 mahasiswa
penerima beasiswa lainnya. Dari sumber
data yang sama ternyata selain berasal
dari seluruh nusantara, terdapat 145
mahasiswa asing dari berbagai negara
yang sedang menempuh studi di UNS
dalam berbagai jenjang. Perbedaan
latar belakang mahasiswa UNS baik
dari segi ekonomi maupun asal negara
yang berbeda-beda ternyata tidak
mempengaruhi proses belajar, malah

Majalah UNS
S

Bara Yudhistira, S.T.P., M.Sc.
Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas
Pertanian (FP) UNS

hal tersebut saling melengkapi. Selain
itu toleransi dalam bentuk lain yang
dilakukan oleh UNS adalah dengan
penyediaan fasilitas bagi disabilitas, hal
ini dapat terlihat telah disediakan fasilitas
penunjang seperti track untuk kursi
roda dan lain sebagainya. Selanjutnya
terdapat public space yang sudah mulai
banyak dibangun salah satunya yaitu
pembangunan danau UNS dan taman
literasi, diharapkan dengan banyaknya
public space mampu memberikan banyak
ruang untuk seluruh sivitas akademika
untuk saling berinteraksi dan memupuk
toleransi.
Ditengah giat-giatnya untuk menuju
universitas berkelas dunia (World Class
University), UNS tentu tidak meninggalkan
jati diri sebagai bangsa Indonesia. Hal
tersebut termaktub dalam tujuan UNS
yaitu pada poin kelima, terbangunnya
pengembangan nilai-nilai luhur budaya
nasional sebagai salah satu landasan
berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam
kehidupan. Nilai luhur ini tercermin dari
budaya toleransi atas kebhinekaan yang

UNS miliki, sehingga diharapkan akan
berdampak langsung juga pada tujuan
UNS poin kedelapan yaitu terwujudnya
Universitas Sebelas Maret sebagai
universitas bereputasi internasional
(internationally reputable university).
Selain itu UNS yang telah menjadi
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum (PTNBH) diharapkan UNS dapat
lebih leluasa untuk dapat menjalankan
kehidupan kampus. Hal tersebut tentu
akan mendukung terkait dengan konsep
“Kampus Merdeka” yang dicanangkan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) yang termaktub dalam
Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Perguruan Tinggi
Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum.
Terkait dengan “Konsep Kampus
Merdeka”, yang diimplementasikan
dalam “Merdeka Belajar” sebenarnya UNS
telah melakukannya sebelum program
ini dicanangkan. Hal ini telah dilakukam
oleh UNS dalam berbagai bentuk kegiatan.
Adapun kegiatan mahasiswa tersebut yaitu
kegiatan yang dilakukan diluar kampus
yang dapat berupa proyek/kegiatan di
desa, mengajar di sekolah, kegiatan
wirausaha dan lain-lain, kegiatan tersebut
telah tercermin dalam Program Kreatiﬁtas
Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW), Kuliah Kerja Nyata
(KKN) serta kegiatan kemahasiswaan
lainnya. Hanya saja mungkin belum
tersurat secara mendetail seperti apa
yang menjadi tujuan “Merdeka Belajar”
yang digagas oleh Kemendikbud dalam
konsep kampus merdeka.
Tanggal 11 Maret 2021 ini merupakan
Dies Natalis ke-45 UNS, diharapkan
menjadi momentum untuk menjadi
perguruan tinggi internasional yang
berkebudayaan nasional serta senantiasa
tetap menjadi toleransi atas keragaman
yang dimiliki.

OPINI
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SELAMAT DATANG RESILIENSI
DI MEJA sebuah angkringan khas Kota
Solo, terdengar seorang paruh baya
berujar kepada dua temannya. “Tahun
2020 cuma ada 4 bulan, Januari, Februari,
Corona, dan Desember.” Satu temannya
tertawa, sedangkan satu teman lain terlihat
termenung.
Kompas Gramedia Media Research
mengidentiﬁkasi situasi 2020 terkait
pandemi Covid-19. Pertama, Indonesia
tak acuh sebelum ada kasus positif
Covid-19 pertama diumumkan. Kedua,
reaksi dan respon masyarakat terpecah
karena kebingungan terbanjiri informasi,
dimana media sosial memperparah
situasi. Pada 6 April 2020, LP3ES merilis
temuan terkait blunder komunikasi Kabinet
Jokowi di era pandemi. Ada 37 pernyataan
blunder yang dikeluarkan oleh Jokowi dan
kabinetnya dalam penanganan Covid-19.
Beberapa pernyataan pejabat bahkan
disampaikan sambil berkelakar. Begitu
banyaknya yang berkomunikasi, sehingga
menimbulkan kegaduhan dan kebingungan
publik. Pada 15 Februari, Menteri Kesehatan
saat itu Terawan Agus Putranto menyebut
harga masker mengalami lonjakan karena
diburu masyarakat karena wabah Corona.
Ia menyalahkan orang yang membeli
masker. “Salahmu sendiri kok beli ya,”
kata Terawan.

Manajemen Komunikasi Krisis
Coombs dalam buku Exploring
Public Relations Global Strategic
Communication, mendeﬁnisikan krisis
sebagai persepsi tentang peristiwa
yang tidak dapat diprediksi, mengancam
harapan
pemangku
kepentingan
dan berdampak pada kinerja institusi
serta menghasilkan hasil negatif. Tiga
ancaman yang ditimbulkan adalah
keselamatan publik, kerugian ﬁnansial,
dan kehilangan reputasi. Manajemen
Komunikasi Krisis adalah kumpulan
faktor yang digunakan untuk mengatasi
krisis dan untuk mengurangi kerusakan

Oleh: Sulistiyo Joko Wahyudi, S.T.
Mahasiswa Magister Manajemen
Komunikasi UNS & Tenaga Kependidikan
pada UPT Kerjasama dan Layanan

Internasional

krisis terhadap institusi atau negara
beserta pemangku kepentingannya. Dari
perspektif kehumasan, penting untuk
menyadari bahwa krisis menciptakan
kekosongan informasi. Perbedaan
utama antara manajemen komunikasi
krisis yang efektif dan tidak efektif adalah
pada pemikiran strategisnya. Manajemen
komunikasi krisis yang efektif dibangun di
atas fondasi persiapan yang diinformasikan
oleh data-data yang akurat.

Rencana Strategis komunikasi
Pejabat publik harus menguasai strategi
komunikasi & kehumasan agar bisa
menghindari ketidakakuratan informasi
yang kemudian menjadi misinformasi,
berujung miskomunikasi, bahkan juga
berakhir dengan meralat statement mereka
sendiri.
Seorang pejabat publik harus memiliki
konsep matang dengan mengolaborasi

seluruh data dan fakta menjadi sebuah
pesan informasi yang dapat disampaikan ke
masyarakat. Salah satu model yang dapat
digunakan untuk melakukan komunikasi
efektif pada masa krisis adalah Crisis and
Emergency Risk Communication (CERC)
yang digagas oleh Barbara Reynolds dan
Matthew W Seeger (2005). Adapun langkah
komunikasi itu terdiri dari 5 tahapan.
Pertama, pre-crisis. Sebelum krisis,
komunikasi krisis mesti diarahkan
pada upaya-upaya untuk menyiapkan
publik mengenai apa yang akan
terjadi. Kedua, initial event. Di awal
krisis, komunikasi krisis sudah siap
dengan situasi yang berubah dengan
cepat. Ketiga, maintenance. Selama krisis
berlangsung, komunikasi krisis diarahkan
pada mode krisis, mengidentiﬁkasi kondisi
yang sedang terjadi saat ini dan mulai
memikirkan strategi alternatif mengenai
banyak hal. Keempat, resolution. Resolusi
ini pada dasarnya merujuk pada proses
komunikasi krisis yang mesti dilakukan
jika sudah diketahui atau setidaknya bisa
diprediksi kapan krisis yang ada akan
berakhir. Terakhir adalah evaluation.
Agaknya kita masih harus bersabar
menunggu
kapan
kita
masuk
tahapan resolution, masa di mana krisis
telah bisa diprediksi kapan berakhir. Sabar
dan resiliensi mungkin bisa menjadi modal
kekuatan untuk menyambut 2021 yang
telah datang.
Resiliensi atau ketabahan sering
dideﬁniskan sebagai kemampuan
adaptasi, koping, menghadapi kesulitan
dan bangkit kembali dari situasi yang
sulit. Al Siebert mendeﬁnisikan resiliensi
sebagai kemampuan individu untuk
bangkit kembali dari keterpurukan
yang terjadi dalam perkembangannya.
Awalnya mungkin ada tekanan yang
mengganggu. Namun orang-orang
dengan resiliensi yang tinggi akan mudah
untuk kembali ke keadaan normal bahkan
ke situasi new normal.

Majalah UNS
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DRS. SANTOSO TRI HANANTO, M.ACC. AK.

BERANI
MEMILIH, BERANI TOTALITAS
MENJADI pemimpin di instansi yang baru
saja berdiri bukanlah hal yang mudah.
Namun, hal itu rupanya bukanlah sesuatu
yang sulit bagi Drs. Santoso Tri Hananto,
M.Acc., Ak. Dengan pantang menyerah,
Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas
Maret (SV UNS) Surakarta ini membangun
pendidikan vokasi yang mumpuni.
Dosen berusia 51 tahun ini menamatkan
kuliah S1 di UNS pada jurusan Akuntansi
pada 1991 silam. Tiga tahun setelah
merengkuh gelar sarjana, beliau menjadi
seorang dosen dengan spesialisasi di mata
kuliah Sistem Informasi Akuntansi.
“Dulu saya memilih sistem informasi
akuntansi karena yang berminat mendalami
ilmu ini sedikit. Kalau sedikit, lantas siapa
yang mau mengajar nanti. Bidang ini tentu
butuh dosen untuk transfer of knowledge,”
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jelasnya.
Untuk lebih mendalami akuntansi,
Santoso kemudian melanjutkan pendidikan
magisternya di Universitas Indonesia (UI).
Setelah tamat magister pada 2001, beliau
tetap mengajar di UNS hingga saat ini.

Selain mengajar, Santoso sudah
dipercaya sejak lama untuk menjalankan
jabatan fungsional lain. Pada 2008 silam
beliau bersama dengan dosen jurusan
Akuntansi lainnya ditugasi untuk menyusun
proposal Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK BLU). Ia kemudian
diamanahi untuk mengelola Sistem
Informasi Akuntansi (SIA) UNS pada 2009
hingga 2011. Sistem tersebut merupakan
perhitungan unit cost atau lebih dikenal
dengan nama Cost Structure Analysis
(CSA). CSA itulah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) Tahunan dan Uang Kuliah
Tunggal (UKT) yang mulai diterapkan di
UNS pada 2012 lalu.
Melihat kinerja beliau yang bagus,

SOSOK

Santoso kembali dipercaya untuk bergabung dalam
Tim Penyusun Proposal Remunerasi UNS pada 2014.
Terakhir, beliau diangkat menjadi Dekan Sekolah Vokasi
UNS sejak Desember 2018 hingga saat ini.
“Saya sebenarnya mengalir saja. Tidak ada cita-cita
apalagi keinginan mimpi menjadi dekan gitu. Mengalir
saja. Intinya kan bagaimana kita bekerja secara kaffah,
istikamah sehingga all out. Kalau bekerja harus all out
atau total gitu, kaffah itu kan menyeluruh, dan istikamah
yaitu konsisten,” ujar lulusan tercepat prodi Akuntansi
pada zamannya.

Akuntansi Bukan Pilihan Utama
Santoso sebenarnya tidak begitu menyukai akuntansi.
“Karena saya dari IPA, suka analisis dan itung-itungan,
maka saya ambil Akuntansi. Atas saran dari beberapa
orang yang saya tanya, Akuntansi adalah jurusan di
Soshum yang melingkupi dua hal itu,” ceritanya.
Saat itu, Santoso justru lolos di pilihan ketiga yang
kurang ia minati. Hal tersebut berimbas pada kuliahnya
yang cukup keteteran. Pada semester-semester awal
perkuliahan, indeks prestasinya hanya sampai 2,45
dan 2,43. Waktu itu ia memang tidak fokus berkuliah
di Akuntansi karena masih ingin kembali mengikuti
seleksi perguruan tinggi di jurusan teknik sesuai dengan
impiannya. Orang tuanya pun memahami hal tersebut.
Namun, ada kejadian unik ketika Santoso meminta
uang untuk mendaftar seleksi perguruan tinggi lagi ke
ibunya. Sang ibu justru memberinya sejumlah uang untuk
membeli kaos, jajan, dan menonton di bioskop dengan
permintaan agar beliau tetap di UNS dan belajar akuntansi.
Permintaan ibunya tersebut bukan tanpa sebab. Ibunda
Santoso menginginkan anaknya untuk tetap tinggal dan
menemaninya di rumah. Maklum saja karena sang ayah
adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut (TNI-AL) yang bertugas di Surabaya sehingga tidak
setiap hari pulang ke rumah. Dengan pertimbangan
tersebut, Santoso memutuskan untuk tetap belajar di
UNS dan mematuhi restu ibunya.
Sejak saat itu, Santoso memegang teguh pilihannya
dan berjanji akan totalitas pada pilihan tersebut. “Saat
sudah memilih satu hal, maka saya harus pelajari A sampai
Z secara detail segala sesuatu yang berkaitan dengan
hal tersebut. Di agama Islam kan disebutkan, serahkan
segala sesuatu pada ahlinya. Maka dari itu, saya ingin
menjadi ahli di suatu bidang dan berkontribusi setidaknya
melalui bidang tersebut. Untuk menjadi ahli, saya harus
belajar fokus pada bidang yang dipilih secara utuh dan
menyeluruh,” jelas dosen yang gemar olahraga, wisata
kuliner, dan touring ini. Ida Fitriyah/ Kaffa Hidayati
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MENILIK AKSELERASI
INOVASI SEKOLAH
VOKASI UNS
UNIVERSITAS Sebelas
Maret (UNS) Surakarta telah
mengembangkan sayapnya
ke jalur pendidikan vokasi.
Sejak Desember 2018, UNS
meresmikan Sekolah Vokasi
yang beralamat di Jl. Kolonel
Sutarto, Jebres, Surakarta.
Sekolah Vokasi yang dipimpin
Drs. Santoso Tri Hananto,
M.Acc. Ak. ini memiliki 24
Program Studi (Prodi) yang
ada di kampus Surakarta dan
tiga Prodi yang ada di kampus
Madiun.
Dua tahun memang
waktu yang singkat, tapi
Sekolah Vokasi UNS telah
berproses secara cepat.
Dekan Sekolah Vokasi UNS,
Drs. Santoso Tri Hananto,
M.Acc. Ak., mengatakan
selama dua tahun ke
belakang, pihaknya selalu
berfokus untuk berkoordinasi
dan menyamakan persepsi
dengan dosen terkait dengan
program studi yang ada.
Menurut Santoso hal itu
sangat penting mengingat
Prodi yang ada di Sekolah
Vokasi dulunya berasal dari
9 fakultas yang ada di jalur
akademik UNS. Penyamaan
persepsi ini juga menyangkut
dalam hal kurikulum Prodi
Vokasi.
“Pada awalnya, kurikulum
D3 itu seperti S1 tapi
dipangkas karena biar setelah
lulus bisa lanjut transfer ke
S1 gitu. Padahal di Indonseia
kan memang ada tiga jalur

pendidikan yaitu akademik,
vokasi, dan profesi. Jadi,
jalur pendidikan vokasi ini
bukan jalur S1 dipangkas
tapi memang berbeda,” jelas
Santoso.
Santoso menjelaskan
bahwa vokasi lebih
menitikberatkan pada
keterampilan daripada
teori. Porsi keterampilan di
pendidikan vokasi mencapai
60-70 persen, sedangkan
sisanya baru diisi teori. Hal ini
berbanding terbalik dengan
S1 atau jalur akademik yang
80% diisi dengan teori.
Selain itu, waktu dua tahun
ke belakang juga diisi dengan
peningkatan keterampilan
dan kemampuan para
dosen. Sekolah Vokasi UNS
sedang menggencarkan
berbagai pelatihan dan
sertiﬁkasi kompetensi untuk
para dosennya. Dosendosen di Sekolah Vokasi
juga diminta untuk dapat
mengikuti magang industri
supaya memiliki bekal yang
cukup untuk menyelaraskan
pembelajaran akademik
dengan realita di dunia
industri. Sebagian lagi,
Sekolah Vokasi juga turut
merekrut para dosen industri
yakni para pegawai yang
ditugasi perusahaannya
untuk jadi dosen di Sekolah
Vokasi. Dosen industri
tersebut akan mengajar di
kelas maupun di lab yang ada
di kampus.

Majalah UNS
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Kampus Merdeka, Merdeka
Belajar itu Vokasi Banget!
Saat disinggung mengenai kesiapan
Sekolah Vokasi dalam menjalankan
program Kampus Merdeka, Merdeka
Belajar, Dekan Sekolah Vokasi UNS
ini mengatakan pihaknya sangat siap.
Program tersebut dikatakan selaras
dengan program yang dijalankan oleh
Sekolah Vokasi UNS.
“Sebelum dicanangkan oleh
Mas Menteri (Menteri Pendidikan
dan Kabudayaan), kami sudah
melaksanakan Merdeka Belajar atau
Kampus Merdeka. Salah satu dari
delapan yang dicontohkan itu ada
magang. Kita sejak awal 2019 sudah
sepakat bahwa mahasiswa D3 itu akan
magang selama 2 semester, dan untuk
D4 itu magang selama 3 semester,”
terangnya.
Santoso melanjutkan bahwa
pihaknya memang sudah mendesain
sedemikian rupa kurikulum bagi
mahasiswa Sekolah Vokasi.
Bagi mahasiswa D3, SV UNS
memberlakukan kurikulum 3 semester
di kampus, 2 semester di industri, dan
1 semester yaitu Tugas Akhir yang
merupakan gabungan antara kampus
dan industri. Sementara itu, mahasiswa
D4 akan melaksanakan perkuliahan
selama 4 semester di kampus, 3
semester di industri, dan 1 semester
campuran antara kampus dan industri
untuk menyusun tugas akhir. Dengan
pemberlakuan aturan ini, mahasiswa
D3 menghabiskan 40 SKS di industri,
sedangkan mahasiswa D4 sebanyak
60 SKS. Hal itu lebih dari standar yang
ditetapkan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang
hanya 20 SKS.
Pembelajaran yang ada di kampus
pun akan diadaptasi sesuai dengan
yang ada di industri dengan model
Project Based Learning (PBL) dan
Case Based Learning (CBL). Pada kelas
industri, mahasiswa akan menggarap,
membedah, dan mempelajari secara
langsung kasus-kasus dan proyek-
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proyek dari industri. Untuk itulah, selain
menggencarkan kerja sama dengan
pihak industri, Sekolah Vokasi UNS
juga getol untuk meningkatkan sarana
prasarananya termasuk kelengkapan
dan kelaikan laboratorium.
Hal ini juga yang membuat Sekolah
Vokasi berinisiatif untuk membuat
pembelajaran blok kompetensi yang
berbasis proyek dan kasus riil. D3
Teknik Mesin yang akan segera diubah
menjadi Sarjana Terapan (D4) Teknologi
Manufaktur akan menjadi pilot project.
Saat ini Sekolah Vokasi sudah menjalin
kerja sama dengan empat industri.
Keempat mitra industri tersebut akan
melimpahkan sejumlah pesanannya
untuk digarap mahasiswa Sekolah
Vokasi UNS di kelas industri.
“Praktik yang nanti diselenggarakan
di kampus itu dikerjakan di kelas
industri makanya peralatan praktik di
lab kami harus setaraf industri karena
order dari industri nanti dikerjakan di
situ,” imbuhnya.
Selain praktik di industri dan kelas
industri, mahasiswa Sekolah Vokasi juga
diwajibkan mengantongi satu sertiﬁkat
kompetensi saat lulus. Ini sangat
membantu para lulusan untuk segera
mendapatkan pekerjaan impian sesaat
setelah lulus.

Upgrade D3 ke D4
Sekolah Vokasi UNS berencana
untuk meningkatkan Prodi D3 menjadi
Prodi D4. Hal ini menyusul rencana
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
yang menyebut ke depannya sekolah
vokasi hanya akan diisi oleh Prodi D4
dan D2 yang merupakan jalur fast track
dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Target Sekolah Vokasi UNS hingga
2023 akan meningkatkan Prodi D3
menjadi D4 secara bertahap. Programprogram studi yang ada saat ini akan
ditingkatkan atau digabungkan dengan
Prodi serupa menjadi Prodi baru. Salah
satu Prodi yang mengalami merger
yakni D3 Akuntansi dan D3 Perpajakan
yang akan dimerger menjadi D4

Manajemen Perpajakan Administrasi.
Selain itu, Sekolah Vokasi juga sedang
mengusahakan untuk membuka
program magister terapan.
Sekolah Vokasi UNS juga sudah
berancang-ancang untuk membuka
Prodi D2 bagi siswa SMK jalur cepat.
Para lulusan SMK dapat mengenyam
pendidikan D2 ini hanya selama tiga
semester dengan rencana kurikulum
satu semester di kampus dan dua
semester di industri. Jangka waktu
yang singkat tersebut merupakan hasil
rekognisi magang yang sudah dilakukan
selama di SMK. Untuk sementara, Prodi
D2 yang akan didirikan yakni Prodi
Otomotif.
“Kemudian tahun ini insyaallah kita
ditugasi untuk membuka (Prodi) Usaha
Perjalanan Wisata di kampus Kebumen.
Insyaallah kita diberi amanah untuk itu
karena Bupati Kebumen menginginkan
ada Prodi wisata mengingat di sana kan
ada potensi wisata yang bagus seperti
pantai, gua, kerajinan,” ujar Drs. Santoso.

Harapan Baru dengan PTNBH
Berubahnya status UNS menjadi
PTNBH memberi asa lebih bagi Sekolah
Vokasi UNS untuk berkembang. Salah
satunya yakni legalitas Sekolah Vokasi
yang akan terlapor ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Sekolah Vokasi juga
rencananya akan memperlebar
kampusnya di Kampus Mesen,
Ledoksari. Kampus tersebut akan
dibangun gedung bertingkat untuk
Proses Belajar Mengajar (PBM)
semua Prodi Sekolah Vokasi. Hal ini
mengingat saat ini Kampus Sekolah
Vokasi di daerah Tirtomulyo hanya
dapat menampung PBM empat Prodi,
sedangkan 20 Prodi Sekolah Vokasi
masih diselenggarakan di fakultas.
“Status PTNBH ini bukan tujuan
apalagi tujuan akhir tapi ini sekadar
kendaraan agar dapat melaju dengan
kencang untuk akselerasi UNS supaya
lebih cepat mencapai tujuan,” pungkas
Santoso. Ida Fitriyah

RESENSI BUKU

“SEJAK adanya otonomi daerah, branding
ditentukan oleh pemimpinnya. Tergantung
siapa yang membawa. Sangat tergantung
pada visi misi walikotanya,” Andre
Rahmanto.
Suguhan tulisan Solo the Spirit of
Java di sudut-sudut kota, nama institusi
hingga petunjuk jalan beraksara Jawa yang
terpampang di papan, ataupun beragam
gelaran budaya tahunan menjadi hal yang
(cukup) akrab dengan Kota Solo.
Di balik sederet hal ‘sederhana’ tersebut,
ada misi besar yang kemudian disebut
city branding yang dibentuk pemerintah
Kota Solo sejak 2005-2008 silam dalam
payung besar bernama Solo the Spirit of
Java. Sebuah upaya pembentukan citra
bahwa Kota Solo merupakan kota budaya
serta sebagai Spirit of Java.
Kini city branding kian menjadi kebutuhan
pokok dalam menambah nilai sebuah kota,
memaksimalkan potensi unggulan, dan
peningkatan daya saingnya. Perwajahan
dan bagaimana citra kota terbentuk akan
menjadi aspek strategis untuk menarik
wisatawan, pelaku usaha, juga investor.
Strategi komunikasi menjadi garda depan
dalam menyukseskan city branding ini.
Dinamika komunikasi dalam city
branding itu pun diungkap dan dipotret
Dr. Andre Rahmanto, M.Si., dosen
sekaligus Pakar Komunikasi UNS. Dia
menulis buku yang berjudul City Branding
Strategi Komunikasi dalam Memasarkan
Potensi Daerah. Buku ini dikembangkan
dari penelitian disertasi doktoral bidang
ilmu komunikasi saat menempuh studi
di Universitas Padjajaran.
Buku yang terdiri atas 11 bab ini
menyajikan proses dan strategi konstruksi
citra kota melalui city branding; relasi
dan pelibatan pemangku kepentingan
dalam city branding dengan beragam
kepentingannya; serta respons warga kota
dan wisatawan terhadap upaya branding
tersebut.
Tidak hanya soal teori, pembaca juga
akan diajak untuk menelusuri praktik
city branding tiga kota di Jawa Tengah.
Khususnya, Kota Solo sebagai generasi
awal penerap branding kota di Indonesia.

BAGAIMANA
SEBUAH KOTA
MEMBANGUN
NAMA (?)

Judul

: City Branding Strategi
Komunikasi dalam
Memasarkan Potensi
Daerah
Penulis : Dr. Andre Rahmanto, M.Si.
Terbit
: 2020
Penerbit : Empatdua Media
Tebal
: xiv + 204 halaman

Solo yang mempunyai seni dan budaya,
namun tidak mempunyai sumber daya
alam sebagai komoditas unggulan tentu
menarik untuk disimak bagaimana upaya
dan strategi branding yang dilakukan.
Untuk membahas hal tersebut, Dr.
Andre menyajikan perspektif dari hasil
wawancara para stakeholders terkait,
baik pemerintah, seniman, penyelenggara
event, masyarakat, dan lainnya. Semuanya
dikaji dari segi ilmu komunikasi dengan
penjelasan rinci.
Dr. Andre menyoroti implementasi
brand Solo the Spirit of Java yang seolah
berhenti pada visual branding (logo dan
tagline) tanpa upaya eksplorasi makna
lebih jauh untuk diterapkan dalam
perilaku warga dan karakter warganya.
Pengaplikasian lebih banyak dijumpai
pada publikasi event saja, tapi belum
menjadi janji yang menjadi kenyataan
dalam kehidupan masyarakat Solo.
Tidak adanya panduan, rencana
strategis, dan lembaga pengawal brand

17

sebuah kota dapat disebut sebagai
penyebabnya. Impelementasinya pun
cenderung variatif, tidak konsisten, dan
tidak memiliki segmentasi jelas.
Ada satu aspek menarik yang
kemudian patut digarisbawahi dari buku
ini yakni pentingnya inovasi dan peran
pemimpin daerah untuk kesuksesan serta
keberlanjutan city branding. Aspek ini
senada dengan apa yang disampaikan Dr.
Andre dalam webinar ‘Visi dan Strategi
Branding Kota Solo di Masa Depan’ pada
November 2020 lalu.
“Sejak adanya otonomi daerah, branding
ditentukan oleh pemimpinnya, tergantung
siapa yang membawa dan sangat
tergantung pada visi misi wali kotanya.”
Solo the Spirit of Java yang dimulai pada
kepemimpinan Joko Widodo dan sudah
ada dalam visi misinya saat berkampanye.
Terlepas dari berhasil tidaknya branding
tersebut, penulis menilai hal ini banyak
bergantung pada sentralitas Joko Widodo
sebagai pemimpin.
Di samping beragam kritik saran penulis
akan implementasi branding di Solo,
penulis menggambarkan bagaimana Joko
Widodo berhasil membangun keyakinan
masyarakat untuk membangkitkan kota.
Hal tersebut, dapat menjadi inspirasi para
pemimpin daerah lainnya dalam bergerak.
Alhasil, buku dengan penyajian studi
kasus dari kota berpengalaman ini
sangat layak diberikan sambutan positif.
Kendati di awal pembaca harus berkutat
dengan bermacam-macam teori, penulis
berhasil memberi suguhan menarik dan
gambaran jelas dengan memadukan teori
dan praktik city branding di pertengahan
hingga akhir buku.
Sebagaimana harapan penulis, buku
ini sangat tepat untuk dijadikan rujukan
bagi pemerintah daerah, kepala daerah,
maupun calon pemimpin daerah dalam
membangun citra dan nama kotanya
sesuai kebutuhan di era yang semakin
kompetitif ini. Bahkan, untuk taraf institusi
seperti perguruan tinggi dengan beragam
potensi dan fakultas di dalamnya, juga
dapat mencuri ide dari buku milik Dr.
Andre ini. Kaffa Hidayati
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WAJAH UKM
SOSOK

SIM UNS

MEREKA YANG MERAWAT

JALAN KEILMIAHAN
Perguruan tinggi sudah seyogianya menjadi tempat berkecimpungnya beragam ilmu. Perguruan tinggi juga diharapkan mampu
menghadirkan secercah cahaya bagi dunia melalui temuannya. Namun, jalan keilmiahan itu tidak serta merta mudah dan lurus.
Dibutuhkan tekad untuk terus berkarya. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pun terus berupaya menggerakkan roda ilmiah
dan berkontribusi dari sana. Salah satu wujudnya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bernama Studi Ilmiah Mahasiswa (SIM).
ORGANISASI dibentuk dengan beragam tujuan
dan asa yang dipanjatkan. Begitu pula dengan SIM
UNS. Menyematkan kata ‘ilmiah’ pada namanya,
artinya SIM juga bertekad untuk turut merawat
perjalanan keilmiahan milik UNS.
Satu dekade sudah, SIM yang memulai
langkah pada 13 November 2010 lalu, berupaya
menghidupkan iklim riset. Iklim yang menjadi
salah satu pilar perguruan tinggi sekaligus menjadi
satu langkah penting dalam pengukuhan dan
tumbuhnya keilmuan, termasuk menghadirkan
banyak hal baru dan menjadi solusi bagi beragam
permasalahan masyarakat.
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SIM memiliki visi sebagai UKM Keilmiahan yang
berorientasi pada pengembangan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) berbasis penelitian dan
penalaran, untuk menghasilkan karya yang berdaya
guna dalam pengabdian kepada masyarakat secara
berkelanjutan.
“Di sisi lain, ada slogan atau semboyan di SIM
UNS yang turun temurun yaitu Belajar, Berkarya,
dan Mengabdi,” ungkap Tauﬁq Candra Hidayat,
Ketua SIM UNS 2020 pada Senin (1/2/2021).
Slogan ini memiliki makna bahwa dengan
bergabung di SIM, para pengurus & anggota
diharapkan terpacu untuk ‘Belajar’ bersama-
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Departemen Kepenulisan SIM membuka
Posko PKM dan menggelar Bedah PKM.
Begitu pula untuk aspek ‘Berkarya’, selain
aktif mengikuti perlombaan, punggawa
SIM aktif mengajukan proposal PKM baik
pendanaan Kemdikbud ataupun tingkat
universitas.
“Beberapa juga ikut penelitian bersama
dosen pembimbingnya dan sudah memiliki
beberapa publikasi jurnal ilmiah. Dan untuk
anggota yang mengajukan lomba melalui
UKM SIM atau yang ikut perlombaan tapi
terkendala keuangan, SIM memfasilitasi
bantuan pinjaman dana,” imbuh Tauﬁq.
Terakhir, ‘Pengabdian’ beberapa
diwujudkan SIM dengan penyuluhan,
pembentukan program pendampingan
belajar gratis, pelatihan kewirausahaan,
serta bakti sosial.
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TENTANG SIM UNS
Jumlah pengurus 2021: 88 orang
Anggota 2020: 225 orang
Bidang/departemen: Sekretaris Umum,
Bendahara Umum, Pengembangan
Sumber Daya Manusia (PSDM), Kominfo,
Kepenulisan, Hubungan Masyarakat,
Community Development (Comdev),
serta Riset dan Teknologi (Ristek)

SEJUMLAH PRESTASI SIM UNS 2020
Dji Hanaﬁt dan Arini Nurfadillah
(Gold Award-Asian Youth Innovation
Award 19th MTE)
Lulu Hidayatul Khasanah
(The Most Promising Essay in 1st International Conference on Nutrition
and Food Essay Competition IPB)

Memulai Laju SIM 2021

sama, kemudian memberi kontribusi
dalam pemecahan masalah di masyarakat
dengan ‘Berkarya’. Hingga akhirnya
sebagai mahasiswa, mengaplikasikan
gagasan tersebut dengan ‘Mengabdi’
di tengah masyarakat.
Aspek ‘Belajar’ keilmiahan itu dilakukan
dengan mengedukasi mahasiswa UNS
melalui beragam kegiatan, antara lain
Diskusi Anak Ilmiah, Sekolah Kepenulisan,
Bincang Bincang Ilmiah KTI Essay,
pemberian informasi lomba, membagikan
tips dan trik kepenulisan, menyediakan
ruang kompetisi tahunan bertajuk Festival
Ilmiah Mahasiswa (FILM), konsultasi di
layanan SIM UNS, untuk belajar ataupun
persiapan mengikuti lomba.
Sementara dalam raihan Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM), anggota
dan pengurus SIM ikut serta menjadi Tim
PKM Center UNS. Dalam pengajuan PKM,

Imam Mustofa terpilih untuk
memegang komando SIM sepanjang
2021 ini. Memulai laju baru, tentu ada
targetan yang ingin diraih. Angan Imam
dikatakan secara sederhana, semoga yang
mereka rencanakan untuk menggerakkan
roda keilmiahan di UNS, berjalan lancar.
Tidak sendiri, untuk mewujudkan
targetan tersebut, SIM bergerak bersama
Scientiﬁc Forum (SCF), wadah komunikasi
dan koordinasi UKM keilmiahan UNS.
“Tentu kami ada target untuk bisa
mendorong teman-teman SIM dan
mahasiswa UNS lebih memaksimalkan
potensi diri dengan mengikuti berbagai
lomba/kegiatan bidang keilmiahan.
Karena kita harus #dirumahaja, jadi mari
kita memaksimalkan potensi,” terang
Imam, Rabu (3/2/2021).
Mengenai inovasi dan tantangan,
Imam menuturkan, mereka akan lebih
memaksimalkan platform media yang
ada dengan berbagai konsep yang
berbeda dari periode sebelumnya.
Mengingat, pandemi Covid-19 masih
berlangsung.
Di sisi lain, SIM di bawah kepemimpinan
Imam juga akan menyertai perkembangan
PTN-BH UNS. Terkait hal itu, Imam
berharap status UNS yang baru ini dapat

Soﬁa Oka Rodiana
(Juara 2-Lomba Teaching Constest di
Era Digital)
Nurani Alawiyah
(Pendanaan PKM Dikbud)
Agus Wahyudi dan Musthofa
Syarifudin
(Pendanaan Start Up Contest–Festival
Ilmiah Mahasiswa)

memacu gerak SIM dan riset di UNS.
“Semoga mahasiswa UNS lebih
kompetitif lagi, di mana karya tulis ilmiah
dan riset itu sangat penting di universitas.
Tujuannya untuk pengabdian masyarakat,”
tutur Imam.
Tauﬁq yang telah merampungkan proses
di SIM pun berharap dan berpesan, agar
para punggawa SIM semakin bermanfaat,
merangkul satu sama lain, dan mampu
mengambil ilmu sebanyak-banyaknya
selama di sana.
“Lalu ikatlah ilmu itu dengan menulis.
SIM lingkungan yang baik untuk
mendalami atau baru memulai dunia
keilmiahan. Namun, semua kembali
lagi pada kemauan masing-masing
individu. Setiap anggota punya versi
terbaik masing-masing untuk SIM UNS,”
pungkas Tauﬁq. Kaffa Hidayati

Majalah UNS
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Prodi S1 Farmasi FMIPA UNS

OPTIMISTIS
NAIKKAN
AKREDITASI
DAN BUKA
PENDIDIKAN
PROFESI

Majalah UNS

UNIVERSITAS Sebelas Maret
(UNS) Surakarta resmi ditetapkan
sebagai Perguruan Tinggi Negeri
Berbadan Hukum (PTNBH) pada
6 Oktober 2020 melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun
2020. Status tersebut memberikan
asa bagi UNS menuju kelas
internasional. Rencana tersebut
diwujudkan dalam berbagai hal di
antaranya meningkatkan akreditasi
semua Program Studi (Prodi).
Salah satunya ialah S1 Farmasi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS.
Berdasarkan Lembaga Akreditasi
Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
Indonesia (LAM-PTKes), status
akreditasi Prodi S1 Farmasi saat ini
adalah B. Dengan skor akreditasi
mencapai 344, peningkatan status
akreditasi menjadi A diharapkan
dapat dicapai dalam waktu dekat.
“Pendirian Program Studi Profesi
Apoteker
(PSPA)
merupakan
salah satu upaya strategis untuk
meningkatkan status akreditasi
tersebut,” tutur Ketua Prodi S1
Farmasi UNS, Dr. rer. nat Saptono
Hadi, S.Si., M.Si., Apt.

Prodi yang berdiri sejak 22 Mei
2013 ini menjadi Prodi saintek
dengan keketatan tertinggi pada
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
UNS tahun 2020 (SNMPTN, SBMPTN,
dan Mandiri) mencapai 1: 92. Artinya,
satu pendaftar harus mengalahkan
92 orang untuk mendapatkan satu
kursi di S1 Farmasi FMIPA UNS.
Prodi ini mengawinkan muatan
keilmuan dan kemampuan praktik
sesuai visinya yakni “Menjadi Prodi
bereputasi internasional, menghasilkan
sarjana farmasi yang kompeten dalam
bidang sains-teknologi dan klinikkomunitas, dilandasi nilai luhur budaya
nasional”.
Fasilitas yang dimiliki Prodi S1
Farmasi FMIPA UNS cukup lengkap di
antaranya memiliki ruang kelas dan
enam laboratorium. Laboratorium
itu yakni laboratorium farmasetika,
laboratorium teknologi farmasi,
laboratorium biologi farmasi,
laboratorium
kimia
farmasi,
laboratorium farmakologi, dan
laboratorium
farmasi
klinik.
Mahasiswa S1 Farmasi FMIPA
UNS juga dapat memanfaatkan
laboratorium
lain
seperti
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laboratorium kimia, biologi, IPA terpadu,
dan laboratorium pusat UNS.
“Selain itu, kami juga memanfaatkan
fasilitas Apotek UNS. Peran Apotek UNS
tersebut akan semakin penting dengan
rencana pendirian PSPA yang mensyaratkan
keberadaan apotek pendidikan,” ujar Dr.
Saptono, Senin (8/2/2021).
Prodi S1 Farmasi FMIPA UNS saat ini
terus meningkatkan jejaring kerja sama
baik nasional maupun internasional. Salah
satu kerja sama internasional yakni dengan
International Islamic University Malaysia
(IIUM) dalam kegiatan magang. Prodi ini
juga mengembangkan program InterProfessional Education (IPE) dengan Fakultas
Kedokteran UNS.
S1 Farmasi FMIPA UNS juga secara
rutin setiap tahun menggelar konferensi
bernama Annual Pharmacy Conference
(APC) berskala nasional. Prodi ini juga rutin
mendatangkan dosen tamu (guest lecture)
dari luar negeri.
Sementara itu, aktivitas riset dosen Prodi
diwadahi dalam Research Group (RG) yaitu
RG Active Pharmaceutical Discovery and
Development (APDD) dan RG Metabolic
Disorders. Saat ini, riset dosen berfokus
pada pengembangan kosmetika dan
pemanfaatan tanaman herbal sebagai obat.
Prodi S1 Farmasi FMIPA UNS memiliki
jurnal terakreditasi Sinta 2 bernama Journal
of Pharmaceutical Science and Clinical
Research (JPSCR). JPSCR saat ini juga sudah
terindeks di Portal Garuda, Copernicus,
Crossref, DOAJ, Mendeley, dan Google
Scholar. Dalam penerbitannya, JPSCR
juga menjalin kolaborasi dengan Ikatan
Apoteker Indonesia (IAI) PC Surakarta.
Lulusan S1 Farmasi FMIPA UNS mampu
bersaing dengan lulusan perguruan tinggi
lainnya untuk masuk ke Prodi Profesi
Apoteker (PSPA) di universitas ternama.
Saat ini, sebanyak 60% lulusannya tercatat
melanjutkan pendidikan profesi apoteker,
sedangkan sisanya ada yang bekerja dan
melanjutkan ke jenjang magister. Melihat

sebaran lulusan tersebut, Prodi S1 Farmasi
UNS memandang pendirian PSPA agar
lulusan dapat meneruskan studi lanjut.
“Ditargetkan angka lulusan yang studi
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lanjut bisa ditingkatkan hingga lebih
dari 95%. Dengan demikian akan sangat
mendukung pencapaian IKU PTNBH UNS,”
pungkas Dr. Saptono. Ida Fitriyah

RINTIS PENDIDIKAN PROFESI
SEBAGIAN besar lulusan Program
Studi (Prodi) S1 Farmasi FMIPA UNS
Surakarta memilih untuk melanjutkan
ke jenjang pendidikan profesi di
universitas lain karena UNS belum
memiliki pendidikan profesi apoteker.
Padahal, persaingan untuk masuk ke
Program Studi Profesi Apoteker (PSPA)
sangatlah ketat. Jumlah perguruan
tinggi di Indonesia yang memiliki Prodi
S1 Farmasi mencapai lebih dari 200-an.
Namun, PSPA di Indonesia hanya ada
sekitar 40-an sehingga lulusan S1 yang
perguruan tingginya belum memiliki
pendidikan profesi harus berjuang
masuk ke PSPA yang ada.
Kepala Program Studi (Kaprodi),
Dr. rer. nat Saptono Hadi, S.Si., M.Si.,
Apt. mengatakan, hal itulah yang
menggugah Prodi S1 Farmasi FMIPA
UNS untuk merintis pendidikan

profesi apoteker. Perintisan tersebut
sudah dimulai sejak beberapa tahun
belakangan. Pada November 2020,
Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi
Indonesia (APTFI) juga sudah melakukan
visitasi ke UNS. Mereka bahkan sudah
memberi surat rekomendasi untuk
pendirian program profesi.
“Target kita 2021 ini, persiapan
sudah kita lakukan. Kita sudah divisitasi
oleh APTFI. Mereka melakukan
pendampingan untuk pendirian.
Kami sudah dapat rekomendasi dari
APTFI, langkah berikutnya kita siapkan
pengajuan kembali ke rektor terus ke
senat. Saya rasa dengan status PTNBH
prosesnya sedikit berbeda, ya. Lebih
banyak memberikan otonomi di
pihak di internal UNS. Semoga nanti
proses selanjutnya lancar,” pungkas
Dr. Saptono. Ida Fitriyah
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CURCUMA PRO:

MERAMU BAHAN HERBAL UNTUK
IMUNITAS TUBUH YANG KEBAL
IMUNITAS tubuh di kala pandemi Covid-19 harus diprioritaskan.
Jika imunitas tubuh lemah, Covid-19 akan cepat menyerang tubuh
seseorang. Namun, jika imunitas tubuh seseorang baik, virus yang
ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini akan kesulitan menginfeksi.
Hal itulah yang melatarbelakangi tim peneliti Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta menciptakan produk minuman yang dapat
meningkatkan imunitas tubuh. Produk tersebut diberi nama
Curcuma Pro.
Curcuma Pro merupakan hasil tangan dingin dari tim yang
beranggotakan empat peneliti UNS yakni Dr. Ir. Joko Sutrisno,
M.P. (Fakultas Pertanian), Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si. (Direktur RS
UNS), Dr. Ir. Eddy Triharyanto, M.P. (Fakultas Pertanian) dan Prof.
Dr. Munawir Yusuf, M.Psi. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
Tim tersebut mencoba mengolah bahan-bahan herbal untuk
dijadikan minuman peningkat imunitas. Tentu saja bahan-bahan
yang dipilih adalah bahan yang memiliki kandungan baik untuk
menangkal virus Covid-19.
Berangkat dari penelitian yang dilakukan Prof. Dr. Hartono,
dr., M.Si., Direktur Rumah Sakit UNS, tim ini melakukan hilirisasi
menjadi suatu produk minuman. “Berdasarkan berbagai
literatur, temulawak dan kunyit mengandung
curcumin. Sementara itu, jahe mengandung gingerol.
Hasil riset kami menunjukan bahwa curcumin itu
dapat berfungsi sebagai imunomodulator pada
pasien yang terinfeksi Sars CoV-2 (Covid-19).
Nah, madu hutan dan coco nectar berfungsi
sebagai pemanis,” demikian penjelasan Prof.
Hartono, Senin (8/2/2021).
Dengan mempertimbangkan penelitian
tersebut, tim peneliti meramu lima bahan
utama yakni kunyit, jahe, temulawak,
madu hutan, dan coco nectar. Bahanbahan herbal tersebut sangat melimpah
di Indonesia sehingga peneliti tidak
khawatir kekurangan bahan serta dapat
menjaga kearifan lokal dalam produk
Curcuma Pro.
Secara lebih lanjut, koordinator tim
peneliti, Dr. Joko Sutrisno menjelaskan
bahan baku didapat dari para petani
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binaan di sekitar Kabupaten Boyolali
dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Setelah didapatkan, bahan-bahan tersebut
kemudian diolah oleh PT. Synthesa Herba
Salatiga, perusahaan yang bekerja sama
dengan tim peneliti untuk membuat
Curcuma Pro.
Sebelum ini, PT. Synthesa Herba
sebenarnya sudah memiliki produk
yang bernama Curcuma Pro dengan
bahan baku yang lebih kompleks. Saat
itu, tim peneliti UNS berperan sebagai
penyuplai bahan baku utama saja. Namun,
tim peneliti kemudian membuat inovasi
lanjutan dengan cara mengefektifkan
bahan baku sesuai dengan kepentingan
imunitas tubuh dalam melawan Covid-19
sehingga tercipta Curcuma Pro versi
terbaru. Selain meningkatkan imunitas,
minuman ini memiliki sejumlah khasiat lain.
“Banyak orang yang sudah mengonsumsi ini merasakan badannya lebih enak,
bisa serdawa, perut juga rasanya enak,
buang
bua
ga
air besa
besar lancar,
a ca , da
dan meningkatkan
e g a a

nafsu makan juga karena ada
curcumin-nya. Nah, yang baru diet juga
harus hati-hati ini,” jelas Dr. Joko Sutrisno
disusul dengan kelakar.
Cara mengonsumsi Curcuma Pro juga
cukup mudah. Minuman ini dapat diminum
dua hingga tiga kali sehari dengan takaran
satu sloki atau dua sendok makan tiap
konsumsi. Ketahanan produk juga cukup
awet yakni tahan hingga dua tahun jika
disimpan di suhu ruang.

Didanai Kemenristek/BRIN
Tidak tanggung-tanggung, penelitian
ini mendapat dana hibah dari program
Difusi Inovasi yang diadakan Kementerian
Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan
Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) pada
tahun 2020. Kucuran dana hibah tersebut
menghasilkan 7.000 botol Curcuma Pro
yang telah dibagikan ke sejumlah pihak.
Kemasan 500 ml tersebut dibagikan ke
Kemenristek/BRIN sebanyak 3.700 botol,
Rumah
u a Sa
Sakit Darurat
a u a Wisma Atlet sebanyak
1.000 botol, Ruma
Rumah Sakit Darurat Pulau
Galang sejumlah 500 botol, RS Gatot
Subroto Jakarta 500 botol, RSUD Cibinong
200 boto
botol, Pemkot Bogor 200
Pemkot Sukabumi 200
botol, Pe
RS UNS 300 botol,
botol, R
Pondok Pesantren Assalam
Solo 300 botol, LPPM UNS
100 botol.
10
“Untuk distribusinya
kami mengikuti Kek
menristek/BRIN. Kemarin ada permintaan
dari Ponpes Assalam,
Solo. Kemarin kan ada
yyang positif terus minta
ke kita, ya sudah terus
k
kkita ajukan ke Ristekbrin,
boleh tapi hanya dikasih
b
300 botol saja. Kami
30
juga berikan ke RS UNS
ju
karena mau diujicobakan
ka
jadi diberi 300 botol,”
jad
rincinya.
rin
Kendati demikian, produk Curcuma Pro belum
du
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dijual
secara
umum.
Tim
peneliti
masih
menganalisis
dan
memperkuat landasan ilmiah
serta mengurus izin edar sebelum
memasarkannya ke masyarakat.
“Kita sedang menganalisiskan di Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Obat dan Obat Tradisional
(BP2TOOT) di Tawangmangu. Perlu
diperoleh data, setiap 15 ml Curcuma Pro
itu mengandung berapa curcumin dan
gingerol. Berikutnya perlu juga mengetahui
dosis (mg/hari) yang tepat untuk curcumin
dan gingerol sebagai imunomodulator,”
ujar Dr. Joko Sutrisno.
Sembari memperkuat landasan ilmiah
produk, tim peneliti juga terus melakukan
perbaikan dalam hal tampilan dan kemasan
produk. Botol berlekuk dipilih untuk
mengantisipasi gas yang ada di dalam
minuman. Tim juga mempercantik kemasan
dan melengkapi informasi produk. Mereka
juga berusaha melakukan standardisasi
bahan baku agar produk Curcuma Pro
konsisten dari segi rasa, warna, & khasiat.

Dipasarkan secara Luas
Tim peneliti berencana untuk
memasarkan Curcuma Pro secara luas
bila landasan ilmiahnya sudah kuat. Tim
juga akan mengurusi izin edar dan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) sebelum
memperjualbelikannya secara umum.
“Kalau sudah kuat landasan klinisnya
maunya ya akan dipasarkan. Kami maunya
dari tim ya memasarkan itu setelah
landasan-landasan ilmiahnya kita pegang
kemudian dipasarkan secara umum itu
nggak masalah termasuk izin edarnya
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Harapan kami tahun ini. Kami juga urus
HAKI-nya dulu. Kami sebagai akademisi
hati-hati sekali terkait landasan ilmiah. Ada
tanggung jawab akademik dan moral di
sana,” pungkasnya. Ida Fitriyah
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BANTU NAKES TANGANI COVID-19

PENELITI UNS RANCANG
ROBOT ASISTEN MULTIFUNGSI
SEJUMLAH peneliti Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta berhasil merancang
teknologi inovatif yang diberi nama Robot
Asisten (Roba) Multifungsi. Robot ini
bisa difungsikan menjadi asisten tenaga
kesehatan (Nakes) dalam pelayanan serta
penanganan pasien Covid-19.

Majalah UNS

Tim peneliti yang terdiri atas Prof.
Hartono, Ubaidillah, Ph.D, Dr. Sholihin
As’ad, Hari Maghﬁroh, S.T., M.Eng, M.Sc.,
dan Joko Slamet Saputro, S.Pd., M.T.
ini menginisiasi Roba sejak April 2020
lalu dengan beberapa tujuan. Pertama,
menghemat penggunaan Nakes.

INOVASI

Pandemi Covid-19
memang membutuhkan
pelayanan ekstra dari
para Nakes sebagai garda
depan. Namun, jumlah
Nakes yang terbatas tentu
mengharuskan adanya
bantuan tenaga dan inovasi.
“Penggunaan Roba
juga mengurangi kontak
ﬁsik Nakes dengan pasien
Covid-19, sehingga
meminimalkan risiko
penularan dan penyebaran
virus. Hal ini dapat
mengurangi penggunaan
Alat Perlindungan Diri
(APD),” ujar Hari Maghﬁroh
kepada uns.ac.id akhir
Februari lalu.
Hari menambahkan, ide
robot ini terinspirasi dari
pengalaman Ubaidillah
yang merupakan Ketua
Tim. Ubaidillah pernah
kesulitan mengantarkan
barang bagi kerabatnya
yang saat itu menjalani
perawatan sebagai pasien
Covid-19 di rumah sakit.
Dibutuhkan waktu tiga jam
untuk mengantar barang
dari lobi rumah sakit hingga
kamar pasien karena
harus melewati beberapa
perawat.

Multifungsi
Telah memiliki
pengalaman merancang
robot pengangkut barang
atau Automatic Guided
Vehicle (AGV) untuk
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arah,” imbuh Hari.
Fungsi sebagai alat
komunikasi tersebut hampir
serupa dengan video call.
Fitur ini memungkinkan
pasien untuk berkomunikasi
seperti memanggil atau
meminta barang kepada
Nakes yang ada di ruang
kontrol.
Sementara itu, Ubaidillah
menyampaikan bahwa
robot tersebut dirancang
untuk bisa melakukan
sterilisasi ruangan dengan
Sinar Ultraviolet (UV).
Pada bagian depan robot,
terdapat stop kontak yang
dapat digunakan untuk
memberikan daya jika
memerlukan sterilisasi
dengan sinar UV.

Pengembangan
perusahaan swasta,
Ubaidillah dan tim
mengambil konsep sama
tapi dengan ﬁtur yang
sedikit berbeda.
Saat disinggung perihal
robot serupa yang lebih
dulu dirancang seperti Raisa
ITS-Unair, Hari menuturkan

bahwa Roba hampir sama
dan dapat disebut sebagai
pengembangan robot
pendahulunya. Akan tetapi,
Roba memiliki keunggulan
lain dan lebih multifungsi.
Multifungsi dan
keunggulan tersebut antara
lain, pertama Roba mampu
mengantar obat dan
makanan bagi pasien dengan
muatan 100 kilogram.
Kedua, Roba menggunakan
baterai yang besar sehingga
memiliki supply.
Ketiga, karena dilengkapi
rak susun yang bisa
diganti dengan tangki
disinfektan, robot ini dapat
menyemprotkan cairan
disinfektan di rumah sakit.
“Roba juga dilengkapi
kamera dan sensor untuk
menghindari halangan
karena dioperasikan oleh
perawat dari jarak jauh. Lalu
bisa untuk komunikasi dua

Hari dan Ubaidillah
kompak mengatakan
perlunya pengembangan
lebih lanjut terhadap
Roba. Akhir Maret, Roba
harus melalui uji akhir.
Menurut Hari, Roba perlu
dikembangkan dengan
sistem otomatis, sehingga
dari awal perawat dapat
mengatur dan memilih
ruangan mana yang harus
dituju oleh Roba.
Sementara itu, Ubaidillah
berharap robot tersebut
dapat dikembangkan untuk
skala industri. Pada tahap
awal, robot akan dibuat
untuk AGV dengan konsep
mini electric platform.
“Memang awalnya,
konsep robot ini sebagai
robot AGV. Makanya kalau
pandemi selesai, bisa
digunakan untuk industri,”
kata Ubaidillah. Kaffa
Hidayati
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PERJALANAN BISNIS MAHASISWA UNS

RAUP UNTUNG PULUHAN
JUTA DARI HOBI
MEMPUNYAI hobi yang bisa menjadi mata
pencaharian sekaligus mendatangkan
keuntungan merupakan hal yang diidamidamkan banyak orang. Hal inilah yang
dirasakan oleh Anglas Bayu Rendra. Dia
adalah mahasiswa Program Studi (Prodi)
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
(PJKR) Fakultas Keolahragaan (FKOR)
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Anglas, sapaan akrabnya, memiliki
bisnis budi daya ikan guppy. Bisnis tersebut
merupakan hobinya yang sudah ia tekuni
sejak 2017 silam. Tidak tanggung-tanggung,
berkat kesungguhannya dalam berbisnis
Jet Guppy, ia berhasil mengantongi omzet
kotor Rp10-15 juta per bulan.
Saat ditanya mengenai alasannya
memilih ikan guppy sebagai bisnisnya,
Anglas mengatakan merawat ikan guppy
lebih mudah ketimbang merawat hewan
lain seperti anjing, kucing, maupun
ayam. Apalagi hewan-hewan tersebut
menghasilkan banyak kotoran.
“Jadi awal masuk kuliah masih isengiseng mencoba dan mulai merintis bisnis
ini. Saya ingin memelihara ikan guppy
yang tidak mengurus kotoran. Kan banyak
banget kalau anjing, kucing, atau ayam
yang mengurus kotoran. Kalau ikan,
sekalian enak dilihat juga dan enggak
ngurus kotoran banyak dan nilai jualnya
tinggi,” ucap Anglas.
Mahasiswa FKOR UNS ini menceritakan
strateginya dalam memperluas branding
usaha ikannya tersebut, caranya adalah
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dengan mengikuti kontes ikan guppy.
Anglas mengatakan ikan yang ia ikutkan
dalam kontes bukanlah ikan sembarangan,
sebab dalam kontes ada sejumlah kriteria
yang harus dipenuhi. Ia menuturkan ikan
yang dinilai baik adalah ikan yang berekor
lebar dan coraknya menarik.
“Saya juga pernah menyabet juara
runner up kelas juve pattern pada kompetisi
ikan guppy berskala internasional bernama
Swasti International Guppy Festival yang
diselenggarakan di Plaza Ambarrukmo
Mall Yogyakarta pada tahun 2019 lalu,”
ungkap Anglas.
Lebih lanjut, Anglas menyampaikan
selama pandemi Covid-19 penjualan
ikan guppy miliknya meningkat. Bahkan, ia
menandaskan jika semua ikan guppy yang
ia jual sudah berstandar kontes. Dengan
berpatok pada

kualitas ikan, Anglas membanderol ikan
guppy yang ia jual berkisar dari harga Rp
100.000 hingga Rp 3 juta per pasang.
Tidak sampai di situ, Anglas juga
mengekspor ikan guppynya ke negara
tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan
Singapura. Biasanya, ia berkomunikasi
dengan pembeli melalui Facebook. Anglas
mengaku, paling tidak ia bisa menjual
sepasang ikan guppy ke luar negeri dengan
harga minimal 50 USD.
“Wirausaha itu kan harus kerja keras,
harus kuat , dan pantang menyerah.
Kalau masalah modal itu banyak orang
memikirkannya, padahal, sebenarnya kita
bisa usaha dengan modal orang lain seperti
menjadi reseller,” pungkas Anglas. Yefta
Christopherus AS
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PANEN REZEKI
LEWAT BRONIS
GLUTEN-FREE
SEJAK merebak di Indonesia pada
2 Maret 2020, pandemi Covid-19
melumpuhkan berbagai sektor.
Namun, usaha yang dirintis mahasiswa
Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta ini justru panen rezeki.Usaha
tersebut bernama Bronislur. Sebuah
usaha yang diinisiasi Fiska Amanda Mulia
ini menjual makanan berupa bronis
dengan beragam varian. Beberapa varian
Bronislur di antaranya bronis kukus,
bronis panggang, keripik bronis, bubuk
bronis instan, dan kukis bronis. Selama
2020, varian keripik bronislah yang
merajai penjualan Bronislur.
Keripik bronis buatan mahasiswa
Program Studi (Prodi) Pendidikan

Sejarah ini terhitung varian
pendatang baru di Bronislur.
“Tahun 2020 karena pandemi
pasarnya jadi lesu. Ya sudah kami
berpikir keras bagaimana (Bronislur)
biar pasarnya nggak cuma di sekitar
daerah produksi. Kami mikir banget
gimana produk ini bisa dikirim ke
berbagai daerah. Akhirnya kami
terpikir buat keripik bronis itu biar bisa
dikirim ke berbagai daerah,” jelas Fiska
saat diwawancarai Majalah UNS di
indekosnya.
Sejak memproduksi keripik bronis,
peminat Bronislur meningkat. Bronislur
yang diproduksi di Gemolong, Sragen
ini bahkan sudah sampai ke Aceh.
Fiska mengaku pada 2017 memulai
usaha dengan berjualan gelang rajut
dari dana hibah Program Mahasiswa
Wirausaha UNS senilai Rp6,5 juta.
Produknya dititipkan ke sejumlah
distro di Surakarta dan Sragen. Namun,
peminat gelang rajut tidak menentu
sehingga terpikir untuk beralih ke
usaha bronis. “Jadi dulu tahun 2017 itu
awalnya temanku wisuda. Tak bikinin
bronis. Terus responsnya bagus. Dia
bilang kenapa nggak kamu jual aja.
Terus ya sudah akhirnya (ganti) jualan
bronis,” ujar Fiska.
Ide nama Bronislur muncul saat
kata “lur” sedang ngetren di media
sosial. Karena itu, tercetuslah nama
Bronislur. Varian bronis pertama yang
dijual di Bronislur ialah bronis kukus,
kemudian dark chocolate, pisang
ambon, kopi, greentea, red velvet,
taro, mangga, gula jawa dan bronis
panggang.
Setelah Bronislur menemukan
penikmatnya tersendiri, alumni SMA

Negeri 1 Gemolong itu mengganti
tepung terigu menjadi tepung beras
merah organik sebagai bahan dasar
bronisnya. Kandungan nutrisi tepung
beras merah organik lebih unggul
karena kaya serat dan antioksidan. Dia
masih ingin mengembangkan brownis
dengan komposisi gula rendah kalori.

Raih Segudang Prestasi
Selama 2020, Fiska mengikutkan
Bronislur ke ajang perlombaan seperti
business plan dan UMKM. Dia berhasil
memenangi tujuh lomba. Raihan
prestasi itu diantaranya Juara 1 UMKM
Competition Tingkat Nasional yang
diselenggarakan IPB, Juara kategori
poster dan video terunik UMKM
Competition Tingkat Nasional yang
diselenggarakan IPB, Juara 2 Inovasi
Bisnis UMKM Berbasis Digital Tingkat
Nasional yang diselenggarakan Institut
Teknologi Kalimantan. Bronislur
juga dua kali mendapat pendanaan
Program Mahasiswa Wirausaha dari
Kemenristekdikti. Pertama, pada
2017 Bronislur mendapat pendanaan
sebesar Rp6,5 juta. Pendanaan kedua
pada 2019 mendapat Rp10 juta.
“Pandemi itu ada sebagian orang
yang menganggapnya sebagai
penghalang tapi di Bronislur kita coba
ambil sebagai tantangan. Kita nggak
tahu lo malah gara-gara pandemi,
Bronislur lebih inovatif, omzetnya
meningkat juga karena pandemi,
prestasinya juga meningkat meskipun
kuliahku jadi agak sedikit molor sih,”
kelakar Fiska. Ida Fitriyah
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Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.
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SOSOK guru besar selalu menarik perhatian
dan dikagumi banyak orang. Hal tersebut
tentu wajar-wajar saja mengingat seorang
guru besar merupakan dosen yang memiliki
rekam jejak akademik, riset, dan pengabdian
kepada masyarakat yang cemerlang.
Dari banyaknya guru besar yang berada di
lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta, ada satu sosok guru besar yang
menarik perhatian redaksi Majalah UNS untuk
diangkat dalam edisi I ini. Ia adalah Prof. Dr.
Pujiyono, S.H., M.H.
Prof. Pujiyono merupakan guru besar
termuda UNS yang saat dikukuhkan oleh
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho melalui Sidang
Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar pada
Kamis (16/1/2020), baru berusia 40 tahun 2
bulan. Dengan pengukuhannya tersebut, Prof.
Pujiyono tercatat sebagai Guru Besar ke-7
Fakultas Hukum (FH) UNS dan ke-212 UNS.

Sosok dan perjalanan karir Prof. Pujiyono
Prof. Pujiyono lahir di Boyolali pada 14
November 1979. Saat ini, ia mengemban
amanah sebagai Wakil Dekan bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Riset FH UNS. Selama
mengajar di FH UNS, konsentrasi mata kuliah
yang diampu Prof. Pujiyono adalah hukum
bisnis, hukum perdata, dan hukum dagang.
Prof. Pujiyono bergabung dengan UNS
sejak 1998. Kala itu Prof. Pujiyono yang masih
duduk di bangku Sekolah Teknik Mesin (STM),
berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya
ke perguruan tinggi dan pilihannya jatuh ke UNS.
Saat mendaftarkan diri di UNS, Prof. Pujiyono
menentukan pilihannya pada tiga Program Studi
(Prodi). Yaitu, hukum sebagai pilihan pertama,
teknik mesin sebagai pilihan kedua, dan ﬁsika
sebagai pilihan ketiga.
“Pokoknya saya harus kuliah. Itu di pikiran
saya. Terus, akhirnya seiring perjalanan, itu kan
reformasi, dan reformasi menginspirasi juga

GURU BESAR KITA

kayaknya saya harus ambil (red: program
studi) hukum. Tahun 1998 akhirnya saya
mantabkan pilihan (red: program studi)
hukum dan saya ambil Ilmu Pengetahuan
Campuran (IPC),” pungkasnya.
Prof. Pujiyono mengatakan, keputusannya menempatkan Prodi Hukum
sebagai pilihan pertama tidaklah sia-sia.
Sebab, saat hari pengumuman tiba, Prof.
Pujiyono dinyatakan diterima pada Prodi
tersebut. Rasa bangga dan senang tentu
menyelimuti Prof. Pujiyono muda. Dari
teman-teman sebayanya di kampung,
hanya ada 2 orang yang berhasil menembus
ketatnya UMPTN, salah satunya adalah
Prof. Pujiyono.
“Senang sekali dan sujud syukur karena
bisa kuliah. Karena di kampung itu yang
diterima di (red: perguruan tinggi) negeri
itu cuman 2. Saya dan teman saya yang
dari SMAN 4. Alhamdulillah banget dan
mewah banget kuliah di (red: perguruan
tinggi) negeri,” terang Prof. Pujiyono.
Sedangkan, karier Prof. Pujiyono sebagai
dosen di UNS, ia mulai pada 2004 silam. Kala
itu, Prof. Pujiyono yang tengah menempuh
studi S2 di Pascasarjana UNS, mendapat
informasi jika UNS membuka lowongan
dosen. Melalui informasi tersebut, akhirnya
Prof. Pujiyono langsung mendaftarkan diri.
“Saya berniat jadi dosen, ya soal sisi
idealisme dan macam-macam, saya ingin
menemani ibu saya di rumah. Karena kakak
saya kerja di luar kota, satu di daerah sekitar
Jakarta,” ujar Prof. Pujiyono.
Hubungan Prof. Pujiyono dengan
ibunya terbilang sangat dekat. Sosok ibu
baginya sangat berperan dan mendukung
kariernya hingga saat ini.
Prof. Pujiyono sudah termotivasi untuk
membanggakan ibunya sejak masih
duduk di bangku sekolah. “Alhamdulilah
diterima berkat bantuan doa orangtua,
orang-orang baik, dan banyak pihak
tertentu akhirnya keterima jadi dosen.
Mimpi saya dan juga keinginan orangtua
terwujud jadi dosen. Bagi saya itu seneng,
walau bagi orang itu biasa tapi saya
nganggep ini luar biasa,” ungkap
Prof. Pujiyono.

Setelah diterima menjadi dosen,
setahun kemudian tepatnya pada tahun
2005, Prof. Pujiyono lulus dari jenjang
S2 dengan memperoleh gelar Magister
Hukum. Meski lulus dengan tidak mendapat
predikat cumlaude, namun Prof. Pujiyono
berhasil membuktikan kesungguhannya
dalam belajar dengan lulus lebih awal.
Tiga tahun setelahnya, Prof. Pujiyono
kemudian melanjutkan studi S3 dengan
kembali mendaftar di Pascasarjana UNS.
“Saya lulus S3 3,5 tahun. Alhamduliah
cumlaude. Saya masuk (kuliah S3) 2008
dan saya lulus awal 2012. Jadi, 3,5 tahun
dihitungnya,” imbuhnya.

Semasa mahasiswa
Ia menuturkan IPK yang didapat
pada semester I hanya 2,9. Namun,
Prof. Pujiyono menceritakan jika dirinya
terus berusaha menyesuaikan cara belajar
dengan ritme kuliah yang pada akhirnya
mampu membuat IPK-nya pada semestersemester berikutnya terus meningkat dan
dapat lulus dengan predikat cumlaude.
“Lama-lama bisa beradaptasi dengan
cara belajar kuliah dan seterusnya. Dan,
bisa cumlaude lulus dan sejak itu sudah
berniat jadi dosen,” ucap Prof. Pujiyono.
Selama berkuliah di FH UNS, Prof.
Pujiyono mengatakan tidak ada target
tertentu yang ia usung. Ia hanya menyiapkan
kekuatan untuk melalui segala proses selama
menjadi mahasiswa dengan baik tanpa
embel-embel ambisi.
Baginya, orang yang terlalu berambisi
akan mudah dikecewakan jika target yang
ia harapkan tidak tercapai. Prof. Pujiyono
menghindari hal ini. Ia menuturkan proses
yang ia lalui selama menjadi mahasiswa,
ia nikmati dengan baik.
“Ya okelah kita tetapkan bahasanya
‘pohon mimpi’ proses to reach your dream.
Maka prosesnya ini dan ini maka saya akan
menyiapkan diri untuk menguatkan kaki
saya pada proses yang umumya,” imbuhnya.
Berbicara soal kegiatan diluar aktivitas
perkuliahan, Prof. Pujiyono ternyata pernah
menyandang posisi sebagai Presiden
BEM FH UNS pada tahun 2000. Sebelum
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terbentuknya
BEM
UNS,
Prof.
Pujiyono
menceritakan jika ia
bersama rekan-rekan dari
BEM fakultas lainnya pernah
menginisasi pembentukan Forum
Bengawan.
“Ketika itu pas awal-awal universitas
belum ada BEM hanya adanya BEM fakultas,
pernah membentuk forum, namanya Forum
Bengawan. Ketika itu saya koordinator untuk
antarBEM fakultas,” tambahnya.
Prof. Pujiyono juga mengakui ia
pernah diminta untuk maju sebagai calon
Presiden BEM UNS. Namun, tawaran
tersebut ia tolak. Sebab, Prof. Pujiyono
ingin menyelesaikan studinya yang sudah
memasuki semester akhir dan tidak ingin
membebani ibunya.

Menjadi guru besar termuda
Ia menuturkan selama menjadi dosen,
Prof. Pujiyono, hanya menikmati proses yang
ada dan tidak ambisius untuk mendapatkan
status guru besar.
“Saya juga enggak kemudian harus
guru besar. Saya mengalir saja. Saya hanya
membaca syarat jadi guru besar itu ini.
Kan setiap saat syarat berubah terus. Dulu
kan punya buku dan segala macam tapi
kan lama-lama harus jurnal internasional
berubah harus jurnal Scopus dan berubah
terus,” ujar Prof. Pujiyono.
Prof. Pujiyono mempersiapkan seluruh
persyaratan untuk menjadi guru besar
secara perlahan-lahan. Setelah segala yang
diminta terpenuhi, akhirnya Prof. Pujiyono
mengajukan diri sebagai guru besar.
“Saya baca pelan-pelan dan sambil
nulis jurnal. Lha kok kemudian syarat itu
sudah terpenuhi untuk saya jadi (red: guru
besar). Secara akademik dan seterusnya
terpenuhi. Saya ajukan ya setahun di
Ditjen Dikti jadi selama setahun bolakbalik sambil dinikmati,” tuturnya. Yefta
Christopherus AS
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KABAR KAMPUS

DIRJEN DIKTI
JAJAL SEPEDA
LISTRIK

MENKO PMK
PUJI PRODUK
KESEHATAN UNS

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Prof. Nizam
mengunjungi Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis (18/2/2021).
Kunjungannya turut didampingi oleh Rektor UNS, Prof. Jamal
Wiwoho, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS,
Prof. Ahmad Yunus, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UNS, Prof.
Kuncoro Diharjo, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama,
Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Sajidan, dan Kepala UPT Humas
dan Media UNS, Dr. Deddy Whinata Kardiyanto.
Prof. Nizam menyaksikan langsung proses produksi baterai di
Unit Produksi Baterai Lithium UNS dengan mendapatkan penjelasan
dari peneliti senior UNS, Prof. Agus Purwanto.
Pada 2012 UNS mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
baterai proyek Molina (Mobil Listrik Nasional), telah berhasil
menyediakan kebutuhan baterai untuk sepeda, motor, dan mobil
bertenaga listrik. Prof. Nizam mengatakan jika baterai lithium
merupakan komponen penting dalam pengembangan berbagai
moda transportasi yang ramah lingkungan. Ia mengapresiasi tekad
UNS dalam mengembangkan baterai lithium di Indonesia.
“Dan juga baterai lithium UNS ini harus dipertemukan dengan
investor dari industri. Kemendikbud menyediakan platform Kedaireka
untuk mempertemukan hasil-hasil reka cipta perguruan tinggi
dengan mereka. Selain itu ada juga Matching Fund yang dapat
digunakan sebagai dana pendamping pengembangan reka cipta.
Fasilitas-fasilitas ini silakan diakses dan digunakan,” ujar Prof. Nizam.
Yefta Christopherus AS

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof. Muhadjir Effendy memuji
produk kesehatan dan inovasi yang diciptakan oleh dosen
dan peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Pujian tersebut dilayangkan Prof. Muhadjir kala melakukan
kunjungan kerja bersama rombongan Kemenko PMK RI ke
Rumah Sakit (RS) UNS, Jumat (19/2/2021). Produk kesehatan
dan inovasi ini adalah KUR-CO Smart (Curcumin dan VCO),
KURKUM-Pro (Curcumin dan Gingerol), Terapi Plasma
Pheresis, Ventilator ICU, Ventilator Ambubag, Suns Proque,
Kit Konverso Elektrik, dan High Flow Nasal Cannula.
“Intinya saya sangat mengapresiasi temuan-temuan
dari teman-teman dosen UNS. Ini suatu karya yang sangat
monumental. Artinya, UNS telah betul-betul berhasil
mengambil segi positif dari wabah Covid-19,” ujar Prof.
Muhadjir.
Prof. Muhadjir juga mencoba Kit Konverso Elektrik,
kursi roda elektrik dengan setir multiguna. Prof. Muhadjir
meminta UNS mendaftarkan hak paten atas produk herbal
KUR-CO Smart dan KURKUM-Pro. “Untuk curcuma tinggal
memasarkan dan jangan lupa ini berkaitan dengan hak
paten jadi betul-betul dijaga jangan sampai kerja keras dari
teman-teman dosen di UNS hilang begitu saja,” tambahnya.
Kunjungan Prof. Muhadjir bertujuan untuk mendorong
dosen dan peneliti di setiap perguruan tinggi melakukan
riset dan inovasi. Hal itu agar hasilnya bisa digunakan oleh
masyarakat. Yefta Christopherus AS
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REKTOR UNS
RESMIKAN LOKASI
MERDEKA BELAJAR
DI KLATEN
REKTOR Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho menuju
Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu,
Kabupaten Klaten untuk meresmikan
lokasi Program Merdeka Belajar UNS,
Minggu (28/2/2021). Kunjungan Prof.
Jamal ke Desa Delanggu turut didampingi
oleh Wakil Rektor bidang Akademik
dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Ahmad
Yunus. Selain meresmikan lokasi Program
Merdeka Belajar UNS, Prof. Jamal juga
ikut Panen Raya Padi Rojolele.
“Ini satu peristiwa yang amat langka.
Wiwit ini adalah sebuah ungkapan rasa
syukur kepada Allah Subhanahu Wa

Ta’ala atas nikmat, yakni Panen Raya
Padi Rojolele,” ucap Prof. Jamal. UNS
pun berinisiatif membantu para petani
dalam meningkatkan kualitas varietas padi
Rojolele agar semakin baik.
Kepala Distanbun Jateng, Ir. Suryo
Banendro,
meminta
mahasiswa
meningkatkan varietas unggul padi
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Rojolele. “Saya minta teman-teman dari
UNS untuk bisa menarasikan ilmu ‘titen’
para petani tentang cara mengusir hama
dan sebagainya sudah menjadi tugas bagi
mahasiswa untuk mampu menarasikan
berbagai hal yang telah dilakukan para
petani secara ilmiah,” ujar Ir. Suryo
Banendro. Yefta Christopherus AS

MAHASISWA UNS RAIH JUARA 1
TURNAMEN PENCAK SILAT TINGKAT INTERNASIONAL
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta mendapat kado indah
pada peringatan Dies Natalis ke-45.
Mahasiswa Fakultas Keolahragaan
(FKOR) UNS, Zidni Rahma Amaly
menyabet juara I dalam ajang
‘Virtual International Pencak Silat
Championship 2021.
Pada acara yang diselenggarakan
Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) itu Zidni menempati podium teratas di kategori
tunggal putri. Mahasiswa Program
Studi (Prodi) Pendidikan Kepelatihan
Olahraga itu mengungguli wakil dari
Thailand dan Brunei Darussalam
yang berada di posisi kedua dan
ketiga berturut-turut.
Zidni saat ini sudah bergabung
di Pemusatan Latihan Nasional

(Pelatnas) karena sedang diproyeksikan untuk SEA Games di Filipina
mendatang. Dia masuk ke Pelatnas
sejak dinyatakan sebagai Juara 1
babak kualiﬁkasi Pra-PON.
“Berlaga di internasional artinya
dia membawa nama kampus dan
membawa nama negara juga.
Alhamdulllah hasilnya bagus,
juara 1,” jelas Wakil Dekan Wakil
Dekan Akademik, Riset, dan
Kemahasiswaan FKOR UNS, Dr.
Rony Syaifullah.
Turnamen yang diikuti Zidni
merupakanturnamenvirtual. Dr.Rony
mengaku akan menyelenggarakan
Virtual International Pencak Silat
Championship serupa untuk membina kader pencak silat UNS..Ida
Fitriyah
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SUDUT KAMPUS

KAMPUS DENGAN
ENAM TEMPAT
IBADAH

U

niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memiliki komitmen
untuk menyediakan tempat ibadah bagi sivitas akademikanya.
Enam tempat ibadah tersebut berdiri megah di kampus
yang saat ini dipimpin oleh Prof. Jamal Wiwoho.
Terdapat masjid kampus Nurul Huda sebagai pusat kegiatan
keagamaan umat Islam. Selain itu juga terdapat gereja untuk
umat Kristen baik untuk umat Katolik maupun Protestan. Bagi
umat Hindu disediakan pura Bhuana Agung Saraswati. Selanjutnya
terdapat fasilitas vihara Bodhisasana sebagai tempat beribadah
umat Budha. Terakhir, fasilitas klenteng dengan nama Khongcu
Bio yang berarti Sinar Kebajikan sebagai tempat beribadah bagi
sivitas akademika yang beragama Khonghucu. Dan uniknya, tempat
beribadah tersebut berada di satu kawasan. Dwi Hastuti

MASJID
Majalah UNS
Majalah
NS

GEREJA

VIHAR
VIHARA

VIHARA
IHARA

SUDUT KAMPUS

PURA
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ALUMNI

KREATIF
BERDAYAKAN
PEMUDA
INDONESIA
Berbicara perihal Kampus Merdeka
yang memiliki konsep keleluasaan
dalam belajar, ada aksi muda mudi di
luar tembok perguruan tinggi yang
juga terus berupaya menghadirkan
ruang-ruang belajar, berkarya, dan
berdiskusi secara mandiri. Salah
satunya ialah langkah Hasna Jamilah
yang turut memberdayakan pemuda
Indonesia melalui cara kreatif.

KATA ‘pemuda’ dan ‘pemimpin’ seakan menjadi
dua energi besar yang terus menyertai dan
mendorong langkah seorang Hasna. Sejak
di bangku kuliah, Alumnus Arsitektur 2014
Universitas Sebelas Maret (UNS) ini aktif
dalam beragam kegiatan pemberdayaan dan
pembentukkan jiwa kepemimpinan pemuda
pun perempuan.
Di antaranya yakni sebagai mentor Young
Leaders Indonesia dan Baktimuda Solo Raya,
penerima manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara
(Baktinusa), pemagang di Woman for The World
Myanmar, serta sebagai Project Leader Happines
Familys Festival.
Semangat itu pun tidak pupus begitu saja ketika
harus terjun ke dunia profesional. Hingga kini,
Hasna tetap membawa tekadnya dengan berkarya
sebagai Social Media Specialist Pemimpin.id.
Sebuah start-up sosial yang memiliki tujuan
utama membentuk ekosistem bagi pemimpin
yang efektif, inklusif, dan memberdayakan di
Indonesia.
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SOCIAL MEDIA SPECIALIST PEMIMPIN.ID

ALUMNI

Bergabung sejak Januari 2020, Hasna
bertugas untuk menjalankan kampanye
pemasaran digital, aktivasi laman dan
media sosial Pemimpin.id, membuat
konten harian tentang kepemimpinan dan
pengembangan diri bersama Research
and Development Team.
Perihal alasan bergabung, misi yang sama
antara dirinya dan Pemimpin.id adalah poin
pentingnya. Mereka sama-sama percaya
bahwa semua orang di Indonesia bisa
menjadi pemimpin. Sebab, mereka juga
meyakini, pemimpin tidak dilahirkan, tetapi
dibentuk dan sifat kepemimpinannya dapat
dipelajari oleh siapapun.
“Nggak harus pemimpin secara
struktural.
Mampu
menyelesaikan
masalah sendiri dan ada keinginan
untuk memberdayakan orang lain juga
sikap pemimpin. Aku pun percaya,
belajar nggak harus di kelas. Kuncinya itu
growing (bertumbuh) yang artinya harus
terus belajar. Sama siapapun, kapanpun,
dimanapun. Kalau berhenti growing, nggak
ada masukan lagi, di situ kita bakal stuck,”
jelas Hasna, Rabu (10/2/2021).
Aspek bertumbuh tersebut juga merupakan satu dari tiga prinsip aksi yang diusung
Pemimpin.id. Dua prinsip lainnya yakni
berbagi (share) dan bermanfaat (serve). Prinsip
berbagi diartikan Hasna dan Pemimpin.id
dengan mampu memberdayakan orang
lain dan membagikan apa-apa yang telah
dipelajari. Dengan demikian, kebermanfaatan
dapat diraih.
“Aku pengen memberdayakan orang
lain secara kreatif. Memberdayakan dengan
mengelola media sosial, bagaimana
Pemimpin.id bisa lebih dikenal, bagaimana
menyebarluaskan nilai dan ilmu bagi
banyak orang,” imbuh Hasna.
Selama berkarya di Pemimpin.id, ada
dua aspek tantangan yang dihadapi Hasna.
Pertama, tantangan bekerja tim. Berbentuk
start-up sekaligus NGO, ia dan kawankawan harus benar-benar memaksimalkan
kemampuan dengan tim yang kecil untuk

mewujudkan mimpi besar. Lalu bagaimana
bekerja profesional untuk tujuan sosial.
Yang kedua, sebagai Social Media
Specialist, Hasna harus berinteraksi
dengan beragam orang dari banyak
suku di Indonesia. Hal ini pun akhirnya
berpengaruh pada pembawaan media
sosial Pemimpin.id.
“Karakteristik orang Sumatera beda,
Jawa beda, Bali beda. Cara kita menghadapi
beda. Lalu sesimpel caption. Kita harus
pakai bahasa yang netral banget. Nggak
bisa terlalu Jawa ataupun lainnya,” jelas
Hasna.

Dari UNS
Hal-hal yang dibagikan Hasna sepanjang
perbincangan, tidak terlepas dari tempaan
selama di UNS. Salah satu program keren
bagi Hasna adalah Global Challenge yang
berhasil mengantarkannya terbang ke
luar negeri. Menurutnya, program itu
mendorong mahasiswa UNS untuk
berkompetisi dan berkarya secara global.
Hasna pun mengaku sangat bersyukur
menimba ilmu di UNS dan bertemu
dengan banyak teman yang suportif
serta menyukai tantangan. Mahasiswa
UNS, tuturnya, memiliki budaya untuk
menginisiasi gerakan atau komunitas
sosial yang diakui mahasiswa kampus lain.
Namun, menariknya, Hasna memiliki
latar keilmuan arsitektur yang tidak terlalu
berkaitan dengan pekerjaannya saat ini.
Memang, awalnya ia tidak ingin masuk
Prodi tersebut maupun bercita-cita
sebagai arsitek.
“Tapi menariknya, aku ketemu dunia
kreatif dan mengeksplor hal lain di Arsitektur
UNS. Awalnya freelance desainer graﬁs,
mengelola instagram orang. Akhirnya
terpapar dunia media sosial. Ngerti copy
writing, menaikkan engagement gimana.
Jadi berpikir secara kreatif di Arsistektur
yang bisa aku pakai di Pemimpin.id, misal
untuk memikirkan audiens sukanya apa,”
ungkap Hasna.
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Aku pengen
memberdayakan
orang lain
secara kreatif.
Memberdayakan
dengan mengelola
media sosial,
bagaimana
Pemimpin.id bisa
lebih dikenal.”

Aiza Leaders
Peran UNS berikut orang-orang di
dalamnya dan pengalaman profesional
di Pemimpin.id, kemudian menarik
Hasna untuk kembali berkontribusi
bagi almamaternya ini. Aiza Leaders,
wadah pembelajaran dan pemberdayaan
mahasiswi muslim di UNS, diinisiasi oleh
Hasna bersama Laila Putri Nur Afsya.
“UNS membutuhkan role model
perempuan muslimah yang tidak hanya
pintar secara keagamaannya saja.
Akan tetapi, mampu menyebarluaskan
semangatnya, punya nilai kepemimpinan
besar,
mampu
bermanfaat
dan
memberdayakan orang lain,” tutur Hasna.
Di akhir perbincangan, Hasna
menyampaikan harapan agar ia dan
pemuda Indonesia lainnya selalu bersikap
positif, berhenti galau, dan lebih memilih
untuk menghadirkan beragam karya.
“Pemuda yang punya kesadaran atas diri
sendiri. Punya prinsip. Ketika ada hal yang
membuat kita jatuh, kita nggak akan sedown itu,” pungkas Hasna. Kaffa Hidayati
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KIPRAH

EKSA RUSDIYANA, S.P., M.SC.

MEMBIMBING
UNTUK MENGABDI
Ada banyak cara untuk mengabdikan
diri di masyarakat. Salah satunya
dengan mendampingi dan
membimbing para mahasiswa yang
mengabdi di perbatasan Indonesia.
KULIAH Kerja Nyata (KKN) Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta Periode
Januari-Februari 2021 resmi berakhir
pada Rabu (24/2/2021) lalu. Salah
seorang yang berperan penting selama
proses KKN ini ialah Eksa Rusdiyana,
S.P.,, M.Sc. selaku Koordinator Bidang
g

Majalah UNS

Kemitraan UP-KKN UNS.
Sebelum bergabung dengan UPKKN pada 2018, Eksa menjadi Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) untuk
KKN ‘Lentera Borneo’ yang berlokasi
di Sanatab, Sajingan Besar, Sambas,
Kalimantan Barat. Sebuah desa
yang berjarak 10 km dari perbatasan
Indonesia-Malaysia.
Pengabdian ini memperoleh
apresiasi dan dukungan luar biasa
dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sambas,, karena UNS dari Solo-Jawa
berkenan untuk mengabdi h
hingga
pinggiran Kalimantan. Bahk
Bahkan, kampus
terdekat pun belum menjan
menjangkau
Sanatab.
Apresiasi lain, dua tahun setelahnya,
Eksa diganjar ADI Award 20
2020
untuk Kategori Dosen Peng
Penggerak
Pemberdayaan Masyarakat di Daerah
3T (Terdepan, Terluar, dan T
Tertinggal).
Majalah UNS pun berbincan
berbincang dengan
Eksa untuk mengulik lebih llanjut
perihal perjalanannya bersa
bersama Lentera
Borneo.
“Saat itu ada sekelompok mahasiswa
yang meminta saya jadi DPL mereka di
Kabupaten Sambas. Saya se
sebenarnya
excited banget, karena KKN
KKN-nya di

luar Jawa. Tapi akhirnya saya menolak
dulu,” ungkap Eksa, Jumat (26/2/2021).
Adanya ketakutan dalam diri Eksa
membuatnya menolak permintaan
tersebut di awal. Ia belum pernah
membimbing KKN dengan lokasi yang
sangat jauh dan termasuk daerah 3T.
Namun, mahasiswa itu tetap
kembali kepada Eksa. Akhirnya, Eksa
pun mengiyakan untuk mengabdi
sekaligus mendampingi dan
membimbing kelompok yang diketuai
Devit kala itu.
Masalah lain kemudian datang,
yakni perihal desa pengabdian. Ada
dua kelompok yang ingin KKN di
Kabupaten Sambas. Satu kelompok lain
telah memutuskan untuk KKN di Desa
Temajuk, Kecamatan Paloh. Sementara
kelompok bimbingan Eksa, belum
memperoleh lokasi.
Alhasil, mereka mencari alternatif
lain ke Bappeda Sambas. Setelah
sekian lama konsultasi dan memohon
izin, Eksa dan tim direkomendasikan
untuk mengabdi di Sanatab, Sajingan
Besar, Sambas.
“Jadi memilih di sana tidak ada
alasan lain, selain diamanahkan
Bappeda Sambas untuk ke sana.
Karena biaya terbatas, kami
mengandalkan pencarian proﬁl desa
dan kecamatan di internet. Juga by
phone dengan Bappeda Sambas. Datadata itu disusun menjadi proposal yang
mengusung tema pertanian,” imbuh
Eksa.
Setibanya di lokasi, ada beragam
potensi lain yang dimiliki Sanatab, yakni
pariwisata alam susur sungai. Pertanian
dan pariwisata menjadi unggulan Tim
KKN dua tahun berikutnya dengan
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Tidak hanya sampai penarikan,
setelah selesai KKN, DPL harus
memastikan mahasiswa tepat
waktu menyusun Lembar
Pertanggungjawaban dan luaran
lainnya. Seperti majalah undercover,
video after movie KKN, publikasi di
media massa, dan lain-lain yang dapat
menjadi referensi adik-adik setelahnya.

Kejutan ADI Award
harapan wisata air juga menjadi
alternatif yang dapat dikembangkan.
Permasalahan lain yang sangat
nyata di perbatasan adalah edukasi.
Banyak anak yang harus tinggal di
asrama karena letak rumah yang begitu
jauh dari sekolah. Kemudian, masalah
SDM pengajar.
Eksa mencontohkan, ada satu guru
yang mengajar di sana. Dia diangkat
menjadi PNS dan justru minta pindah
ke kota. Permintaan tersebut pun
dikabulkan. Padahal, murid-muridnya
naik kelas 3 SMP.
“Dan satu semester, para murid
tidak mendapatkan pelajaran IPA.
Untungnya ter-cover peran anak-anak
KKN UNS di situ,” terang Eksa.

Nasionalisme dan Toleransi
Banyak tantangan yang dihadapi
serta pelajaran yang didapat Eksa selama
mengabdi bersama Lentera Borneo.
Seperti kendala transportasi. Mereka
harus bergantian menggunakan satu
motor pinjaman dari warga. Untuk
makanan, harganya lebih mahal dan
mereka harus pergi ke kota untuk
menyimpan stok beberapa hari.
Di sisi lain, akses sinyal yang sulit.
Bahkan, akses makanan pun lebih
banyak datang dari Malaysia. Dari
hal ini, Eksa berpikir sekaligus kagum
dengan masyarakat perbatasan.
Bagaimana mereka tetap bertahan
menjadi warga negara

Indonesia kendati negara tetangga
memiliki fasilitas lebih baik.
“Pasca dari Sanatab, saya bertekad
harus lebih peduli lagi kepada bagian dari
bangsa ini. Yok kita angkat potensi di luar
Jawa. Lalu kemarin ada satu webinar dari
KKN luar Jawa, kita mengangkat tentang
Indonesia Timur. Tanggapan mereka dari
Papua Barat senang sekali diangkat di
UNS,” kata Eksa.
Hal kedua yang Eksa pelajari
dari KKN di Sanatab ialah toleransi,
sebab masyarakat di sana mayoritas
beragama Nasrani. Anggota KKN yang
di kampus banyak berkecimpung
dengan lembaga dakwah keislaman
kampus, ketika di Sajingan besar
benar-benar belajar bagaimana
bermasyarakat dengan pemeluk
Nasrani.
“Ini benar-benar buka mata
hati kita, perbedaan itu memang
riil di bangsa ini. Mereka akhirnya
terbuka pola pikirnya, belajar
bagaimana masyarakat di sana saling
menghargai antarpemeluk agama.
Saya yakin mereka belajar tentang
keanekaragaman dan kebhinekaan,”
tambah Eksa.
Eksa memberikan tips bahwa
seorang pembimbing harus berupaya
ngeblend dengan mahasiswa.
Dengan demikian, lebih nyaman
untuk mengarahkan & berdiskusi.
Terlebih, mahasiswa lebih tahu kondisi
lapangan.

Pemerolehan Asosiasi Dosen
Indonesia (ADI) Award merupakan
kejutan bagi Eksa. Sebab, awalnya dia
dinominasikan untuk kategori dosen
pembimbing mahasiswa berprestasi.
Akan tetapi dia kalah di kategori
tersebut, dan justru memenangkan
kategori pengabdian di 3T yang
pengalamannya memang tertera di
curriculum vitae-nya.
Bahkan, Eksa justru sempat malu,
bingung, dan takut dengan stigma
pencitraan yang akan dialamatkan
kepadanya. Setelah merenungkan
lagi, ia memutuskan untuk menerima
pengharagaan tersebut. Eksa yakin,
dengan mengambil penghargaan ini,
bukan untuk diri pribadi melainkan
juga institusi. Prodi, fakultas, maupun
universitas. Eksa juga mendedikasikan
penghargaan ini bagi anak-anak KKN
Lentera Borneo.
“Kan yang banyak bekerja
mereka. Ini semata untuk menjadi
penyemangat mereka, apresiasi untuk
semua tim UP-KKN juga, serta motivasi
bagi teman-teman KKN lainnya,” tutur
Eksa.
Eksa menyematkan harapan bagi
Desa Sanatab yang telah memberi
banyak warna. Eksa berharap, Sanatab
semakin maju dan dapat bermitra
lagi dengan kampus mana pun.
Khususnya UNS yang telah tiga tahun
berturut-turut mengabdi di sana. Kaffa
Hidayati
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KERJASAMA

UNS BEKERJA SAMA DENGAN
PT. BUMA DAN PT. INOX
PROGRAM Kampus Merdeka, Merdeka
Belajar sudah resmi diluncurkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud). Program ini menuntut
perguruan tinggi untuk semakin
menyelaraskan dunia pendidikan,
industri, dan masyarakat. Tantangan ini
pun dijawab Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta dengan memperkuat
kerja sama dengan sejumlah perusahaan.
Salah satu kerja sama yang dijalin
UNS yakni dengan PT. Bukit Makmur
Mandiri Utama (BUMA) dan PT. Inox
Reka Presisi (INOX). Kerja sama yang
dilakukan di Kantor Pusat UNS pada
Selasa (9/3/2021) tersebut berfokus
untuk menjalin kemitraan antara
dunia industri dengan pendidikan guna
meningkatkan dan mengembangkan
pelatihan dan pendidikan vokasi. Selain
itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk
melakukan penelitian pada pembuatan
dan pengembangan spare-part, waste
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management, dan renewable energy.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad
Yunus, M.S. menyambut baik kerja sama
antara ketiga pihak ini. “UNS sangat
berterima kasih dengan kerja sama ini
karena kita sedang dituntut kementerian
untuk mengembangkan program
magang Kampus Merdeka. Program
ini sangat baik untuk menguatkan
program Kampus Merdeka, Merdeka
Belajar,” ujarnya.
Direktur PT. INOX, Evan Pono
mengatakan pihaknya sangat senang
dapat turut berkontribusi untuk
menyelaraskan dunia industri dan
pendidikan. “Rekognisi pembelajaran
ini bisa jadi salah satu solusi untuk
menyelaraskan industri dengan akademik
di bangku kuliah,” ujar Evan Pono.
Sementara itu, General ManagerSustainability (GM-S) PT. BUMA,
Kristiyanto Widiyawan sangat berharap

kerja sama ini tidak berhenti pada riset
pembuatan produk.
“Kami berharap usaha ini tidak hanya
berhenti pada riset tetapi juga bisa
membantu mengevaluasi produk karena
kami sebagai pengguna dengan pasar di
lingkup nasional maupun internasional,”
ujar Kristiyanto.
Selain penandatanganan perjanjian
kerja sama, acara tersebut juga diisi
dengan peluncuran produk hasil kerja
sama antara UNS dengan PT. BUMA
dan PT. ENKA yang sudah terjalin tahun
lalu. Kerja sama yang disepakati pada 16
Februari 2020 tersebut menghasilkan
produk System Tooth Bucket Assy
berkapasitas 200 ton. Produk tersebut
terdiri atas tiga bentuk yakni adapter
(adapter corner dan adapter center),
log pin, dan toth. Peluncuran produk
ini juga diharapkan dapat menjadi kado
indah bagi Dies Natalis ke-45 UNS. Ida
Fitriyah
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UNS

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta resmi menjalin kerja sama
dengan Institut Daarul Qur’an (Idaqu) dan
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer (STMIK) Antar Bangsa.
Penandatanganan nota kesepakatan
tersebut dilakukan langsung oleh Rektor
UNS, Prof. Jamal Wiwoho, di Ruang
Sidang 2 Gedung dr Prakosa UNS, pada
Jumat (19/2/2021).
Penandatanganan tersebut dihadiri
juga oleh Pimpinan Utama Yayasan
Daarul Qur’an Indonesia, Ustaz Yusuf
Mansur, Rektor Institut Daarul Qur’an, Dr.
Muhammad Anwar, S.Sos.I., M.E., dan Ketua
STMIK Antar Bangsa Tarmidzi Ashidiq, M.A.
Perlu diketahui, kedua perguruan tinggi
tersebut berada di bawah naungan Yayasan
Daarul Qur’an Indonesia.
Kerja sama yang dilakukan ketiga
perguruan tinggi ini dimaksudkan
untuk menyinergikan potensi masingmasing pihak guna memperoleh hasil
yang maksimal di bidang pendidikan,
penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Bentuk kerja sama yang akan
terwujud berupa pemberian kuliah
tamu, kolaborasi dalam kegiatan
penelitian,
pendidikan,
pengabdian masyarakat, seminar,

JALIN
KERJA SAMA
DENGAN INSTITUT
DAARUL QUR’AN
DAN STMIK ANTAR
BANGSA
PERBANYAK

AHLI QURAN

dan studi lanjut dari para dosen di dua
perguruan tinggi di UNS.
“Kami ingin belajar dengan UNS yang
sudah hampir 45 tahun mengembangkan
universitas hingga di titik ini. Kami baru
satu tahun berjalan jadi masih perlu banyak
belajar dari senior,” ujar Yusuf Mansur.
Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal
berharap dengan adanya kerja sama
ini ketiga pihak dapat saling bersinergi
dan memberikan dampak positif
bagi perkembangan masing-masing
intitusi. Prof. Jamal mengibaratkan
penandatanganan ini sebagai akad nikah
sehingga ke depannya harus ada anak
atau hasil yang dilahirkan dari kerja sama
tersebut. Selain itu, beliau juga berharap
kerja sama berjangka dua tahun ini dapat
menambah ahli-ahli quran di UNS seperti
halnya di Yayasan Daarul Qur’an yang
berisi para ahli dan penghafal alquran.
“Kita sudah bermitra dengan
Institut Daarul Qur’an dan STMIK
Antar Bangsa maka harus ada value
added (nilai tambah) entah dalam
bidang pendidikan, riset, bidang
pengabdian masyarakat, publikasi,
maupun pertukaran dosen,” jelas
Prof. Jamal. Ida Fitriyah
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UNS-OMBUDSMAN RI

BERIKAN LAYANAN TERBAIK

REKTOR Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho menyatakan
komitmennya untuk menciptakan good
university governance.
Hal tersebut disampaikannya saat sesi
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
UNS dengan Ombudsman Republik Indonesia
(RI) bertempat di Ruang Sidang Senat II Gedung
Rektorat dr. Prakosa UNS, Jumat (5/3/2021).
Di hadapan anggota Ombudsman RI,
Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP
dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa
Tengah, Siti Farida, S.H., M.H, Prof. Jamal
mengatakan UNS akan menjunjung asas
transparansi, akuntabilitas, responsibility,
dan equity.
“Dengan selalu mempertimbangkan birokrasi
kita, kalau bisa dipercepat jangan diperlambat.
Kalau bisa tanpa biaya, jangan ditarik biaya.
Jadi, ﬁlosoﬁ-ﬁlosoﬁ itu kalau satu jam selesai,
jangan dua jam,” tandas Prof. Jamal.
Selain upaya untuk memberikan pelayanan
publik yang terbaik kepada mahasiswa dan
masyarakat, Prof. Jamal menyampaikan kerja
sama dengan Ombudsman RI dijalin sebagai
bentuk implementasi Kampus Merdeka dan
Merdeka Belajar.
Majalah UNS

Ia mengatakan melalui program dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) RI tersebut, mendorong
UNS untuk terus menjalin kerja sama
dengan instansi pemerintahan, pihak
swasta, termasuk Dunia Usaha dan Dunia
Industri (DUDI).
“Kita harus mempersiapkan lulusan
dengan cara yang baik. Kita juga harus
membuka diri dengan dunia yang lain,
seperti pemerintahan, swasta, DUDI,
dan lain-lain termasuk di dalamnya
adalah mengajak para profesional dari
luar untuk bersama-sama memajukan
UNS,” ujarnya.
Ruang lingkup yang dijalin melalui
Nota Kesepahaman ini meliputi
pencegahan
maladministrasi,
penyelesaian laporan masyarakat,
pendidikan,
penelitian
dan
pengkajian terkait pelayanan publik,
pengabdian kepada masyarakat, dan
pengembangan Kampus Merdeka.
Menanggapi sambutan yang hangat
dari UNS, Dadan Suparjo Suharmawijaya,
S.IP., M.IP mengatakan kerja sama ini

akan memberikan keuntungan bagi
Ombudsmaan RI dan UNS.
Ia mengatakan kampus harus terus
berupaya mewujudkan new public
service sebagai paradigma birokrasi
dalam mewujudkan berbagai program
agar berjalan optimal.
“Melalui MoU ini, kami berharap
UNS turut menyumbang value-value
baik yang mengawal, khususnya kami
di pengawalan pelayanan publik,
untuk kebaikan seluruh masyarakat
Indonesia,” ujar Dadan.
Ia mengatakan saat ini Ombudsman
RI terus berupaya untuk memastikan
pelayanan publik kepada masyarakat
berjalan secara optimal. Hal tersebut
menjadi penting sebab ia masih melihat
masyarakat yang belum merasakan
program-program dari pemerintah.
“Diindikatorkan
gratis
untuk
menikmati gratis saja masih belum
bisa mengakses. Padahal sudah gratis.
Perlu adanya paradigma new public
service untuk birokrasi,” pungkasnya.
Yefta Christopherus AS

NYASTRA

AWAN
BENGAWAN

Awan itu namaku
Pemberian bapakku, saat aku
masih tidur di rahim ibu
Aku tak mau kesusu, tapi bapak
selalu memanggil-manggil
namaku

Orang-orang berbaju rapih
Aku berbaju compangcamping
Orang-orang bermotor
bermobil
Aku jalan kaki tanpa alas kaki

Bapak bilang, “Awan-awan,
bengawan telah meluap-luap.
Kau harus cepat menjebol rahim
ibu sebelum tanggul itu benarbenar jebol, atau kita akan jadi
tumbal gombal lusuh yang
digulung-gulung kali purba.”

Kata ibu,
Mereka mencari ilmu
Tapi aku mencari sampah hasil
ilmu mereka

Kau harus mampir ke gubugku
gelap, hitam, reyot, hampir
rubuh
Tapi, kau dapati gedung
julang, seberang bengawan,
agung.
Gapuranya bertuliskan selamat
datang
Jalannya dijalari kembangkembang
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Kata ibu,
Mereka nanti akan jadi
guru, karyawan, negarawan,
budayawan, wirausahawan dan
wan-wan lainnya.
Atau pengangguran,
penyesalan, pesakitan,
blingsatan dan an-an lainnya.
Mereka belasan tahun duduk di
bangku-bangku tua
Sedang aku,
Aku, SD di rahim ibu
SMP, di ayunan ibu
SMA, di lengan bapakku
Sarjana, di kematian ibu
Wonogiri, 21 Februari 2021
Dhiya Restu Putra
Mahasiswa Sastra Daerah FIB
UNS Tahun Angkatan 2018
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TIPS

SUDAHKAH ANDA
MENYIMPAN OBAT
SECARA BENAR?
PADA masa pandemi sekarang ini banyak orang yang
menyetok persediaan obat dan suplemen lebih banyak
di rumah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas
tubuh melalui konsumsi suplemen dan vitamin agar
terhindar dari virus. Namun, apakah persediaan obat
dan suplemen itu sudah Anda simpan dengan benar?
Kepala Prodi S1 Farmasi UNS, Dr. rer. nat Saptono
Hadi, S.Si., M.Si., Apt. membeberkan cara penyimpanan
obat yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan, hlo.
Pertama, simpan obat sesuai dengan saran yang
tertulis pada kemasan. Produsen obat biasanya
menulis saran penyimpanan obat di kemasan. Saran
penyimpanan itu bisa berupa rentang suhu
simpan obat, misalnya obat harus
disimpan di bawah suhu 30°.
“Rata-rata rekomendasi
penyimpanan obat
itu di suhu
k a m a r
yakni
d i
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bawah 30°. Namun, ada juga obat-obatan khusus
yang harus disimpan di suhu tertentu, misalnya suhu
dingin. Jadi, kembali lagi sesuai dengan rekomendasi
produsen obat yang tertulis di kemasan,” ujarnya saat
ditemui tim Majalah UNS.
Obat-obat tersebut sebaiknya disimpan di tempat
yang bersih, tidak lembap, dan tidak terkena cahaya
matahari secara langsung. Tempat yang lembap akan
memicu tumbuhnya jamur. Cahaya matahari dapat
merusak obat jika terpapar secara terus- menerus
dalam jangka waktu yang lama.
Usahakan tempat penyimpanan obat tidak
terjangkau anak-anak dan sejajar dengan makanan. Hal
ini untuk menghindari salah ambil atau obat dimainkan
oleh anak-anak.
Cara selanjutnya yakni segera buang obat yang
kedaluwarsa. Perhatikan tanggal kedaluwarsa obat yang
ada di kemasan. Bagi obat-obatan tablet, patuhilah
tanggal tersebut. Namun, Anda perlu berhati-hati
jika obatnya berbentuk cair atau salep.
“Kalau tablet ini kan kemasannya tertutup ya jadi sesuai
dengan tanggal kedaluwarsa yang ditulis di kemasan.
Tetapi untuk sediaan cair, misalnya sirup, juga harus
memperhitungkan kapan kemasan tersebut dibuka.
m
Kalau kemasan sudah dibuka berarti sudah ada interaksi
Ka
dengan luar sehingga waktu kedaluwarsa menjadi lebih
de
pendek sesuai kapan kemasan dibuka. Demikian juga
pe
untuk sediaan semi-padat misalkan salep,” imbuhnya.
un
Secara lebih lanjut, Dr. Saptono memberikan
tips untuk mengidentiﬁkasi obat yang sudah tak
tip
layak minum. Obat harus segera dibuang jika
la
terjadi perubahan pada warna, bau, dan teksturnya.
te
Jika warna obat lebih gelap, baunya berubah, dan
Ji
teksturnya tidak seperti saat awal, sebaiknya Anda
te
segera membuangnya. Obat yang sudah berjamur
se
juga
sebaiknya langsung dibuang.
j
Eits, cara membuang obat juga ada aturannya
tersendiri, lo. Jika obat berbentuk sirup atau cair,
anda disarankan membuangnya di saluran toilet
yang mengalir ke septic tank, kecuali untuk obat
tertentu misalnya antibiotika. Jangan sampai
membuang obat di saluran air, sungai, atau laut
karena akan mencemari lingkungan. Sementara
itu, jika obat berbentuk tablet, bukalah kemasan
dan buang obat tersebut di tempat sampah agar
obat tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain.
Berdasarkan penjelasan tersebut, sudahkah
Anda menyimpan obat secara benar? Jika belum,
mari lakukan sesuai arahan. Tenang saja, tidak ada
kata terlambat kok. Selamat mempraktikkan! Ida
Fitriyah
F
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MINUM TEH

DI TAHUN BARU

IMLEK
TAHUN Baru Imlek memang identik
dengan minum teh serta ditemani dengan
dimsum. Dua menu ini menjadi tradisi bagi
mereka yang memperingati tahun baru
Imlek. Tidak terkecuali, Confucius Institute
(CI) Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta. Pada peringatan Tahun Baru
Imlek 2572 Kongzili, CI UNS menggelar
perayaan secara sederhana bertempat di
Gedung I Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS,
Kamis (11/2/2021).
CI UNS menyajikan sejumlah acara
menarik, seperti, tari payung dan
tata cara minum teh Tiongkok yang
ditunjukkan langsung oleh mahasiswa
Prodi D-3 Bahasa Mandarin SV
UNS. Kepala Pusat Bahasa Mandarin
(PBM) UNS, Stephanie Phanata, B.
Ed., MTCSOL, mengatakan, dalam
perayaan tahun baru Imlek , CI UNS
memperkenalkan budaya minum teh
dan dimsum kepada tamu yang hadir.
“Teh dan Dimsum merupakan suatu
menu pasangan. Sehingga saat perayaan
Imlek banyak yang menyajikan teh dan
dimsum secara bersama,” jelasnya.
Dalam memperkenalkan budaya ini,
tamu undangan diajak untuk menikmati
teh yang telah dibuat oleh mahasiswa
Prodi Bahasa Mandarin SV UNS. Tamu
yang hadir diantaranya adalah Wakil Rektor
bidang Akademik dan Kemahasiswaan
UNS, Prof. Ahmad Yunus, Dekan FIB, Prof.
Warto, Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan
Logistik FIB UNS, Dr. Henry Yustanto,
Wakil Dekan Akademik, Riset, dan
Kemahasiswaan FIB UNS, Prof. Tri Wiratno,
Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama,
Bisnis dan Informasi FIB UNS, Prof. Wakit,
dosen, dan tenaga kependidikan di lingkup

Prodi D-3 Bahasa Mandarin SV UNS.
Jalannya acara dibuka langsung
oleh Prof. Ahmad Yunus mewakili
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho.
Ia mengatakan perayaan sederhana
menyambut Tahun Baru Imlek tahun
ini dapat menjadi kesempatan untuk
menumbuhkan semangat baru
dan merajut kebersamaan diantara
sesama anak bangsa.
Ia mengatakan UNS sebagai
institusi pendidikan sudah
sepantasnya berbangga dan
bersyukur dipercaya untuk
mendirikan CI. CI UNS yang
diresmikan pada 11 Maret 2019,
merupakan hasil kerja sama antara
UNS dengan Xihua University dan
Hanban.
“Kita akan kembangkan terus CI
di UNS. Saya katakan tidak semua
PTN besar dipercaya sebagai
penyelenggara dan pengembangan
kerja sama dengan CI,” tutur Prof.
Ahmad Yunus.
Dalam kesempatan ini,
Dekan FIB UNS, Prof. Warto,

juga menyinggung rencana
pengembangan Prodi S-1 Bahasa
Mandarin. Selain itu, Prof. Warto
juga mengapresiasi jalannya
perayaan Tahun Baru Imlek 2021
yang digelar oleh CI UNS.
“Bagian untuk merawat prosesproses budaya yang sudah
berabad-abad dalam rangka
menatap globalisasi, sebab orang
(red: di jaman sekarang) cenderung
hidup semakin individualis,” ungkap
Prof.Warto.
keberadaan CI di UNS juga
dapat menjembatani budaya
Jawa dengan budaya Tionghoa
yang sudah berabad-abad
hidup berdampingan. “CI adalah
jembatan untuk menghubungkan
dua budaya besar, yaitu
Tiongkok dan Indonesia. Lebihlebih di jantung budaya Jawa.
CI di Surakarta sangat penting
peranananya oleh karena itu mohon
dukungannya untuk pengembangan
CI kedepan,” imbuh Prof. Warto.
Yefta Christopherus AS
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POTRET DIES NATALIS

Sidang terbuka senat akademik dalam rangka dies
natalis sambutan rektor
Re

Sidang terbuka senat
akademik dalam
rangka dies natalis
mendikbud

Sidang terbuka senat
akademik dalam rangka
dies natalis sambutan
presiden
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Rektor UNS Bersama Bupati Karanganyar dan Ust. Yusuf Mansur Tanam Bibit Pohon.

Sidang
terbuka senat
akademik
dalam rangka
dies natalis
panglima TNI
Ketua MWA

Memberikan penghargaan Widyatama Parasamya
Anugraha Budhaya kepada Maestro Seni Keroncong
Indonesia, Waldjinah.

Sidang terbuka senat akademik dalam rangka
dies natalis alumni berprestasi

Sidang terbuka senat akademik dalam rangka
dies natalis sambutan rektor

Sidang terbuka senat akademik dalam
rangka dies natalis sambutan rektor
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PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS
KEDOKTERAN

AKREDITASI

Kedokteran
Psikologi

DAYA
TAMPUNG

A
A

210
150

A
A
A
A
UNGGUL

180
120
120
150
120

A
B

80
80

A
A
A
A

80
100
80
90

FAKULTAS TEKNIK
Teknik Sipil
Arsitektur
Teknik Industri
Teknik Mesin
Teknik Kimia
Perencanaan
Wilayah dan Kota
Teknik Elektro
FAKULTAS MIPA
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi
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Informatika
Farmasi
Statistika
Ilmu Lingkungan

A
A
A
A

80
60
80
80

FAKULTAS
PERTANIAN
Agroteknologi/
Agroekoteknologi
Agribisnis
Peternakan
Ilmu dan Teknologi
Pangan
Ilmu Tanah
Penyuluhan &
Komunikasi Pertanian
Pengelolaan Hutan

A
A
A

180
120
120

A
A

100
120

A
*

90
80

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
Ekonomi
Pembangunan
Manajemen
Akuntansi

A
A
A

240
240
240

Pendidikan Sejarah
A
Pendidikan Geograﬁ
A
Pendidikan Pancasila &
Kewarganegaraan (PPKn) A
Pendidikan Luar Biasa
(Pendidikan Khusus)
A
Pendidikan Administrasi
Perkantoran
A
Pendidikan Akuntansi
A
Pendidikan Ekonomi
A
Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia
A
Pendidikan Bahasa Inggris
A
Pendidikan Seni Rupa
A
Pendidikan Sosiologi
Antropologi
A
Pend. Guru Sekolah Dasar
(Surakarta)
A
Pend. Guru Sekolah Dasar
(Kebumen)
A
Bimbingan dan Konseling A
Pendidikan
Guru Pendidikan
Anak Usia Dini
A
Pendidikan Bahasa Jawa A
Pendidikan IPA
BAIK

80
80
70
0
85
60
120
80
80
80
70
170
120
80

80
80
80

FAKULTAS HUKUM
Ilmu Hukum

A

450

FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK
Ilmu Administrasi
Negara
Ilmu Komunikasi
Sosiologi
Hubungan
Internasional

A
A
A
BAIK

102
100
100
65

FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
Pendidikan Fisika
Pendidikan Kimia
Pendidikan Biologi
Pendidikan Matematika
Pendidikan
Teknik Mesin
Pendidikan Teknik
Bangunan
Pendidikan Teknik
Informatika & Komputer

A
A
A
A

80
80
90
80

A

80

A

70

A

80

PROGRAM SARJANA
TERAPAN (D-4)
SEKOLAH VOKASI
D-4 Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) B
D-4 Demograﬁ dan
Pencatatan Sipil
B

120
150

PROGRAM DIPLOMA (D-3)
SEKOLAH VOKASI
D-3 Agribisnis
D-3 Budi Daya Ternak
D-3 Farmasi
D-3 Kebidanan
D-3 Teknik Informatika
D-3 Teknik Kimia
D-3 Teknik Mesin
D-3 Teknik Sipil
D-3 Teknologi Hasil
Pertanian

A
*
B
A
B
B
B
B

100
50
60
70
70
45
40
90

B

80

PSDKU D-3 Teknik
Informatika
(Kampus Madiun)

*

50

PSDKU D-3 Teknologi
Hasil Pertanian
(Kampus Madiun)

*

50

A
B
B

80
60
60

B

60

A
A

80
150

A

80

A
A

80
80

A
A
B

80
80
80

B

60

*

50

FAKULTAS ILMU DAN BUDAYA
Ilmu Sejarah
A
Sastra Indonesia
A
Sastra Inggris
A
Sastra Daerah untuk Sastra
Jawa
A
Sastra Arab
A

75
80
75
80
80

FAKULTAS SENI RUPA
DAN DESAIN
Kriya Seni (Desain Tekstil) A
75
Seni Rupa Murni
(Seni Lukis, Graﬁs,
Patung, Keramik)
BAIK SEKALI 60
Desain Interior
A
60
Desain Komunikasi Visual A
100
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN
Pend. Jasmani,
Kesehatan & Rekreasi
Pendidikan Kepelatihan
Olahraga

A

120

A

145

D-3 Akuntansi
D-3 Bahasa Inggris
D-3 Bahasa Mandarin
D-3 Desain Komunikasi
Visual
D-3 Keuangan
dan Perbankan
D-3 Komunikasi Terapan
D-3 Manajeman
Perdagangan
D-3 Manajemen
Administrasi
D-3 Manajemen Bisnis
D-3 Manajemen
Pemasaran
D-3 Perpajakan
D-3 Perpustakaan
D-3 Usaha Perjalanan
Wisata
PSDKU D-3 Akuntansi
(Kampus Madiun)
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