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Tahun ini lagi-lagi perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak
sama seperti tahun-tahun sebelum 2020 di mana pandemi belum
melanda. Hiruk pikuk perayaan kemerdekaan yang biasanya begitu
mudah dijumpai hingga ke pelosok negeri, baik melalui upacara resmi
maupun berbagai perlombaan, kali ini masih harus dilaksanakan dengan
cara berbeda untuk kali kedua.
Melihat lebih jauh, selama satu tahun lebih kita pun menjalani
keseharian dengan beragam batasan dan protokol kesehatan
an ketat.
Tidak ada pertemuan di kelas, diskusi panjang dengan ratusan
n orang,
beragam gelaran seni yang siap menjadi hiburan akhir pekan,
an, atau
pun perayaan hari baik dengan banyak tamu undangan. Kendati
dati ada,
rasanya tidak sama dan batasan-batasan tertentu menjadi perhatian
erhatian
n
utama.
Pada edisi ketiga Majalah UNS ini, segala keterbatasan interaksi
nteraksi
tersebut coba diulik dari kacamata Sosiolog UNS. Di sisi lain,
ain, kita
akan berbincang tentang bagaimana semangat kemerdekaan
aan dan
nasionalisme dimaknai di masa pandemi ini. Apakah sama seperti
ti tahuntahun sebelumnya? Masih kah membuat kita kian erat bergandeng
gandeng
tangan?
Potret kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang memang
menjadi hal penting dalam penanganan pandemi Covid-19 pun
un tersaji
di beberapa tulisan. Baik kolaborasi antarpihak di internal UNS, maupun
antara UNS dengan sejumlah pihak eksternal.
Majalah UNS edisi kali ini juga mengurai sejumlah kabarr terkini
perihal terobosan-terobosan baru yang diambil UNS. Salah satunya
ialah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah mulai diberlakukan
rlakukan
di UNS.
Seperti edisi-edisi sebelumnya, sajian beragam tulisan ringan
gan dan
cerita dari putra putra terbaik UNS dapat kembali disimak oleh
para
leh par
aa
pembaca. Mulai dari tips investasi yang makin digemari para pemuda
hingga potret perjuangan tenaga kesehatan di pelosok negeri.
eri.
Sekian. Selamat membaca kembali dan semoga berkenan
hati.i.
n di hati
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Masyarakat Solid:

Bukti Pemaknaan

Kemerdekaan Saat

Sudah dua tahun ini kemerdekaan
Indonesia tidak dirayakan dengan gegap
gempita. Pandemi memaksa masyarakat
Indonesia memaknai kemerdekaan secara
lebih pribadi dan ﬁlosoﬁs. Pada masa
ini, masyarakat yang solid adalah salah
satu bentuk pemaknaan penuh terhadap
kemerdekaan negara
tercinta.

Pandemi Covid-19 sudah mewabah di Indonesia selama hampir
dua tahun. Virus yang menular sangat cepat itu membuat
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan
angka penularannya. Salah satu kebijakan yang diambil, yakni
anjuran untuk masyarakat di rumah saja. Seluruh kegiatan yang
biasanya diselenggarakan di tempat-tempat umum berubah 360
derajat sejak Maret 2020.
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Kegiatan masyarakat sangat dibatasi.
Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan
secara jarak jauh. Para pekerja kantoran
pun diminta untuk bekerja dari rumah.
Hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat
esensial dan tidak bisa dilaksanakan
dalam jaringan (daring) yang diizinkan
untuk beroperasi secara langsung.
Selain mengubah pola hidup, kebijakan
tersebut juga memaksa masyarakat
merayakan momen-momen penting
dengan cara baru. Seluruh hari besar
keagamaan dilangsungkan dengan lebih
intim dan pribadi dari rumah masingmasing. Tidak hanya itu, perayaan
kemerdekaan Indonesia yang biasanya
gegap gempita terpaksa harus dibatasi,
padahal pada momen itulah rasa
kebersamaan antarwarga terpupuk.
Perubahan sosial ini ditangkap Dr.
Drajat Tri Kartono, M.Si. Dosen Program
Studi (Prodi) Sosiologi, Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta tersebut
mengatakan di masa pandemi ini interaksi
sosial secara ﬁsik sangat minim. Padahal
sebagai makhluk sosial, manusia sangat
membutuhkan interaksi sosial. Interaksi
sosial yang selama ini sangat disukai yakni
interaksi ﬁsik karena aneka respons ﬁsik,
perasaan, dan pikiran dari mitratutur atau
lawan tutur dapat disikapi dengan cepat.
“Pertemuan luring itu sangat penting
bagi manusia. Namun karena ini pandemi,
orang tidak bisa melakukan itu, akhirnya
orang coba menelusur jalur hybrid.
Jika mungkin melaksanakan kegiatan
secara luring, orang-orang pasti akan
melaksanakannya secara luring. Makanya

Majalah UNS

tidak heran jika waktu PPKM turun level
sedikit, orang-orang langsung membanjiri
tempat-tempat rekreasi dan tempat
makan. Intinya untuk berkumpul bersama
banyak orang,” ujar Dr. Drajat.
Meski begitu, dosen yang saat ini
menjabat Sekretaris Universitas tersebut
mengatakan bahwa pembatasan sosial ini
sangat tertolong berkat teknologi yang
kini berkembang pesat. Perkembangan
teknologi 4.0. membuat masyarakat
dapat tetap berinteraksi meski secara
virtual. Sejumlah aplikasi video konferensi
atau panggilan video laris manis dicari
dan digunakan oleh masyarakat selama
pandemi. Meskipun tidak berinteraksi
secara langsung, masyarakat tetap dapat
melihat kondisi dan mendengar secara
jelas apa yang lawan tutur bicarakan.
Perkembangan teknologi inilah yang
membantu masyarakat untuk bertahan di
tengah pandemi. Edukasi seputar pandemi
dapat tersebar dengan cepat ke masyarakat
melalui media sosial. Para pebisnis dan
pedagang juga beralih ke teknologi digital
supaya dapat tetap hidup. Silaturahmi
antarkeluarga juga dapat terselenggara
berkat teknologi komunikasi yang canggih.
Fenomena ini juga meningkatkan
solidaritas di antara masyarakat. Selama
pandemi, kegiatan gotong royong dan
tolong menolong tergambar dengan
sangat jelas di media sosial. Salah satu
contohnya yakni saat oksigen medis di
Indonesia menipis, para warga turun
tangan untuk membantu sesamanya
dengan mencarikan persediaan oksigen.
Bantuan untuk petugas medis, penyintas
Covid, hingga warga yang kurang
berkecukupan mengalir dari mana saja.
Bahkan sejumlah pemuda menginisiasi
program Warga Bantu Warga untuk
membantu masyarakat Indonesia yang
mengalami kondisi darurat di masa

FOKUS
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pandemi.
Menurut Dr. Drajat, hal itu merupakan
salah satu indikator solidaritas mekanik
masyarakat Indonesia yang meningkat.
Solidaritas mekanik yang dimaksud yakni
solidaritas yang didasarkan atas emosi.
Pandemi yang dihadapi seluruh warga
Indonesia ini mendatangkan solidaritas
mekanik itu karena semuanya merasakan
penderitaan atau situasi yang sama.
Peningkatan solidaritas mekanik ini
bisa juga menjadi salah satu indikator
peningkatan nasionalisme di antara para
warga negara.
“Kita bisa melihat apakah nasionalisme
bangsa Indonesia itu tinggi atau rendah
dari kejadian pandemi ini. Kalau masyarakat
Indonesia saling tolong menolong atau
bantu membantu selama
pandemi berarti nasionalisme mereka
tinggi,” imbuh
dosen
yang
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berusia 55 tahun tersebut.
Dr. Drajat mengatakan tingkat nasionalisme seseorang tinggi, pandemi bukanlah
kendala baginya untuk tetap mencintai
tanah air seutuhnya. Perayaan kemerdekaan
yang dua tahun ini tidak digelar secara
megah bukanlah indikator “kemenangan”
di hati masyarakat. Justru di masa seperti
ini, solidaritas antarwarga yang saling bahu
membahu mengurangi beban sesama
adalah bentuk pemaknaan hakiki tentang
kemerdekaan bangsa.
“Perayaan lomba Agustusan itu hanya
ritual semata. Makna tentang kedaulatan,
makna tentang identitas negara, dan makna
tentang kebangsaan itulah yang dihidupkan
dan dipupuk setiap kali kita merayakan
kemerdekaan,” pungkasnya.
Dengan demikian, pandemi bukanlah
alasan untuk tidak merayakan kemerdekaan.
Justru melalui pandemi inilah solidaritas
antarwarga dipupuk dan ditingkatkan. (Ida
Fitriyah)

Majalah UNS
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Vaksinasi

&

Potret
Kolaborasi

Upaya penanganan pandemi Covid-19 kini menemui babak
baru. Program vaksinasi nasional memberi secercah harapan untuk
masyarakat. Pelaksanaan program ini pun diliputi semangat para aktor
non-negara yang bahu-membahu menyukseskan vaksinasi Covid-19.
Tidak terkecuali perguruan tinggi, salah satunya Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta.

PANDEMI Covid-19 yang melanda
berbagai belahan dunia nyatanya kian
menyadarkan pentingnya pergerakan
kolektif dalam penyelesaian sebuah
masalah. Pada masa ini, pada akhirnya
negara bukanlah pemeran tunggal yang
menyelesaikan beragam persoalan.
Ada peran non-state actor (aktor
non-negara) yang bergerak cepat
dengan semangat gotong-royong
untuk menyelamatkan masyarakat.

Majalah UNS

Hal ini pun terlihat dalam pelaksanaan
program vaksinasi di Indonesia. Salah
satunya UNS yang menginisiasi program
Serbuan Vaksinasi Covid-19 pada 1 Juli
sampai 20 Agustus 2021 lalu. UNS
berkolaborasi dengan Komando Resor
Militer (Korem) 074/Warastratama
dan Detasemen Kesehatan Wilayah
(Denkesyah) 04.04.04 Surakarta.
Vaksinasi ini telah menyasar kurang
lebih 15.000 orang dengan dosis vaksin

yang telah disuntikkan mencapai
30.000 dosis. Jumlah dosis tersebut
terbagi menjadi vaksin dosis pertama
yang disuntikkan pada Juli dan vaksin
dosis kedua yang disuntikkan selama
Agustus.
Ketua tim Serbuan Vaksinasi Covid-19
UNS, dr. Paramasari Dirgahayu, Ph.D.
mengatakan program vaksinasi ini
berawal dari kegelisahan orang tua
dan mahasiswa Fakultas Kedokteran

FOKUS UTAMA

(FK) UNS yang tak kunjung belajar secara
luring.
Pembelajaran secara luring ini sangat
penting bagi mahasiswa Program
Studi (Prodi) Kedokteran, terutama
semester 6 karena mereka memerlukan
kemampuan klinis (clinical skills). “Setelah
pembelajaran daring berjalan satu
tahun, muncul keluhan-keluhan dari
orang tua dan mahasiswa yang merasa
bahwa pendidikan clinical skills itu perlu
dilakukan secara luring. Sebab, selama
daring itu mereka hanya memakai benda,
misalnya pemeriksaan jantung pakai bantal,
menyuntik pakai busa, dan sebagainya.
Kemudian digagaslah pembelajaran luring.
Namun, sebelum dilaksanakan secara
luring, orang tua meminta agar FK UNS
memfasilitas vaksinasi bagi anak-anak
mereka supaya lebih aman,” ujar dosen
yang akrab disapa dr. Sari tersebut.
Pada tahap 1, vaksinasi hanya dibatasi
untuk 500 orang dan dikhususkan
bagi mahasiswa FK UNS yang hendak
melaksanakan pendidikan clinical skills.

Setelah pelaksanaan vaksinasi oleh UNS
berjalan dengan sangat baik, Denkesyah
04.04.04 atas izin panglima melanjutkan
kerja sama ini hingga mencapai 30.000
dosis vaksin.
“Alhamdulillah vaksinasi tahap 1
mendapatkan apresiasi. Komandannya
bilang di sini sangat terstandar, social
distancing bagus, antreannya nggak uyeluyelan, sistemnya bagus, vaksinatornya
banyak, kecepatan vaksinasinya juga bagus.
Terus sore hari itu komandannya bilang
kalau pelaksanaan serbuan vaksinasi UNS
ini dilaporkan ke pusat dan panglimanya
ingin kegiatan ini dilanjutkan di FK UNS,”
ujar dr. Sari yang kini juga menjabat sebagai
Wakil Dekan bidang Riset, Akademik, dan
Kemahasiswaan FK UNS.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan UNS, Prof. Ahmad
Yunus, menyanpaikan bahwa vaksinasi
Covid-19 yang diberikan kepada
mahasiswa merupakan keseriusan UNS
dalam mempersiapkan dan mendukung
Perkuliahan Tatap Muka (PTM). Jumlah
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penerima vaksin, imbuh Prof. Yunus,
ditargetkan 1.000 orang per hari.
Dekan FK UNS, Prof. Reviono,
menjelaskan pihaknya mengerahkan
ratusan mahasiswa FK UNS untuk
melakukan skrining dan menyuntikkan
vaksin Covid-19 pada hari itu. Mahasiswa
yang dikerahkan bekerja di bawah
pendampingan dokter TNI.
“Kita memberikan transfer skills, yaitu
bagaimana membuat kegiatan vaksinasi
mulai dari skrining, menyuntik obat
vaksin, termasuk menentukan dosis,
dan cara injeksi vaksinnya sampai ketika
memantau nanti setelah divaksin,” terang
Prof. Reviono.
Dengan adanya penambahan dosis
yang diberikan oleh Denkesyah 04.04.04,
sasaran vaksinasi meluas. Pada tahaptahap selanjutnya, sasaran vaksinasi
adalah seluruh mahasiswa UNS baik yang
reguler maupun internasional, dosen UNS,
tenaga kependidikan UNS, pegawai UNS,
masyarakat sekitar, hingga keluarga sivitas
akademika UNS.
Panitia yang terdiri atas mahasiswa KKN
Tematik Kemanusiaan FK UNS Terintegrasi
dengan Program Serbuan Vaksinasi
Covid-19, dokter muda, dan lulusan
dokter UNS ini bergerak sangat cepat
untuk memperbaiki sistem pelaksanaan
vaksinasi. Perbaikan tersebut dilakukan
di sejumlah bidang seperti sistem IT,
kecepatan vaksinasi, dan penyediaan
fasilitas vaksinasi.
Kecepatan vaksinasi yang semula hanya
500—1.000/hari orang kini bertambah
hingga 2.000 orang/hari.
Salah satu kelompok mahasiswa
yang turut serta dalam program ini ialah
Kelompok C6 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Tematik FK UNS. Mereka membuat video
eksperimen sosial berupa testimoni peserta
vaksinasi yang sekaligus digunakan sebagai
proses skrining KIPI. Video tersebut telah
diunggah di akun instagram resmi @
vaksinasifkuns dan telah disaksikan lebih
dari 2.800 kali hingga berita ini ditulis.
(Ida Fitriyah, Yefta Christopherus AS,
Kaffa Hidayati)

Majalah UNS
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BINCANG

REKTOR UNS:
KAMI SEDIAKAN
RUMAH SEHAT UNTUK
FASILITASI MASYARAKAT
YANG ISOMAN

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuka dua rumah sehat bagi masyarakat yang ingin
menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) pascadinyatakan positif Covid-19. Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho
mengatakan tersedianya fasilitas baru ini sebagai bentuk perhatian UNS di tengah angka pertambahan
Covid-19 yang pada Juni-Juli lalu selalu tembus di atas 30.000 kasus.

Majalah UNS
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baik di rumah sehat milik UNS di Gedung
E Asrama Mahasiswa UNS atau di Gedung
MerC RS UNS, dapat menghubungi RT/
RW setempat.
“Semua sarana dan prasarana baik di
rumah sehat satu dan rumah sehat dua
untuk aktivitas Isoman untuk mahasiswa
atau karyawan UNS ataupun masyarakat
Sukoharjo dan masyarakat sekitar
kampus Kentingan,” imbuhnya.

Kiprah UNS menghadapi pandemi
Covid-19

Untuk memastikan
kesiapan ruangan, fasilitas kesehatan, dan sarana
dan prasarana lainnya, Prof.
Jamal langsung meninjau salah
satu rumah sehat milik UNS di
Gedung E Asrama Mahasiswa UNS di
Ngoresan, Kecamatan Jebres, Surakarta,
Rabu (28/7/2021) lalu.
Kedatangannya ke Gedung E Asrama
Mahasiswa UNS turut didampingi oleh
Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya
Manusia (SDM) UNS, Prof. Bandi, Wakil
Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Kuncoro
Diharjo, Direktur RS UNS, Prof. Hartono,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti
Wahyuningsih, Kapolsek Jebres Kompol
Suharmono, dan Camat Jebres, Sulistiarini.
Dalam wawancaranya bersama redaksi
Majalah UNS, ia mengutarakan masyarakat
yang ingin menjalani Isoman di rumah
sehat milik UNS, tidak perlu khawatir. UNS
telah menyiapkan sejumlah fasilitas yang
terjamin.
“Untuk rumah sehat milik UNS di
Gedung E Asrama Mahasiswa UNS tersedia
114 kamar, termasuk 10 kamar ber-AC, 228
tempat tidur, dua kamar mandi/ kamar,
dan mendapat fasilitas makan tiga kali,

multivitamin, WiFi, televisi, sarana
olahraga, area berjemur, lapangan yang
luas, taman, dan alat memasak,” terang
Prof. Jamal.
Ia juga mengatakan UNS juga membuka
rumah sehat di lokasi lain. Letaknya di
Gedung MerC Rumah Sakit (RS) UNS. Di
lokasi tersebut, fasilitas yang disiapkan
UNS tidak jauh beda, bahkan sama-sama
menjamin semua kebutuhan masyarakat
selama Isoman.
Di antaranya, sudah tersedia 180
tempat tidur dengan fasilitas makan tiga
kali, vitamin, WiFi, area berjemur, kamar
mandi, mesin cuci, dan lain-lain, serta
mendapat pendampingan dari psikolog
RS UNS.
“Rumah sehat di Gedung MerC RS
UNS telah beroperasi untuk menampung
masyarakat yang ingin isoman sejak
Januari 2021 lalu. Pemanfaatan rumah
sehat satu dan dua UNS untuk Isoman
bagi para penderita Covid-19 tersebut
semuanya tanpa dipungut biaya alias
gratis sebagai bentuk solidaritas sosial,”
ujar Prof. Jamal.
Lebih lanjut, Prof. Jamal menjelaskan
bagi masyarakat yang sedang positif
Covid-19 dan ingin menjalani Isoman,

Pembukaan rumah sehat hanyalah
satu dari sekian banyak kiprah UNS selama
pandemi Covid-19. Sejak kasus pertama
Covid-19 pada 3 Maret 2020 lalu, UNS
langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE)
bernomor 1231/UN27/HK/2020 tentang
Kewaspadaan Dini Terkait Wabah Virus
Corona (Covid-19).
Dalam SE tersebut, Prof. Jamal secara
tegas memberikan lima imbauan penting,
salah satunya adalah imbauan agar Civitas
Academica UNS yang memiliki rencana
kunjungan ke luar negeri, untuk ditunda/
dibatalkan.
Selain itu, selama pandemi Covid-19
masih berlangsung, UNS sudah banyak
mengeluarkan kebijakan dan memberikan
bantuan guna membantu Civitas Academica UNS yang terdampak krisis
kesehatan ini.
Seperti, dengan membuka penggalangan dana untuk membantu kelompok
masyarakat terdampak pandemi Covid-19,
termasuk memberikan keringanan Uang
Kuliah Tunggal (UKT) bagi orang tua
mahasiswa yang meninggal, di-PHK,
atau pendapatannya berkurang.
“Kami kan juga sudah menggalang
dana yang berasal dari sumbangan para
dosen dan tenaga kependidikan yang
memberikan sebagian dari remunerasi,
tunjangan dosen, tunjangan guru besar,
uang makan, dan lain—lain. Total dana yang
berhasil digalang senilai Rp2 miliar dan
diberikan kepada mahasiswa, karyawan
UNS, dan masyarakat yang terdampak
pandemi Covid-19,” kata Prof. Jamal
dalam kesempatan terpisah pada Selasa
(16/2/2021) lalu. (Yefta Christopherus AS)
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OPINI

RUMIDOPING, APLIKASI
PENGETAHUAN DOPING
BAGI OLAHRAGAWAN DAN
PELAKU OLAHRAGA

Rumi Iqbal Doewes, S.Pd., M.Or.
Dosen Fakultas Keolahragaan
(FKOR) UNS

OLAHRAGA didefinisikan sebagai aktivitas
manusia yang mampu mencapai suatu
hasil yang membutuhkan tenaga fisik dan/
atau kemampuan fisik secara alamiah,
terorganisasi, dan kompetitif.
Olahraga merupakan aktivitas fisik
penunjang kesehatan tubuh manusia. Olahraga prestasi diartikan sebagai
olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana,
berjenjang dan berkelanjutan melalui
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan.
Dalam proses mencapai kesuksesan
atlet, selain menjaga dan meningkatkan
performa tubuh dengan latihan keras, hal
yang perlu ditanamkan dalam jiwa seorang
atlet yakni bertanding dengan menerapkan
norma fair play. Fair play dalam olahraga
didefinisikan sebagai konformitas pada
aturan, rasa hormat pada afficials dan
keputusannya, serta menghormati sesama
lawan. Fair play merupakan prinsip yang
melekat pada jiwa seorang atlet untuk
dapat bersikap adil dan menghargai hak
orang lain dalam memperoleh kesempatan
yang sama sebelum, selama, dan sesudah
dilaksanakannya sebuah kompetisi. Tanpa
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fair play, olahraga serta upaya kompetitif
lainnya hanya menjadi masalah dengan
segala cara.
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat atlet yang memilih jalan pintas
demi meningkatkan performa tubuh
maksimal dengan waktu yang singkat
dengan sengaja ataupun tidak sengaja
atas ketidaktahuaannya mengkonsumsi
atau menggunakan metode yang termasuk
doping. Jelaslah ini termasuk pelanggaran
kode antidoping.
Adapun peraturan pengecualian menggunakan terapeutik yaitu izin menggunakan zat atau metode terlarang
Therapeutic Use Exemption (TUE) untuk
pengobatan medik akut atau kronik hanya
diperbolehkan atas syarat dan ketentuan
yang dikeluarkan oleh LADI.
RG Biomekanika dan Teknologi Olahraga
telah melakukan survei kepada atlet dan
pelatih difabel dengan jumlah 24 atlet
dan 10 pelatih yang akan berlaga di Asean
Para Games di Philipina tahun 2020 data
menunjukkan pelatih dan atlet Asean Para
Games Indonesia memiliki pemahaman
yang kurang yaitu 49,5% sampai 50,15%.
Dari hasil wawancara tentang indikator
pendidikan atau sosialisasi antidoping,
sebagian besar atlet mengaku sosialisasi
antidoping jarang dilakukan.
Melihat permasalahan tersebut, saya
berinovasi untuk membuat aplikasi pengetahuan doping yakni aplikasi RumiDoping
untuk membantu olahragawan dan
pelaku olahraga mengetahui zat dan
jenis obat-obatan, metode terlarang
yang termasuk doping serta memberikan
informasi mengenai TUE. Saya berharap
aplikasi ini dapat digunakan sebagai akses
wawasan dan menjadi salah satu media

dalam mengupayakan pencegahan penggu naan doping agar olahragawan dan
pelaku olahraga lebih selektif dalam
mengkonsumsi obat, makanan, dan
minuman.
Aplikasi RumiDoping memudahkan
pelaku olahraga untuk melakukan
pencarian zat dan metode yang termasuk
doping. Aplikasi tersebut dapat diakses
melalui website dan aplikasi bagi pengguna
Android dapat diinstal di PlayStore.
Dirancang dengan bahasa pemrogaman
web panel menggunakan PITP dengan
Framework Lareval 8, dan menggunakan
basis data MySQL. Untuk basis Android
menggunakan bahasa Kotlin, dengan
Android Studio versi Android 5.
Pengembangan aplikasi RumiDoping
menggunakan model perencanaan
Agile Sprint. Tahap pengembangan
dimulai dengan Plan (Peneliti dan mitra
merencanakan penyusunan kompenen
perangkat lunak), Develop (Mitra memulai
pengerjaan perangkat lunak sesuai dengan
permintaan peneliti), Test/QA (Menguji
perangkat lunak dan mendokumentasikan
hasil), Deliver (Mitra mempresentasikan
produk perangkat lunak kepada peneliti),
dan Assess (Peneliti menilai dan memberi
feedback terhadap hasil pembuatan
perangkat lunak).
Tahap uji dan evaluasi perangkat
lunak menggunakan testcases. Testcase
mempartisi domain input dari suatu
program dan mengetahui seberapa
luas kemampuan perangkat lunak fiturfitur aplikasi. Pengujian dilakukan secara
langsung oleh user dan apabila terdapat
kejanggalan atau ketidaksesuaian serta
fungsi fitur tidak berfungsi akan dilakukan
evaluasi. (*)
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PENTINGNYA PENERAPAN
IPTEK KEOLAHRAGAAN
DALAM LATIHAN
ATLET ELIT DISABILITAS

Dr. Deddy Whinata
Kardiyanto, S.Or., M.Pd
Dosen Fakultas Keolahragaan
(FKOR) UNS dan Tim

UNDANG-Undang No. 3/2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN)
Bab XIII Pasal 74 telah mengamanatkan
bahwa Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Iptek) Keolahragaan,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut (1) Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat melakukan
pengembangan Iptek secara berkelanjutan
untuk memajukan keolahragaan nasional;
(3) Pengembangan Iptek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
melalui penelitian, pengkajian, alih
teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah,
dan kerja sama antarlembaga penelitian,
baik nasional maupun internasional yang
memiliki spesialisasi Iptek keolahragaan.
Salah satu upaya pemecahan permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui
penelitian. Di Indonesia, persoalan praktik
penggabungan hasil perkembangan iptek
olahraga dan hasil penelitian para akademisi
olahraga pada proses latihan para atlet ini
ternyata masih selalu menemui kendala,
karena di samping pusat penerapan
iptek olahraga tersebut belum tersedia
dan belum terintegrasi dalam program
pelatihan atlet, juga karena selalu ada
kecenderungan resistensi dari para praktisi
di lapangan.

Para praktisi di lapangan masih sulit
menerima jika hasil-hasil penelitian para
akademisi untuk diterapkan pada proses
latihan secara terpisah, karena sering
dianggap mengganggu proses latihan.
Sebagai upaya optimalisasi hasil penelitian
yang telah dilakukan para akademisi dalam
dan luar negeri, serta sekaligus mendorong
upaya penerapan iptek olahraga dalam
proses pembinaan olahraga nasional. maka
hasil penelitian yang telah ada tersebut
mencoba untuk diaplikasikan ke dalam
proses pembinaan prestasi atlet National
Paralympic Committe Indonesia.
National Paralympic Committee (NPC)
Indonesia yakni merupakan organisasi
bagi atlet penyandang disabilitas khusus
di wilayah Indonesia. NPC turunan dari
organisasi internasional yang bernama
International Paralympic Committee
(IPC) dan saat ini sudah terdapat empat
organisasi tingkat dunia dan spesiﬁk bagi
penyandang disabilitas.
Secara tersurat dan tersirat penyandang
disabilitas telah mendapatkan porsi yang
cukup memadai untuk menunjukkan
eksistensinya baik dari sisi kesehatan,
kebugaran maupun produktivitas dan
prestasinya. Namun, sampai saat ini,
perhatian bagi pengembangan olahraga
penyandang disabilitas baik dari sisi
yang paling mendasar yaitu kebijakan
maupun penerapannya seperti sarana
prasarana untuk beraktivitas ﬁsik dengan
aksesibilitasnya bagi penyandang disabilitas
pada umumnya hingga pengembangan
dan pembinaan bagi atlet penyandang
disabilitas khususnya, perhatiannya
masih terabaikan dibandingkan terhadap
olahraga normal. Capaian prestasi terbaik
seorang atlet dapat dikondisikan sejak awal
ia memulai karier. Tanpa mengabaikan
elemen gerak dasar (teknik gerak dasar)

dari cabang olahraga bola voli duduk,
komponen biomotorik adalah juga
bagian penting dan integral dalam proses
pencapaian prestasi yang optimal seorang
atlet.
Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka
melalui kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dicoba untuk dibuatkan
solusi yang disusun bersama-sama antara
akademisi dengan mitra, yaitu pelatih dan
manajemen tim bola voli duduk National
Paralympic Committte Indonesia.
Tim yang diketuai Dr. Deddy Whinata
Kardiyanto, S.Or., M.Pd. dengan beranggotakan Hendrig Joko Prasetyo, S.Pd.,
M.Or., Pomo Warih Adi S.Pd., M.Or., Drs.
Bambang Wijanarko M.Kes, Waluyo, S.Or.,
M.Pd., Tri Winarti Rahayu, S.Pd., M.Or. dan
Slamet Widodo, S.Pd., M.Or. yang semuanya
merupakan dosen Fakultas Keolahragaan
(FKOR) UNS berharap melalui pendampingan
ini diharapkan dapat menghasilkan model
pelatihan yang dapat diimplementasikan
dalam proses latihan untuk meningkatkan
prestasi olahraga unggulan nasional yang
berorientasi kepada penerapan iptek
keolahragaan.
Pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dilaksanakan di National
Paralympic Comittee Indonesia (NPCI)
Pusat di Solo Jawa Tengah pada Mei 2021.
Berdasarkan hasil pendampingan
pelatihan dilakukan untuk mengamati
secara langsung latihan yang dilakukan
di NPC Indonesia yang meliputi latihan
kondisi ﬁsik. Namun, selama peneliti
mengobservasi para pengurus dan pelatih
hanya fokus pada latihan dan kurang
memperhatikan tentang komponen
kondisi ﬁsik dominan untuk meningkatkan
prestasi khususnya pada cabang olahraga
bola voli duduk. (*)
Majalah UNS
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PROF. DRS. SUTARNO, M.SC., PH.D.

MILIKI RENJANA SEBAGAI

PENELITI
DAN MUMPUNI

URUS BIROKRASI
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PENELITIAN merupakan suatu
hal yang wajib bagi seorang
dosen. Namun, memiliki renjana
(passion) sebagai peneliti tidak
dimiliki oleh semua dosen. Salah
satu dosen Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta yang
memiliki renjana meneliti ialah
Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
Selain hobi menyelami dunia
penelitian, dosen berumur 61
tahun tersebut juga mumpuni
untuk mengurus birokrasi.
Tidak banyak orang memiliki
renjana untuk meneliti. Namun,
bagi Prof. Drs. Sutarno,
M.Sc., Ph.D, penelitian sudah
mendarah daging di tubuhnya.

Dekan Pascasarjana UNS
tersebut mengatakan bahwa
dirinya sangat menyukai
penelitian. Prof. Tarno menyukai
penelitian sejak duduk di bangku
mahasiswa.
Pria kelahiran Surakarta
ini menamatkan pendidikan
sarjananya di UNS dengan
mengambil Program Studi
(Prodi) Pendidikan Biologi. Saat
melakukan sidang skripsi tahun
1985, secara tidak disangkasangka Prof. Tarno langsung
ditawari menjadi dosen UNS
oleh Dekan FKIP UNS yang kala
itu menguji dirinya. Tawaran itu
pun diterima. Pria kelahiran
1960 tersebut mengambil
kesempatan yang ada di depan
mata mengingat waktu itu
dirinya memang mendapatkan
beasiswa ikatan dinas sehingga
setelah lulus harus mengabdi.
Selang dua tahun menjadi
dosen di UNS, Prof. Tarno
diikutkan Bridging Program
dari Kementerian Pendidikan
untuk persiapan studi lanjut
di luar negeri. Dari 56 dosen
seluruh Indonesia, hanya 16
dosen yang lolos seleksi untuk
diberangkatkan studi ke luar
negeri, beliau termasuk salah
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satunya. Saat itu, Prof. Tarno melanjutkan
pendidikannya di Newcastle University,
Australia dengan mengambil Prodi biokimia
reproduksi. Kuliah yang dibiayai oleh
beasiswa World Bank itu diselesaikannya
dalam waktu dua tahun.
“Sebenernya di akhir tahun kuliah, saya
dapat tawaran beasiswa dari World Bank
untuk langsung studi lanjut S3, tapi saya
nggak mau. Saya pulang dulu karena ingin
membawa keluarga ke sana. Risikonya
ya saya harus memulai seleksi beasiswa
lagi dari nol. Bahkan bisa saja tidak jadi
berangkat kalau tidak lolos. Alhamdulillah
saya lolos bahkan dapat beasiswa yang
jumlahnya dua kali lipat dari tawaran
sebelumnya. Artinya hidup itu pilihan,
yang penting kita berani memilih dan itu
kita yakini oke. Insya Allah beres,” ujarnya.
Tergila-Gila dengan Laboratorium
Sepulang dari Australia, Prof. Tarno
melanjutkan kariernya di UNS. Beliau
mengaku saat itu sangat gencar melakukan
penelitian. Beliau menghabiskan waktunya
hingga larut malam di laboratorium yang
mana hal itu masih tabu dilakukan oleh
koleganya. Saking senangnya meneliti
di laboratorium hingga malam, banyak
dosen yang kemudian menjuluki beliau
sebagai “orang gila”.
“Dulu sepulang dari Australia, orangorang tuh bilang Pak Tarno udah gila ya
soalnya saya sendirian sampai malam
di lab buat penelitian. Mungkin itu juga
sebabnya saya botak seperti ini,” ucapnya
disusul dengan gelak tawa.
Namun, hasil “semedi” di laboratorium
membuahkan hasil. Sejumlah penelitian
berhasil mendapat hibah dana dari berbagai
lembaga baik dari dalam maupun luar
negeri. Prof. Tarno bahkan memenangi
The World Academy of Science (TWAS)
Research Grant tiga tahun berturut-turut.
Berbagai pendanaan penelitian prestisius
juga didapatkan oleh Prof. Tarno.
“Passion saya itu sebenarnya peneliti.
Dulu tahun 2001—2003 total dana
penelitian yang saya dapatkan dari berbagai
lembaga untuk penelitian-penelitian saya
mencapai Rp1 miliar, di zaman itu banyak

Nama Lengkap:

Prof. Drs. Sutarno,
M.Sc., Ph.D.
Usia:

61 tahun
Riwayat Pendidika:
 S1 Pendidikan Biologi
Universitas Sebelas
Maret Surakarta
 S2 Biokimia Reproduksi
Newcastle University,
Australia
 S3 Molekuler Genetik
Murdoch University,
Australia
Kepakaran:

Biomolekuler

banget lo,” kisah beliau.
Hasil-hasil penelitian beliau juga
berhasil dipublikasikan di jurnal-jurnal
internasional. Dengan banyaknya publikasi
tersebut, Prof. Tarno terpilih menjadi Dosen
Berprestasi UNS tahun 2014. Kendati
begitu, Prof. Tarno harus puas di posisi
juara harapan saat berlaga di nasional.
Masuk Birokrasi karena Terpaksa
Kembali dari ajang Dosen Berprestasi
Nasional, Prof. Tarno mulai mendapat
tawaran untuk menjadi Wakil Dekan 1
Fakultas Matematika dan Pengetahuan
Alam (FMIPA). Prof. Tarno menolak karena
dirinya ingin fokus ke penelitian. Namun,
dengan pendekatan persuasif setiap hari
oleh salah seorang dosen, Prof. Tarno
akhirnya mengiyakan tawaran itu. Di
waktu yang bersamaan, Prof. Tarno juga
mendapatkan tawaran untuk meneliti di
Jeju University, Korea Selatan yang berakhir
ditolak beliau.
Prof. Tarno memulai kariernya di
birokrasi sejak 2002/2003. Beliau didapuk
menjadi WD 1 FMIPA selama empat
tahun. Kinerja Prof. Tarno yang bagus
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membuatnya naik jabatan menjadi Dekan
FMIPA hingga tahun 2010.
Saat itu, pria yang pernah menjadi
Kepala Laboratorium Pusat UNS tersebut
ingin menghentikan kariernya di birokrasi.
Namun, beliau rupanya diamanahi menjadi
Wakil Rektor 1 UNS selama dua periode.
Seusai menjabat selama delapan tahun
sebagai WR 1 UNS, Prof. Tarno kembali
dipercaya menjadi Dekan Pascasarjana
UNS hingga 2023 nanti.
Meskipun menjabat di berbagai tempat,
Prof. Tarno mengaku jika dirinya masih
terus melakukan penelitian. Dia juga masih
mengajar puluhan Satuan Kredit Semester
(SKS) seperti dosen pada umumnya. Prof.
Tarno mengatakan bahwa dirinya sangat
menikmati berbagai peran dan tugas yang
diberikan kepadanya. Ini berhubungan
juga dengan prinsip yang dipegang teguh
yakni “Struggle for better life” yang berarti
berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.
“Motto saya itu saya ‘struggle for
better life’ itulah makna perjuangan.
Kita harus bekerja keras, berjuang untuk
kehidupan yang lebih baik. Perjuangan
itu dikembalikan ke tujuan hidup yakni ke
Pencipta kita. Wa ma kholaqtul jinna wal
insa illa liya’budun (Qur’an 51:56). Allah
tidak menciptakan jin dan manusia kecuali
untuk beribadah. Jadi, nggak ada sedetik
pun yang dilewatkan tanpa untuk ibadah.
Apa pun yang kita kerjakan, sebanyak apa
pun pekerjaannya, seberat apa pun itu
kalau diniatkan ibadah itu ringan,” tutur
dosen yang pernah menjadi Ketua Takmir
Masjid Nurul Huda UNS ini.
Prof. Tarno kini juga fokus mengembangkan penelitiannya tentang padi
hitam dan sianobakteria (Cyanobacteria).
Penelitian mengenai padi hitam sudah
berjalan selama enam tahun dan kini
dalam proses mendapatkan sertiﬁkasi
nasional supaya dapat dipasarkan lebih
luas. Sementara itu, penelitian tentang
Cyanobacteria masih dalam tahap seleksi
tumbuhan yang memiliki kandungan lemak
yang tinggi. Cyanobacteria ini nantinya
akan diubah menjadi minyak bumi berupa
solar sebagai salah satu alternatif energi
terbarukan. (Ida Fitriyah)
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KSR PMI Unit UNS

Bergerak

Lawan
Pandemi,
Mengabdi
dengan Hati

PRESTASI
KSR PMI UNIT UNS
n

n

n

n

n

n

n

Juara Umum NVRCC
tahun 2016
Peringkat 1 Jumbara dan
Temu karya Jawa Tengah
tahun 2017
Peserta Terbaik 2 Pelatihan
PP SAR Air Nasional IX
Perguruan Tinggi SeIndonesia tahun 2017
Peserta Terbaik 1 Pelatihan
Psychosocial Support
Program (PSP) KSR
Perguruan Tinggi SeIndonesia tahun 2018
Peserta Terbaik 1 dan 2
Pelatihan Water Sanitation
and Hygiene Promotion
KSR Perguruan TInggi SeIndonesia tahun 2018
Penghargaan KSR media
sosial teraktif tahun 2019
Juara Umum EDUTISI
tahun 2020
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SALAH satu bentuk keseriusan Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk
berperan dalam penanganan pandemi
Covid-19 ialah melaksanakan vaksinasi.
Medical Center UNS sebagai pusat
kesehatan kampus pun menjadi salah
satu lokasi pelaksanaan.
Tidak sendiri, beberapa pihak turut
andil dalam kegiatan tersebut. Satu di
antaranya ialah Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Korp Sukarela (KSR) PMI Unit UNS,
sebuah organisasi yang bergerak di bidang
kepalangmerahan dan kemanusiaan.
Selain di bawah naungan UNS, KSR
juga berada di bawah naungan Palang
Merah Indonesia (PMI) Solo.
Bersama Angga Firda Tamara—
Komandan KSR UNS 2021—Majalah UNS
edisi kali ini coba mengulik lebih lanjut
perihal UKM yang telah bergerak lebih
dari 20 tahun tersebut.
Berkecimpung di bidang kepalangmerahan dan kemanusiaan, artinya KSR
tentu juga telah lama bergelut di bidang
kesehatan. Bukan hanya saat pandemi
Covid-19 berlangsung.
Kiprah KSR UNS memang telah dimulai
sejak 1983. Namun, 20 Februari 1990
secara resmi ditetapkan sebagai hari
lahir KSR UNS. Penetapan ini didasarkan
pada dokumen terinventaris yang dapat
ditemukan dan SK Pengurus yang
diterbitkan pada tanggal tersebut.

Hal pertama yang dibahas dalam
obrolan kali ini ialah sejumlah peran KSR
UNS, baik di lingkup kampus maupun
masyarakat. Secara umum, KSR UNS
berperan menjadi organisasi yang cepat
dan tanggap dalam merespons segala hal
terkait kemanusiaan, seperti kesiapsiagaan
bencana dan kecelakaan.
KSR UNS pun memiliki beberapa
layanan, seperti kegiatan penjagaan
medis, pemberian pelatihan pertolongan
pertama, penyaluran bantuan sosial, donor
darah rutin, serta membantu pencarian
pendonor.
“Kami juga secara rutin membuat
konten-konten edukasi di media sosial
kami setiap minggunya. Untuk di YouTube
kami juga membuat video tentang ilmuilmu pertolongan pertama, serta podcast
[siniar] yang berisi kisah-kisah sukarelawan
inspiratif,” ujar Angga, Rabu (11/8/2021).
Tidak hanya melalui media sosial, KSR
UNS rajin membagikan beragam informasi
berupa rilis atau berita di laman resminya,
ksrpmi.uns.ac.id.
Keaktifan KSR UNS mengedukasi via
media sosial tersebut bahkan diganjar
Penghargaan KSR Media Sosial Teraktif
tahun 2019 lalu.
Sementara itu, peran di masyarakat
diwujudkan dengan membina Kampung
Kaplingan RW 020, Jebres, Surakarta. Misi
yang diemban antara lain membantu
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masyarakat dalam penyelesaian masalah secara
partisipatif, meningkatkan kapasitas elemen
masyarakat, dan membentuk kader dalam
pelaksanaan program yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pembinaan juga difokuskan pada
permasalahan orang lansia di kampung tersebut,
yakni dengan mengangkat tajuk Kampung Cinta
Lansia (Kacila). Adapun indikator utama yang
hendak dicapai adalah memberi pelayanan
kesehatan orang lansia, pemberdayaan orang
lansia, dan sarana prasarana yang menunjang
orang lansia.
Selaku UKM yang lebih banyak bergerak
di lapangan, pandemi Covid-19 memberikan
tantangan luar biasa bagi Angga dan tim. Terlebih
di masa pembatasan aktivitas sosial, beberapa
kegiatan lapangan belum dapat dilaksanakan.
Misalkan donor darah dan Diklat.
Akan tetapi, mereka harus tetap bergerak
dan melakukan adaptasi. Dalam kondisi darurat
kesehatan seperti saat ini yang turut dibarengi
dengan beragam bencana alam, peran KSR
UNS sangatlah dibutuhkan. (Kaffa Hidayati)
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Bergerak Lawan Pandemi
Peran apa saja yang KSR ambil dalam penanganan
Covid-19?
Kami melakukan beberapa hal. Pertama, kami ikut andil dalam
kegiatan vaksinasi bersama Medical Center UNS, dan juga PMI Solo
yang sudah berjalan 2—3 Minggu ini. Selain itu, kami ikut turun di
Rumah Sehat UNS bersama beberapa UKM lainnya.
Dari kami sendiri, kami membuat konten edukasi tentang vaksin
yang kami bagikan di media sosial. Kami juga mengadakan webinar
bertema Bersama Hadapi Pandemi, Bergerak Bersama Vaksinasi
yang akan membahas varian Covid-19, peranan vaksin, dan langkah
kita ke depan untuk menghadapi semua ini.

Apa tantangan yang dihadapi ketika turut dalam
pelaksanaan vaksinasi?
Tantangannya pada sisi kondisi personel yang diturunkan,
mengingat mereka bakal berhadapan langsung dengan banyak
orang, tentunya keselamatan harus diutamakan. Karena prinsip
pertolongan pertama adalah keselamatan penolong nomor satu.
Maksudnya, sebelum kita bisa menolong orang lain, kita sebagai
penolong harus memastikan kondisi kita prima dan aman dulu. Maka,
kami harus selalu pastikan kondisi personel yang akan diturunkan
itu sehat dahulu. Setelahnya pun kita tetap pantau terus, apakah
ada gejala atau tidak.

Adakah pembekalan khusus bagi para anggota yang
dilakukan secara berkala?
Ada, bekal berupa supply vitamin dan obat-obat bagi para anggota
atau bahkan keluarga mereka yang membutuhkan. Kami juga sudah
persiapkan APD lengkap demi menunjang proses penerjunan personel,
seperi baju hazmat, faceshield, masker KN95, sarung tangan lateks,
serta alat sinar UV untuk penyeteril alat dan ruangan seusai dipakai.
Segala fasilitas tersebut kami sudah siapkan dan sosialisasikan ke
anggota. Barangkali mereka, keluarga, atau mungkin tetangga ada
yang membutuhkan, dari KSR UNS sudah siap dengan kebutuhannya,
tinggal kontak saja nanti akan dibantu.

Apa harapan Angga untuk KSR UNS ke depannya,
terutama di kepengurusan Angga periode ini?
Harapannya adalah agar selalu menjadi organisasi kemanusiaan
yang mampu beradaptasi di setiap kondisi dan tetap bisa memberikan
pengaruh positif bagi masyarakat luas. Saya juga berharap, semuanya
selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat terus mengabdi di
bidang kemanusiaan, selalu menjaga komunikasi sebagai bagian
dari silaturahmi.
Sesuai dengan jargon kepengurusan saya Semangat Mengabdi
Dari Hati, saya selalu menanamkan kepada para anggota saya untuk
jangan berhenti berbuat baik. Selalu menjalankan pengabdian dengan
semangat dan dilandasi rasa ikhlas dari hati. (Kaffa Hidayati)
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MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Jalin

Kerja Sama dengan Kominfo

&

Pertukaran Mahasiswa
ke Luar Negeri

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta sudah mengabdikan diri di
bidang ilmu pengetahuan selama 45 tahun.
Saat ini, perguruan tinggi di Surakarta
itu sudah memiliki 11 fakultas, 1 sekolah
vokasi, dan 1 pascasarjana dengan program
magister sebanyak 46 dan program doktor
20 program. Salah satu program magister
yang cukup diminati yakni Magister Ilmu
Komunikasi.
Selain membuka program sarjana, UNS
juga membuka program pascasarjana yang
terdiri atas 46 program magister dan 20
program doktor. Salah satu program
magister yang cukup diminati yakni
Magister Ilmu Komunikasi.
Program Studi (Prodi) Magister Ilmu
Komunikasi sudah berdiri sejak 2001.
Selama 20 tahun, Prodi Magister Ilmu
Komunikasi tumbuh menjadi salah satu
Prodi magister terbaik di UNS.

Majalah UNS
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Dengan meraih predikat akreditasi A
berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3254/SK/
BAN-PT/Akred/M/XII/2018, Prodi Magister
Ilmu Komunikasi berusaha mewujudkan
visinya sebagai prodi magister yang
mampu mengembangkan pengetahuan,
teknologi, dan seni yang unggul dalam

bidang ilmu komunikasi melalui riset dan
pengembangan berdasarkan nilai-nilai
budaya nasional serta mampu bersaing
di tingkat internasional.
Untuk mewujudkan visi tersebut,
sejumlah langkah dilalui oleh Prodi
yang merayakan ulang tahunnya tiap 18
Januari ini.
Beberapa hal yang dilakukan, yakni
menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran yang memenuhi standar
kompetensi di bidang keilmuan komunikasi,
bersifat kekinian, serta menyesuaikan
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perkembangan informasi dan komunikasi.
Langkah tersebut dinilai sangat baik oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo).
Dengan performa yang dinilai memuaskan itu, Kemenkominfo menggandeng
Prodi Magister Ilmu Komunikasi UNS
untuk menjadi penyelenggara program
beasiswa S2 Dalam Negeri di bidang ilmu
komunikasi.
“Sejak 2013, Prodi Ilmu Komunikasi
Program Pascasarjana UNS dipercaya untuk
menjalin kerja sama dengan Balitbang SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika
untuk menjadi penyelenggara Program
Beasiswa S2 Dalam Negeri di bidang Ilmu
Komunikasi. Melalui program ini, Prodi Ilmu
Komunikasi Program Pascasarjana UNS
memberikan kontribusi yang signiﬁkan bagi
peningkatan kapasitas ASN dari seluruh
Indonesia di bidang komunikasi, khususnya
Government Public Relations,” ujar Kepala
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
UNS, Dr. Andre Rahmanto, S.Sos., M.Si.
Selain itu, Prodi Magister Ilmu Komunikasi UNS juga bertekad menyelenggarakan manajemen riset yang profesional, yang memberikan sumbangan
bagi perkembangan keilmuan komunikasi
sekaligus memecahkan permasalahan dan
bermanfaat bagi masyarakat dalam lingkup
nasional maupun internasional.
Hasil-hasil riset tersebut juga dipakai
untuk kegiatan pengabdian masyarakat
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat
ini, riset yang sedang dikembangkan oleh
sivitas akademika Prodi Magister Ilmu
Komunikasi, yakni riset di bidang digital
serta big data.

“Kami terus berupaya meningkatkan
kualitas lulusan dengan skills metode
riset, termasuk yang terbaru riset digital
dan big data, serta penulisan publikasi
ilmiah internasional. Selain itu, kami
juga memfasilitasi temu praktisi industri
secara regular sehingga memperkaya
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa
yang ingin berkarier di dunia industri
komunikasi,” imbuh Dr. Andre.
DosenyangmenuntaskanstudiS1danS2nya di UNS itu juga menguraikan sejumlah
kegiatan yang telah dilakukan. Pertama,
pihaknya mengadakan pendampingan
penulisan jurnal internasional Scopus.
Prodi Magister Ilmu Komunikasi UNS juga
menyelenggarakan Kuliah Pakar Social
Media Analytic dengan Drone Emprit,
salah satu aplikasi penganalisis media
sosial ternama di Indonesia.
Prodi yang termasuk Prodi magister
pertama di UNS ini juga sudah bekerja
sama dengan sejumlah kampus di dalam
maupun di luar negeri. Beberapa kampus
luar negeri yang menjalin kerja sama
dengan Magister Ilmu Komunikasi UNS
di antaranya St Petersburg University Rusia,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas
Utara Malaysia. Kerja sama tersebut
diselenggarakan di berbagai bidang,
salah satunya pertukaran mahasiswa
seperti yang dilakukan bersama Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).
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Kerja sama itu juga dilakukan dalam
bentuk visiting lecture komunikasi lingkungan dengan pakar dari Kanada dan
Jerman.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS nantinya ditawari dua minat utama yang dapat
dipilih yakni Komunikasi dan Perubahan
Sosial serta Manajemen Komunikasi.
Meskipun ada dua minat utama, lulusan
Prodi ini akan bergelar Magister Ilmu
Komunikasi (M.I.Kom) setelah menuntaskan
perkuliahan dengan beban sebanyak 42
Sistem Kredit Semester (SKS) yang dapat
ditempuh selama empat semester.
Lulusan Magister Ilmu Komunikasi
UNS nantinya dapat berkiprah di sejumlah profesi. Beberapa profesi yang masih
linier dengan prodi ini yaitu dosen
komunikasi, konsultan komunikasi,
peneliti komunikasi, public relations/
marcomm/ communication manager,
manajer perusahaan media, dan social
media/ digital strategist.
“Daya saing lulusan kami sangat kuat.
Ini dibuktikan dengan banyak sekali
lulusan yang menjadi dosen di Prodi
Ilmu Komunikasi di Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Indonesia. Selain itu,
lulusan kami juga banyak yang berkarier
di perusahaan media serta menjadi public
relations berbagai perusahaan maupun
pemerintah,” pungkas Dr. Andre. (Ida
Fitriyah)

Majal UNS
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RISET

FT UNS PRODUKSI
NASAL CANNULA UNTUK BANTU
PENANGANAN PASIEN COVID-19
DI RSUD DR. MOEWARDI
FAKULTAS Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan perhatian bagi penanganan pasien
positif Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi Surakarta dengan memproduksi nasal
cannula yang merupakan selang alat bantu pernapasan pada lubang hidung.

Konsep Desain

Tampak Atas

Cetakan Nasal Canula

Tampak Depan
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Tampak Samping

RISET

Produksi nasal cannula yang
terselenggara berkat kerja sama
antara Laboratorium Getaran
Program Studi (Prodi) Teknik Mesin
FT UNS dengan RSUD dr. Moewardi,
dicetak dengan menggunakan
printer 3 dimensi.
Tim produksi Nasal Cannula
diketuai Ubaidillah, Ph.D dengan
beranggotakan Dr. Eng. Aditya Rio
Prabowo, Didik Djoko Susilo, S.T.,
M.T., Wibowo, S.T., M.T., dan Dharu
Feby Smaradhana, S.T., M.Sc.
Ubaidillah, Ph. D lewat keterangan
resminya pada Kamis (15/7/2021)
mengatakan RSUD dr. Moewardi
mengalami kelebihan kapasitas
ruangan akibat membeludaknya
jumlah pasien Covid-19 yang dirawat.
Akibatnya, terjadi kekurangan
stok nasal cannula yang merupakan
komponen High Flow Nasal Cannula
(HFNC). Selain itu, Ubaidillah,
Ph. D, menyampaikan RSUD dr.
Moewardi sebagai mitra FT UNS
juga terkendala suplai komponen

nasal cannula yang terganggu dan
sering terlambat, ditambah dengan
tingginya penggunaan alat tersebut.
“Penanganan pasien tidak lancar
karena ketersediaan alat terapi tidak
sebanding dengan jumlah pasien
Covid-19 yang dirawat. HFNC ini
memerlukan komponen nasal cannula
tipe aliran tinggi yang terpasang di
hidung pasien,” ujar Ubaidillah, Ph. D.
Ia menambahkan dalam penanganan pasien Covid-19, HFNC
digunakan sebagai alat untuk
mengirimkan oksigen tambahan atau
meningkatkan aliran udara dengan
laju aliran sekitar 30- 90 liter/menit.
“Nasal cannula yang biasa tidak
bisa digunakan untuk laju aliran 3090 liter/menit. Berdasarkan hasil
simulasi aliran ﬂuida dari HFNC pada
simulasi cfd yang didesain normal,
didapatkan hasil bahwa kecepatan
dan tekanan di kedua outlet memiliki
nilai yang berbeda,” jelas dia.
Ubaidillah, Ph. D menjelaskan
proses produksi yang dilakukan

23

timnya dapat menjawab keterbatasan
jumlah nasal cannula dengan
pembuatan molding atau cetakan
dari nasal cannula.
Dengan molding ini, pembuatan
nasal cannula yang menggunakan
teknik plastic injection molding dapat
menghasilkan alat dalam jumlah yang
banyak dengan waktu yang relatif
cepat.
“Kelebihan yang diberikan oleh
nasal cannula dan pembuatan
molding, yaitu nasal cannula bukan
hanya untuk pasien Covid-19, tetapi
dapat digunakan untuk pasien yang
mempunyai diagnosis penyakit
paru obstruktif kronik, Restrictive
Thoracic Diseases (RTD), Obesity
Hypoventilation Syndrome 5,
deformitas dinding dada, penyakit
neuromuskular, dan Decompensated
Obstructive Sleep Apnea. Selain itu,
dengan adanya molding dari nasal
cannula, proses produksi dari alat
tersebut menjadi meningkat,” jelas
dia. (Yefta Christopherus AS)
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PENELITI UNS CIPTAKAN
ALAT PIROLISIS, OLAH LIMBAH
DOMESTIK HINGGA MEDIS
COVID-19

PRODUK inovatif berupa Alat Pirolisis Limbah dibuat sejumlah
peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Peneliti yang
tergabung dalam Analytical Chemistry Research Group ini ialah
Prof. Dr. Pranoto. M.Sc., Dr. Khoirina Dwi N, S.Si., M.Si, Dr. Dian
Maruto Widjonarko, S.Si., M.Si., dan Prof. Dwi Aries Himawanto.
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Kepada Majalah UNS, Prof. Pranoto
yang ditemui di kediamannya menuturkan
pembuatan pirolisis limbah dilatarbelakangi
fakta banyaknya produksi sampah di
Indonesia yang mencapai puluhan juta ton
per tahun. Terlebih adanya limbah medis
Covid-19 saat ini semakin menambah
jumlah tersebut.
Guru Besar Bidang Kimia Lingkungan
Air ini pun menjelaskan alat yang jadi
setahun lalu itu dapat digunakan untuk
membakar limbah atau sampah secara
sempurna yang disebut dengan pirolisis.
Yakni pembakaran tanpa efek samping
dan tanpa luaran gas padat maupun cair.
Adapun yang dapat dibakar melalui alat
ini meliputi berbagai zat organik maupun
anorganik dari limbah domestik, medis,
dan lain-lain. Seperti daun-daunan, batang,
kayu, dan bonggol jagung untuk zat organik.
Sementara untuk anorganik, contohnya
berupa plastik, styrofoam, APD, masker,
botol infus, dan limbah infeksius lainnya.
“Zat organik dan anorganik bisa
dihancurkan di situ. Segala hal yang
berbau medis bisa dibakar di situ. Jadi tidak
mencemari lingkungan. Hanya karena
sekarang penanganan Covid-19, saya
konsentrasi pada limbah-limbah medis,”
jelas Prof. Pranoto, Jumat (26/3/20210).
Berbahan baku stainless steel, pirolisis

limbah diperuntukkan untuk lingkup
Rumah Tangga (RT) terlebih dahulu.
Akan tetapi, Prof. Pranoto dan tim dapat
merancang dalam bentuk lebih besar bagi
rumah sakit, Puskesmas, dan klinik yang
memerlukan.
Harapannya dengan alat ini, sampah
yang dihasilkan mulai di lingkup RT dapat
ditangani langsung dari sumbernya,
sehingga tidak terbuang begitu saja ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Walaupun, imbuh Prof. Pranoto, TPA
Putri Cempo di Solo sekarang juga sudah
berusaha melakukan pembakaran dengan
sistem pirolisis plasma untuk mengubah
sampah menjadi listrik.
“Tapi Solo punya 300 ton per hari
limbah domestik. Jika dari sumbernya
sudah ditekan dengan pirolisis ini, berarti
yang dibuang ke TPA sedikit. Bahan bakar
pirolisis dengan elpiji atau oli juga lebih
murah,” tambah dia.

Hasilkan Arang Hingga Minyak
Tidak berhenti pada penanganan
sampah, pembakaran dengan alat ini juga
mampu menghasilkan hal bermanfaat
lainnya. Limbah atau sampah yang dibakar
dapat berubah menjadi arang (briket),
tir (aspal) cair, dan yang menarik adalah
menjadi minyak.
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Prof. Pranoto menyampaikan, pembakaran 10 kg sampah dapat menghasilkan
4 liter minyak, terutama dari sampah
anorganik. Namun, minyak tersebut
masih berupa bahan bakar biasa belum
menjadi Bakan Bakar Minyak (BBM) seperti
premium.
“Minimal sekarang untuk kompor bisa,
karena belum kami teliti ke Bandung.
Kemungkinan itu bisa menjadi BBM seperti
premium. Kalau bisa masuk klasiﬁkasi
premium kan bagus,” kata dia.
Berbicara perihal rencana ke depan,
Prof. Pranoto mengatakan saat ini pihaknya
tengah mulai melakukan pendekatan
dengan Solo Technopark. Hal ini tidak
terlepas dari perlunya dukungan dari Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam
produksi dan pemasaran alat.
Selain itu, Prof. Pranoto juga tengah
mendaftarkan diri dalam program Hibah
Matching Fund UNS. Ia pun berharap
setelah kegiatan kampus kembali ke sistem
tatap muka, berbagai rencana dan proses
terkait alat ini dapat berjalan secepatnya.
“Kalau itu bisa diaplikasikan, Alhamdulillah kita bisa menangani limbah yang
ada. Terutama yang limbah medis Covid-19
dengan alat praktis, ramah lingkungan,
tidak ada efek samping,” pungkas Prof.
Pranoto. (Kaffa Hidayati)
Majalah UNS
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: Angkringan dari Tinjauan
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ISBN
: 978-623-90640-6-8
Penulis : Okta Hadi Nurcahyono,
Tiyas Nur Haryani, Bara
Yudhistira
Penerbit : CV Tohar Media
Tebal
: 93 halaman

ANGKRINGAN

DARI TIGA SUDUT
PANDANG

Makanan tidak hanya penting untuk
pemenuhan nutrisi manusia agar
bertahan hidup.

ANGKRINGAN—atau lebih akrab disebut
HIK di Solo—barangkali menjadi salah
satu hal yang paling ngangenin bagi
sebagian besar mahasiswa perantauan
di Solo kala harus kembali ke rumah
masing-masing karena pandemi
Covid-19. Bukan hanya di Solo, angkringan juga melekat dengan kotakota lainnya. Misalkan Yogyakarta yang
merupakan Kota Pendidikan dan salah
satu destinasi wisata utama di Indonesia.
Bahkan, Semarang memiliki sebutan
tersendiri, yakni Kucingan atau warung
nasi kucing. Masyarakat setempat pun
tentu akrab dengan konsep atau pun
menu kuliner angkringan yang cukup
banyak dijajakan.
Warung dengan tenda sederhana
dan buka dari sore hingga malam hari
tersebut, memang berhasil memperoleh
tempat tersendiri di hati pelanggannya.
Beraneka makanan dan minuman seperti
nasi kucing, gorengan, sate usus, cakar
ayam, teh, jahe hangat, es kampul, susu,
hingga kopi dijajakan dengan harga
murah di sana.
Tidak heran jika angkringan disebutsebut sebagai penyelamat perut lapar
mahasiswa yang harus menghemat
pengeluaran, terlebih ketika memasuki
akhir bulan. Di sisi lain, angkringan memiliki
cerita menarik di baliknya dan dalam
perkembangannya dari tahun ke tahun.
Angkringan seolah kembali mene-
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gaskan makanan tidak hanya penting
untuk pemenuhan nutrisi manusia agar
bertahan hidup. Akan tetapi, makanan
juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan
ekonomi.
Hal inilah yang dapat kita temukan
dalam buku berjudul Angkringan dari
Tinjauan Sosial dan Pangan karya
tiga dosen UNS asal tiga Prodi dan
keilmuan berbeda. Yakni Bara Yudhistira
(Ilmu Teknologi Pangan), Okta Hadi
Nurcahyono (Pendidikan SosiologiAntropologi), serta Tiyas Haryani (Ilmu
Administrasi Negara).
Melalui buku ini, para pembaca
diajak untuk melihat potret sejumlah
angkringan di Kota Surakarta dan
sekitarnya yang diteliti oleh penulis
selama 2018 dan 2019 lalu. Setiap
bab menyajikan bahasan yang menjadi
bagian dari keberadaan angkringan.
Baik tinjauan dari aspek sosial,
hubungan angkringan dengan lingkungan sosialnya, maupun menu
pangan yang ditawarkan sebagaimana
latar keilmuan penulis.
Dalam buku ini, angkringan dijelaskan
sebagai sektor informal yang digemari,
tangguh, dan mudah dikembangkan
oleh berbagai kalangan. Di tengah
persaingan rumah makan dan segala
modiﬁkasi menu modern, konsep
tempat makan ini tetap bisa bertahan
sebagai salah satu usaha yang masih

dinikmati hingga kini. Bahkan, konsep
dan nuansa angkringan telah diadopsi
oleh pengusaha kuliner untuk membuat
warung atau bahkan kafe, seperti House
of Raminten di Yogyakarta misalnya.
Gambaran tersebut tentu berbeda
dengan angkringan yang dulu identik
dengan masyarakat kelas menengah
ke bawah dan makanan pinggiran. Hal
itu sekaligus menandai perkembangan
dan potensi luar biasa dari angkringan.
Angkringan memang dapat dilihat
sebagai sesuatu yang sederhana, namun
penulis melalui buku ini berusaha
mendokumentasikan dan menyajikan
angkringan sebagai suatu karya ilmiah.
Halaman yang berjumlah 93 pun
membuat buku ini terasa cukup. Tidak
sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak
dan ‘mengenyangkan’. Buku menjadi
tidak membosankan untuk dibaca,
tetapi tetap dengan kadar bahasan
dan informasi yang pas untuk disimak.
Simpulannya, Angkringan dari
Tinjauan Sosial dan Pangan sangat
cocok untuk menjadi salah satu alternatif
bacaan bagi yang ingin mengetahui
lebih jauh perihal angkringan dan
seluk beluknya. Mulai dari bagaimana
perkembangan angkringan, interaksi
sosial yang sederhana, namun menarik
di sana, hingga bagaimana beragam
menu yang tersaji dibahas dari perspektif
ilmu pangan. (Kaffa Hidayati)
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Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
tak pernah kehabisan mahasiswa hebat.
Kali ini kisah sukses mahasiswa UNS,
Muhammad Alﬁed Pandam Pamungkas.
Pandam, sapaan akrabnya, mahasiswa
Program Studi (Prodi) D-3 Bahasa
Mandarin Sekolah Vokasi (SV) UNS berhasil
mendapatkan pendanaan Program
Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV)
dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi
dan Profesi Ditjen Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek)
dari berjualan mi ayam goreng.
Total pendanaan yang diterima
Pandam mencapai Rp10 juta. Mahasiswa
asal Kabupaten Sukoharjo ini memulai
bisnis mi ayam goreng sejak September
2020 dengan nama Miyago Naknan
yang merupakan singkatan dari Mi Ayam
Goreng Enak Tenan. Pandam sudah mulai
berjualan mi ayam setelah lulus SMA.
Dari ‘kegabutannya’ itu, ternyata Miyago
Naknan berhasil mendapat respons yang
sangat bagus dari masyarakat. Tidak hanya
untuk dimakan di tempat, kini Miyago
Naknan juga tersedia di aplikasi pesan
antar makanan, seperti GoFood, Grab
Food, dan Shopee Food.
Miyago Naknan Pusat terletak di selatan
Jembatan Bacem, tepatnya di Jl. Raya
Telukan, Dusun II, Grogol, Sukoharjo.
Sedangkan, cabang Miyago Naknan
terletak di Jl. Mayor Sunaryo No. 43
Sukoharjo. Jumlah pegawainya kini ada
tiga orang.
Ia bergabung dengan Vokatif yang
merupakan platform kewirausahaan yang
diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

SV UNS sejak tahun lalu. “Saya mengajak
Angga dari Mandarin ’20, Thillal dari DKV
’20, dan Faiz dari Komunikasi Terapan ’20.
Alhamdulillah, kami mendapatkan bantuan
Rp10 juta. Dana itu kami manfaatkan untuk
pengembangan kedai dan peningkatan
skill team,” jelas Pandam.
Ia menceritakan keberhasilan Miyago Naknan mendapat pendanaan dari
Kemdikbudristek dimulai dari kesungguhannya saat mendaftar PWMV. Ia
terlebih dulu harus membuat proposal
yang menggambarkan jenis usaha, produk
utama, serta rancangan anggaran untuk
keberjalanan usaha.
“Kurang lebih selama dua pekan kami

melakukan konsultasi dan bimbingan
kepada dosen kami, Dani Putri Septi, B.Ed.,
MTCSOL dan Maeda Dicky Chandra, S.M.,
M.Sc sebagai dosen pembimbing dua,”
tutur dia.

Tips Berbisnis
Media sosial menjadi salah satu kunci
kesuksesan bisnisnya. Jika dikelola dengan
baik, medsos bisa membantu mempromosikan dan menjangkau konsumen.
Dalam berbisnis, ia juga belajar
pentingnya keberanian untuk keluar
dari zona nyaman. Dari keuntungannya
berjualan mi ayam goreng, ia sudah mampu membayar UKT-nya
sendiri. (Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti)
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GURU BESAR

PROF. DR. WARTO, M.HUM.

LEBIH DEKAT
DENGAN

GURU BESAR
BIDANG ILMU
SEJARAH FIB UNS

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta memiliki segudang guru besar
hebat. Mereka tidak saja memiliki rekam
jejak akademik yang gemilang, namun juga
memiliki kiprah pengabdian masyarakat
yang luar biasa.

Majalah UNS

Salah satunya adalah Prof. Dr. Warto, M.Hum.
yang merupakan Guru Besar bidang Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS. Prof. Warto yang
saat ini menjabat sebagai Dekan FIB UNS adalah
pakar sejarah sosial. Ia menceritakan perjuangan
masa kecilnya ketika masih tinggal di desa hingga
keberhasilannya meraih jabatan akademik sebagai
guru besar di UNS. Ia bercerita tidak pernah
bermimpi menjadi dosen, apalagi guru besar.
Prof. Warto mengaku sejak kecil ia menjalani
masa-masa sekolah tanpa memiliki cita-cita
apapun. Bagi orang desa seperti Prof. Warto, bisa
mendapat kesempatan untuk bersekolah saja sudah
bersyukur. “Saya itu orang kampung, orang desa.
Dalam bahasa Jawa ada istilah adoh ratu cedak
watu. Artinya, jauh dari raja menggambarkan
bahwa tempat tinggal saya di kampung Ngablak,
Karangmojo, Tasikmadu,” ujar Prof. Warto.
Ia menyampaikan, ketika masih kecil, orang
tuanya pun tidak memiliki tuntutan yang nekaneka alias diberi kebebasan untuk memilih apa
yang diinginkan ketika sudah dewasa. “Pertanyaan
soal cita-cita itu saya tidak punya. Mau jadi apa, itu
tidak tahu. Pokoknya orang kampung itu dilepas
orang tua sekolah dari SD, SMP, dan SMA udah.
Soal cita-cita orang tua tidak mengarahkan
jadi apa. Dan, anaknya sendiri aja ga punya
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mau (bercita-cita). Bercita-cita aja takut.
Sudah bersekolah saja sudah luar biasa,”
tambah dia.
Prof. Warto lantas melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Ekonomi
Pertama (SMEP), kemudian Sekolah
Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Walau
sempat menempuh sekolah kejuruan
ekonomi, ia justru melanjutkan studinya
ke Program Studi (Prodi) S-1 Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS.

Dimarahi Guru Sejarah Saat SMEP
Kala itu, ia pernah dimarahi oleh guru
Mata Pelajaran (Mapel) Sejarah akibat tidak
membawa buku.
Prof. Warto mengatakan kisah ketika ia
dimarahi oleh guru Sejarah semasa SMEP
karena tidak memiliki buku Sejarah, pernah
ia ungkapkan dalam pidato inaugurasinya
saat Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru
Besar UNS pada 2 Desember 2014 silam.
Ia menganggap kata-kata Pak Rudi
ketika memarahinya adalah doa yang
mampu mengantarkannya menjadi
‘pencinta sejarah’ hingga berhasil menjadi
Guru Besar bidang Ilmu Sejarah FIB UNS.

Sudah di Belanda, Beasiswanya
Dicabut
Usai lulus dari Prodi S-1 FSSR UNS,
Prof. Warto kemudian melanjutkan studi
S-2 ke Negeri Kincir Angin, tepatnya di
Universiteit te Leiden pada 1990. Studi
S-2 yang dijalani Prof. Warto merupakan
beasiswa dari Inter-Governmental Group
on Indonesia (IGGI).
Namun, ketika ia berada di Belanda

bersama penerima beasiswa IGGI lainnya,
kabar mengejutkan tiba-tiba datang dari
Tanah Air. Pada tahun 1992, Indonesia dan
IGGI pecah kongsi. Penyebab pecah kongsi
antara Indonesia dan IGGI didalangi oleh
peristiwa penembakan warga sipil di Santa
Cruz, Timor Leste (saat itu masih bernama
Timor Timur) ketika upacara pemakaman
salah seorang aktivis kemerdekaan Timor
Leste, Sebastiao Gomes.
Belanda yang kala itu menjadi koordinator IGGI berang dan menangguhkan
bantuan ke Indonesia, yang selanjutnya
juga diikuti oleh Denmark dan Kanada.
Presiden Soeharto bereaksi dan langsung
menyatakan penolakannya terhadap segala
bentuk bantuan ekonomi, terutama dari
Belanda. Walhasil, beasiswa yang diterima
Prof. Warto dicabut dan memaksanya
untuk kembali ke Indonesia pada Mei
1992. Prof. Warto kemudian melanjutkan
studinya di S2 Ilmu Sejarah UI dan ia
menjadi mahasiswa angkatan pertama
di Prodi itu.

Kiprah Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
Prof. Warto memiliki rekam jejak
penelitian dan kiprah pengabdian
masyarakat yang patut diacungi jempol.
Soal rekam jejak penelitiannya, sedari awal
menjadi dosen, ia sudah aktif di LPPM UNS.
Ia bergabung dengan Pusat Studi
Wanita untuk mengkaji persoalan gender
di Indonesia dan Pusat Studi Penelitian dan
Pengembangan Pariwisata (Puspari). Di
Puspari, Prof. Warto lebih banyak mengkaji
soal aspek masyarakat dan kepariwisataan.
Hal ini sesuai dengan kepakarannya di
sejarah sosial.
Melalui Puspari, Prof. Warto juga pernah
diamanahi tugas oleh Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk
melakukan penataan jalur wisata SoloSelo-Borobudur atau Sosebo.
Di FIB UNS, ia memiliki research
group sejarah sosial yang beranggotakan
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dosen-dosen dari Prodi S-1 Ilmu Sejarah.
Ia dan kawan-kawannya mengkaji soal
kemiskinan, aspek keterbelakangan masyarakat, marjinalitas, termasuk lembaga
dan pranata sosial.
Di luar kegiatan penelitiannya di LPPM
UNS maupun di research group sejarah
sosial, ia juga diminta oleh Direktorat
Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek) untuk
menyusun Ensiklopedia Sejarah Indonesia.
“Sedang menyusun ensiklopedi sejarah
Indonesia dan diajak mendiskusikan penyusunan Ensiklopedia Sejarah Indonesia,”
tambah Prof. Warto.
Prof. Warto mengutarakan jika ia tidak
pernah membayangkan jalan hidupnya
akan menjadi seorang guru besar bidang
Ilmu Sejarah UNS. Ia menyampaikan
melalui seluruh tahap dalam proses
kehidupannya dengan maksimal, tanpa
memaksakan diri.
“Reﬂeksi hidup saya misalnya karunia
Tuhan yang luar biasa yang orang tidak
pernah bisa membayangkan. Kalau
dalam bahasa sejarah perjalanan hidup
selalu dipengaruhi jiwa zaman. Satu nilai
yang penting disampaikan bahwa hidup
harus dijalani secara lugas sesuai dengan
kemampuannya artinya jangan memaksakan
bahwa hidup itu tentu sudah ada yang ngatur
di titik-titik tertentu,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar generasi muda
tidak ngeyel apalagi melawan perintah ibu.
Baginya, apa yang didoakan ibu merupakan
jawaban dari hidupnya.
“Kekuatan doa ibu tidak ada yang
menandingi. Karena itu pesannya marilah
kita hormati ibu sewajarnya. Jangan pernah
melawan apalagi berani terhadap ibu,”
tutup Prof. Warto. (Yefta Christopherus AS)
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Yuk, Ketahui

Faktanya
Kepala PUI
Javanologi UNS

Prof. Sahid Teguh Widodo

Majalah UNS

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
memiliki ruang pentas terbuka tertua di Kota
Surakarta bernama Arga Budaya. Letaknya
berada di sebelah gedung Fakultas Pertanian
(FP) UNS dan di timur gedung Rektorat dr.
Prakosa.
Sebagai ruang pentas terbuka tertua di Kota
Surakarta, Arga Budaya kerap kali diselimuti
cerita-cerita mistis yang menyebar di kalangan
mahasiswa UNS. Ada yang mengatakan bahwa
Arga Budaya merupakan tempat yang angker
dan ada sosok penunggu bernama Nyah Rewel
yang dikabarkan makamnya hingga saat ini
tidak bisa dipindah.
Lalu, apakah cerita-cerita mistis tersebut
benar? Ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI)
Javanologi Kajian Tradisi Jawa UNS, Prof.
Sahid Teguh Widodo, langsung mengklariﬁkasi
hal tersebut. Saat berbincang melalui Zoom
Cloud Meeting beberapa waktu yang lalu, Prof.
Sahid mengatakan makam Nyah Rewel sudah
dipindah sejak lama. Sehingga tidak benar jika
makam Nyah Rewel tidak bisa dipindah.
Ia membenarkan jika dulu wilayah Kentingan
sebelum dibangun Kampus UNS Pusat memang
merupakan makam Tionghoa. Namun, pada
akhirnya makam-makam tersebut telah
direlokasi ke kuburan lain dan dibangun Kampus
UNS Pusat Kentingan yang berdiri hingga saat ini.

UNIK

“Kalau makam itu semua wilayah
di UNS itu makam, ada makam China,
Jawa, dan makam umum. Semuanya
yang diparingi keraton. Dulu ya belantara
banyak tumbuhan-tumbuhan tapi adanya
Nyah Rewel itu sudah tempatnya saja dan
sudah dibawa ke makam China yang di
timur [uburan Mojo],” ujar Prof. Sahid.
Prof. Sahid juga menerangkan Gunung
Kendil yang terletak di sebelah Arga Budaya
dulunya juga terdapat kereta. Namun,
tidak diketahui pasti jenis kereta apa,
milik siapa, dan telah dipindah kemana.
“Konon kabarnya di atasnya pernah
disimpan kereta, tapi sekarang sudah
diambil. Ada pohon bodhi yang sekarang
sudah tidak ada,” tambah dia.
Ia hanya memastikan dahulu memang
ada kereta yang tertinggal di Gunung
Kendil. Cerita mengenai keberadaan
kereta ini juga menjadi salah satu cerita

mistis yang sering kali dibicarakan oleh
mahasiswa UNS.

Sejarah Arga Budaya
Arga Budaya sebagai ruang pentas
terbuka tertua di Kota Surakarta telah
berdiri sejak 1981. Namun, Prof. Sahid
belum dapat memastikan tanggal berapa
Arga Budaya berdiri karena tidak ada
catatan sejarah yang pasti. Sejak awal
berdiri, Arga Budaya memang sudah
menjadi tempat pagelaran seni bagi
mahasiswa UNS.
Nama Arga Budaya berasal dari dua
kata, yaitu arga dan budaya. Arga artinya
redi atau gunung yang diartikan sebagai
tempat yang besar dan menyimpan
berbagai macam mineral dan sebagai
wahana untuk tumbuhnya berbagai
tumbuhan dan kehidupan.
Kemudian, budaya artinya budi dan
daya sebagai satu wahana yang terletak
di sebelah barat Gunung Kendil di UNS.
Prof. Sahid menambahkan Gunung Kendil
yang merupakan dataran tinggi di Kampus
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UNS Pusat Kentingan artinya sama dengan
kata arga.
Prof. Sahid menceritakan Arga Budaya
adalah salah satu saksi bisu kepopuleran
pentas teater pada masanya. Bahkan,
berdirinya Teater Wiswakarman pada 1989
sebagai teater tertua di Kota Surakarta
tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
Arga Budaya.
“Waktu saya mahasiswa, saya
menggunakan itu sejak 1988 sebagai
tempat berlatih ketoprak. Lalu, padda
1989 diresmikan Wiswakarman di Fakultas
Sastra –sekarang berubah nama menjadi
Fakultas Ilmu Budaya (FIB)- waktu itu saya
sebagai pendirinya dan sebagai pembina
sudah 31 tahun,” terang Prof. Sahid.
Dengan adanya Arga Budaya, Prof.
Sahid mengatakan hal ini makin mempertegas eksistensi UNS sebagai kantong
kebudayaan Jawa. Baginya, Arga Budaya
merupakan kesungguhan UNS dalam
mewujudkan sarana dan prasanara guna
menunjang visi World Class University.
Sehingga, diharapkan Arga Budaya dapat
memberikan akses seluas-luasnya terhadap
pusat kebudayaan yang representatif dan
membanggakan. (Yefta Christopherus AS)
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Tiga Kali Kunjungi UNS,

Gibran Pastikan
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WALI Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, berturut-turut tiga
kali mendatangi Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta. Kunjungan itu
ia lakukan menjelang pemberlakuan
Perkuliahan Tatap Muka (PTM) yang
sudah diinstruksikan sejak PPKM di
Kota Surakarta diturunkan menjadi
level tiga.
Gibran sangat getol untuk membuka kembali sekolah dan kampus
usai siswa dan mahasiswa menjalani
sekolah dan kuliah secara daring sejak
16 Maret 2020 lalu.
Ia mengunjungi UNS pada Jumat
(27/8/2021), Kamis (2/9/2021) sore.,
dan Rabu (8/9/2021). Pada kunjungan
keduanya, ia ingin memastikan
bahwa UNS benar-benar siap menggelar PTM. Ia menekankan penerapan
Protokol Kesehatan (Prokes) kepada
dosen, mahasiswa, dan tenaga
kependidikan yang terlibat dalam
PTM harus dilakukan secara ketat
dan disiplin.
“Tadi sudah berbincang-bincang
dengan Pak Rektor. Intinya pekan

Majalah UNS

depan UNS sudah siap untuk PTM.
Walaupun masih 30 persen (kapasitas
ruang perkuliahan yang diizinkan),” ujar
Gibran kepada Majalah UNS seusai
bertemu Prof. Jamal.
Gibran juga menyampaikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta
akan menyediakan vaksin Covid-19
bagi mahasiswa angkatan 2021 yang
belum vaksinasi Covid-19. Tujuannya,
agar mahasiswa semakin aman dan
nyaman saat mengikuti PTM.
Gibran kemudian meninjau PTM di
tiga fakultas, Fakultas Kedokteran (FK)

UNS, Fakultas Hukum (FH) UNS, dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS.
Kunjungan Gibran ke tiga fakultas
tersebut didampingi langsung oleh
Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho dan
dekan dari masing-masing fakultas.
“Membicarakan PTM bersama
Mas Gibran Wali Kota yang enerjik.
Kehidupan kampus dicoba bertahap
dan bersyarat. Kan sudah 1,5 tahun
kalau kita silaturahmi kemudian
bagaimana caranya mengimplementasikan PTM ini,” tutur Prof. Jamal.
(Yefta Christopherus AS)
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UNS
Gelar Donor
Darah
& Skrining
Penyintas
Covid-19
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta menggelar donor darah dan
skrining penyintas Covid-19 bagi sivitas
akademika UNS di Auditorium Fakultas
Kedokteran (FK) UNS, Rabu (8/9/2021).
Donor ini merupakan kerja sama antara
Dharma Wanita Persatuan (DWP) UNS,
Keluarga Alumni FK, dan Palang Merah
Indonesia (PMI) Surakarta.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho dan
Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming
Raka, juga turut meninjau donor darah
tersebut. Selain itu, hadir pula Wakil Rektor

Akademik dan Kemahasiswaan, Prof.
Ahmad Yunus, Wakil Rektor Umum dan
SDM, Prof. Bandi, Wakil Rektor Riset dan
Inovasi, Prof. Kuncoro Diharjo, dan Wakil
Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan
Informasi, Prof. Sajidan. Direktur Rumah
Sakit UNS, Prof. Hartono dan Dekan FK
UNS, Prof. Reviono juga turut hadir.
Ketua DWP UNS, Budhi Widjajanti Jamal
Wiwoho, S.E. mengatakan bahwa donor
darah ini merupakan agenda rutin tiap
tanggal 11.
Dekan FK UNS, Prof. Reviono juga

menyambut gembira donor darah rutin
ini. “Ada nilai-nilai kemanusiaan dalam
donor darah. Apalagi UNS merupakan
Kampus Benteng Pancasila, sangat tepat
sekali dengan isi sila Pancasila,” ungkap
Prof. Reviono.
“Kami ditugasi mengembangkan
MBKM agar lebih guyub, meriah, dan
besar. Kegiatan donor darah ini dapat
diintegrasikan dengan donor darah
dari Korps Sukarela (KSR) UNS,” harap
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Yunus. (Bayu Aji Prasetya)

di perguruan tinggi negeri selama pandemi
Covid-19. “Pandemi Covid-19 di Indonesia
telah berangsur-angsur membaik. Hal ini
terlihat dari indikator penurunan kasus
hingga keterpakaian tempat tidur atau
Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah
sakit. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, anggota MRPTNI di awal
semester ini sepakat melakukan uji coba
PTM,” ujar Prof. Jamal.
Dalam laporannya kepada Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden
Jokowi turut didampingi oleh Menteri
Koordinator (Menko) Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Prof.
Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim, Plt. Dijen
Diktiristek Prof. Nizam, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota
Solo Gibran Rakabuming Raka. (Yefta
Christopherus AS)

Bertemu
Presiden,
Ketua MRPTNI
Sampaikan
Laporan
Perkuliahan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin
(13/9/2021). Ia datang untuk menghadiri
pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi
Negeri Indonesia (MRPTNI) yang digelar di
Aula Fakultas Kedokteran (FK) UNS.
Dihadapan Presiden Jokowi, Ketua
MRPTNI yang juga Rektor UNS Prof. Jamal
Wiwoho menyampaikan laporan soal
perkembangan terkini aktivitas perkuliahan
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Rektor UNS
Lepas 22 Mahasiswa
Awardee IISMA

Dua Guru Besar UNS

Purnatugas

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof.
Jamal Wiwoho resmi melepas keberangkatan mahasiswa UNS
penerima Indonesian International Student Mobility Awards
(IISMA). Pelepasan tersebut dilaksanakan secara daring melalui
Zoom Cloud Meeting pada Selasa (24/8/2021). Sebanyak
22 mahasiswa UNS dinyatakan sebagai penerima IISMA dan
diberangkatkan ke 16 universitas di luar negeri.
IISMA merupakan salah satu jenis program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek). Program yang baru kali pertama diadakan
oleh Kemendikbudristek ini memungkinkan mahasiswa sarjana
(S1) mengenyam pendidikan di universitas di luar negeri selama
satu semester. Studi satu semester di luar negeri tersebut akan
direkognisi oleh universitas tujuan sebagai perkuliahan 20 SKS.
Pada angkatan pertama ini, program yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti)
memberangkatkan sebanyak 970 mahasiswa dari seluruh
Indonesia. UNS menyumbang 22 mahasiswa dalam program ini.
Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengaku sangat
bangga dan gembira atas pencapaian para mahasiswa awardee
IISMA. Rektor UNS mengatakan bahwa para penerima IISMA
ini merupakan Duta UNS dan Duta Bangsa sehingga harus
menjadi representasi Indonesia yang baik di luar negeri.
“Kalian harus bisa jadi Duta UNS dan Indonesia. Belajarlah
yang baik, tidak hanya akademik,” tutur Prof. Dr. Jamal.
Ke-22 mahasiswa tersebut diberangkatkan menuju 16
universitas di 11 negara, yaitu 5 mahasiswa di Inggris, 2 mahasiswa
di Italia, 3 mahasiswa di Hungaria, 3 mahasiswa di Republik Ceko,
2 mahasiswa di Rusia, 1 mahasiswa di Spanyol, 1 mahasiswa di
Jepang, 1 mahasiswa Turki, 1 mahasiswa di Uni Emirat Arab, 1
mahasiswa di Latvia, dan 2 di Malaysia. (Ida Fitriyah)

Majalah
h UNS
S

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melepas dua
guru besar untuk purnatugas atau pensiun. Acara pelepasan
guru besar diselenggarakan secara daring melalui aplikasi
Zoom Cloud Meeting dan siaran langsung melalui Youtube
UNS pada Rabu (28/7/2021).
Kedua guru besar UNS yang berpurnatugas adalah Prof.
Dr. dr. Zainal Ariﬁn Adnan, Sp.PD-KR, FINASIM dan Prof. Dr.
dr. Mohammad Fanani, Sp.KJ(K). Keduanya merupakan Guru
Besar Fakultas Kedokteran (FK) UNS.
Acara dibuka dengan sambutan Ketua Dewan Profesor
Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D.
Ia mengucapkan selamat kepada dua guru besar yang
purnatugas. “Selamat kepada kedua profesor kita yang luar biasa
yakni Prof. Zainal dan Prof. Fanani. Semoga Allah memberikan
kesehatan dan keberkahan kepada kedua profesor kita ini
beserta keluarga beliau berdua,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Dekan FK UNS, Prof.
Dr. dr. Reviono, Sp.P(K) yang juga mengucapkan terima kasih
atas dedikasi kedua guru besar FK UNS tersebut. Di akhir sesi
sambutan, disampaikan oleh Prof. Jamal Wiwoho, M. Hum
selaku Rektor UNS, ia mengatakan bahwa kebanggaan profesi
bukanlah diukur dari materi. “Kebanggaan profesi bukan karena
materi, tapi seberapa banyak kita bisa mengabdi,” katanya.
Pada kesempatan ini, Prof. Zainal menyampaikan orasi
kehormatan yang berjudul Pengaruh Jejas Biomekanik
Terhadap Apoptosis Kondrosit dalam Rawan Sendi Lutut
Kelinci Melalui Akumulasi Ca2+ Intraseluler (Penemuan Jalur
Zainal). (Zalfaa Azalia Pursita)
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Nazhir Wakaf UNS Bagikan 165 Tablet untuk Mahasiswa UNS
Nazhir Wakaf dan Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta membagikan 165 tablet
kepada mahasiswa UNS terdampak
pandemi. Pemberian tablet tersebut
dilakukan pada Selasa (17/8/2021)
bersamaan dengan pengajian dalam
rangka peringatan Tahun Baru 1443
Hijriah.
Sebelumnya, Nazhir Wakaf telah
menggalang donasi dengan total
terkumpul sebanyak Rp265.810.000.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh
banyaknya mahasiswa UNS yang
mengalami kesulitan pengikuti pembelajaran daring (online) dikarenakan tidak
mempunyai peralatan elektronik yang
memadai. Tablet tersebut dibagikan

kepada 165 mahasiswa yang berasal
11 fakultas, sekolah vokasi, dan sekolah
pascasarjana dari berbagai latar
belakang suku, agama, ras, dan etnis.
Ketua Nazhir Wakaf UNS, Prof.
Triyanto, mengucapkan terima kasih
kepada seluruh masyarakat dan civitas
academica UNS yang telah mendukung
berpartisipasi dalam penggalangan
donasi.
Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho
mengapresiasi kinerja Nazhir Wakaf yang
bekerja sama dengan UPZ UNS. “Saya
berharap dengan adanya Nazhir Wakaf
UNS maka tidak akan ada mahasiswa
UNS yang berhenti kuliah karena tidak
memiliki uang untuk membayar UKT,”
ujar Prof. Jamal. (Bayu Aji Prasetya)

Dukung Program IKA UNS, BTN Serahkan Bantuan Mobil Ambulans
Program IKA UNS Peduli Covid-19
memperoleh dukungan dari berbagai
pihak, salah satunya dari Bank Tabungan
Negara (BTN).
Melalui kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR), BTN menyerahkan
bantuan mobil ambulans kepada IKA UNS
Peduli Covid-19. Serah terima tersebut
dilakukan secara simbolis oleh Kepala
Cabang BTN Solo, Doni Ronaldo yang juga
didampingi Ketua OJK Solo, Eko Yunianto,
kepada IKA UNS pada Rabu (28/7/2021).
Sebuah map berisi kunci, Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi
simbol penyerahan mobil ambulans dari
BTN kepada IKA UNS.
Kepala Cabang BTN Solo, Doni Ronaldo,
mengatakan BTN ikut terlibat dalam aksi
gotong royong bersama IKA UNS lantaran
BTN melihat bahwa program IKA UNS

Peduli Covid-19 benar-benar menyasar
ke masyarakat kalangan bawah.
“Kami berharap ini benar-benar bisa
membantu memutus rantai Covid-19
di wilayah Solo dan juga membantu
masyarakat Solo yang terpapar Covid-19,”

ujar Doni Ronaldo.
Keterlibatan BTN dalam pengadaan
mobil ambulans untuk program IKA UNS
Peduli Covid-19 tidak luput dari inisiasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo. (Alinda
Hardiantoro)
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Prodi PGSD UNS Raih
Akreditasi A BAN-PT

Bakorlak SAR UNS Peringati
HUT ke-36
Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Tanggap
Bencana SAR Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 secara
daring melalui Zoom Cloud Meeting, Minggu (22/8/2021).
Perayaan HUT ke-36 Bakorlak Tanggap Bencana SAR
UNS berjalan secara sederhana, namun khidmat. Hadir
pula dalam kesempatan ini Rektor UNS, Prof. Jamal
Wiwoho, Komandan Bakorlak Tanggap Bencana SAR
UNS, Gatot Sugiartono, M.H, jajaran pimpinan universitas
dan fakultas, serta seluruh anggota Bakorlak Tanggap
Bencana SAR UNS. Gatot Sugiartono, M.H dalam
laporannya menyampaikan bahwa Bakorlak Tanggap
Bencana SAR UNS telah terlibat dalam 438 operasi.
Ratusan operasi tersebut sudah dilakukan Bakorlak
Tanggap Bencana SAR UNS sejak kali pertama berdiri
17 Agustus 1985 hingga 2021, yang meliputi operasi
laka air, darat, gunung, dan laut.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengapresiasi
kiprah dan semangat anggota dan relawan Bakorlak
Tanggap Bencana SAR UNS yang terus membaktikan
hidupnya bagi masyarakat.
Prof. Jamal juga menyampaikan, untuk mendukung
kiprah Bakorlak Tanggap Bencana SAR UNS, UNS akan
mendirikan Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Kebencanaan.
“Di mana ada bencana di wilayah Indonesia, kita
melihat sangat serius mengembangkan unit inisiasi
pendirian yang dinamakan sebagai PUI Kebencanaan
dengan melakukan perencanaan,” ujar Prof. Jamal.
Nantinya, PUI Kebencanaan UNS menyusul 3 PUI
lainnya yang sudah lebih dulu didirikan UNS, yaitu PUI
Baterai Lithium, PUI Javanologi UNS, dan PUI Center
for Fintech and Banking UNS (UNS Fintech Center).
(Yefta Christopherus AS)
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Kabar baik datang dari Program Studi (Prodi) Pendidikan
Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta. Prodi di bawah naungan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ini berhasil
memperoleh Akreditasi A berdasarkan Surat Keputusan
Nomor 9589/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 yang berlaku
sejak tanggal 22 Juli 2021.
Saat dihubungi Majalah UNS, Kaprodi PGSD UNS, Dr.
Idam Ragil Widianto Atmojo, S.Pd., M.Si., mengatakan
bahwa capaian ini merupakan berkah sekaligus amanah
yang diberikan kepada Prodi PGSD UNS. Sebab,
pemerolehan akreditasi ini akan sangat bermanfaat bagi
pengembangan institusi, terutama PGSD ke depannya.
“Akreditasi ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa
dalam pengembangan karier ketika menempuh
perkuliahan dan setelah lulus nanti,” ujar Dr. Idam,
Jumat (23/7/2021).
Kolaborasi dan kerja sama semua civitas academica
di PGSD, FKIP UNS, pun pimpinan tingkat universitas
sebagai salah satu kunci diraihnya akreditasi ini. Selain
itu, Prodi PGSD selalu berupaya melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, mengembangkan potensi
dan prestasi mahasiswa, melayani mahasiswa dengan
prima dan sepenuh hati.
PGSD UNS juga terus berusaha meningkatkan kualitas
untuk menuju standar internasional. (Kaffa Hidayati)
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Rektor UNS Terima
Penghargaan Jasa Bakti
Koperasi 2021

Menpora Sarankan FKOR
Ajukan Diri Jadi Puslitbang
Olahraga Disabilitas
Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora), Zainudin
Amali mendorong penuh Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta untuk mencanangkan diri sebagai Pusat Penelitian
dan Pengembangan (Puslitbang) Olahraga Disabilitas
(Paragames). Hal ini disampaikannya dalam Perayaan Dies
Natalis ke-3 Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS pada Jumat
(13/8/2021) secara daring melalui platform Zoom Cloud
Meeting dan disiarkan langsung di kanal Youtube Universitas
Sebelas Maret.
“Dalam rangka Dies Natalis ini, saya berharap FKOR UNS
dapat segera mencanangkan diri sebagai pusat penelitian
dan pengembangan Paragames atau olahraga disabilitas,”
pinta dia.
Dukungan penuh dari Menpora ini bukan tanpa
sebab. Sudah sejak lama UNS mengambil peran dalam
pembinaan para atlet disabilitas. Selain itu, fasilitas-fasilitas
keolahragaan di UNS juga sudah menunjang kebutuhan
para atlet disabilitas.
Amali menguraikan bahwa UNS memiliki andil yang besar
dalam pembinaan prestasi olahraga disabilitas. Salah satu
andil itu terlihat dalam persiapan para atlet disabilitas yang
berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020 24 Agustus-5 September
2021. Latihan tim paralimpiade Indonesia kali ini dipusatkan
di Solo. Pemusatan tersebut juga melibatkan UNS dalam hal
fasilitas olahraga. Solo dipilih menjadi pusat latihan para atlet
paralimpiade karena dirasa memiliki fasilitas olahraga yang
mumpuni. Selain itu, Menpora juga mengatakan bahwa Solo
memiliki Rumah Sakit Ortopedi (RSO) Prof Dr. R. Soeharso
yang pelayanannya lengkap sehingga dapat menunjang
para atlet.
Menpora menambahkan sebanyak enam dosen
UNS juga terlibat sebagai pelatih para atlet di cabang
olahraga paraatletik serta parabadminton. (Ida Fitriyah)

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Jamal
Wiwoho, menerima penghargaan Jasa Bakti Koperasi untuk
kategori tokoh masyarakat.
Penghargaan diberikan oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Puncak
Peringatan Hari Koperasi ke-74 yang digelar melalui Zoom
Cloud Meeting, Senin (12/7/2021).
Prof. Jamal menjadi satu-satunya rektor dari Jawa Tengah
(Jateng) yang menerima penghargaan tersebut. Ia bersanding
dengan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dan sembilan tokoh
lainnya yang juga menerima penghargaan Jasa Bakti Koperasi.
Seusai menerima penghargaan Jasa Bakti Koperasi, Prof.
Jamal mengungkapkan rasa terima kasih dan syukurnya atas
kerja keras dari seluruh elemen di UNS yang memiliki kepedulian
kepada koperasi dan UKM.
“Di Hari Koperasi yang ke-74 ini, saya merasa senang dan
bangga karena sebagai pimpinan, UNS mampu menjalankan
roda koperasi kita yang bagus,” ujar Prof. Jamal.
Ia mengatakan UNS sebagai institusi pendidikan juga memiliki
fokus dan kepedulian untuk memberikan kemudahan dan
advokasi bagi koperasi dan UKM. Dengan tujuan agar kolaborasi
di antara dua sektor tersebut dapat memperkokoh perekonomian
Indonesia.
Pada Peringatan Hari Koperasi ke-74 tahun ini, Prof. Jamal
dalam opininya berjudul “Menggagas Koperasi Kesehatan” yang
dimuat oleh Koran Jawa Pos, Senin (12/7/2021), menyampaikan
gagasannya soal transformasi koperasi di era pandemi.
Gagasan tersebut adalah mendorong koperasi agar berfokus
pada beneﬁt oriented dalam kegiatan-kegiatan di sektor sosial,
seperti kesehatan ketimbang mengejar keuntungan atau proﬁt
oriented belaka. (Yefta Christopherus AS)
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STADION UNS merupakan salah satu fasilitas
olahraga yang ada di Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta.
Bagi civitas academica UNS, khususnya
yang ada di Kentingan, keberadaan Stadion
UNS ini tentunya sudah tidak asing lagi. Ya,
Stadion UNS tersebut berada di depan Masjid
Nurul Huda UNS atau berada tidak jauh dari
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Gerbang UNS sisi utara atau belakang. Lalu
fasilitas apa yang ada di dalam Stadion UNS?
Stadion UNS, memiliki tribun penonton
dua sisi yakni di barat dan timur. Bahkan,
Stadion UNS dinilai sudah sesuai standar
FIFA baik ukuran lapangan maupun kualitas
rumputnya seperti di Stadion Manahan
Solo. (Dwi Hastuti)
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RIZKI HAFIDZ MUNTAZ

Alumnus

UNS
Co-Founder

&

Desa Organik

Selama pandemi Covid-19, Year in Search
2020 Google Indonesia mencatat konsumen
Indonesia makin proaktif atau peduli terhadap
kesehatan mereka dan berpikir untuk
mengonsumsi makan serta minuman sehat.
Kini, makin banyak pula pengusaha muda
yang bergelut di bidang pertanian atau pangan
organik. Salah satunya Rizki Haﬁdz Muntaz,
alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS).

BERANGKAT dari keresahan akan permasalahan
petani, Rizki Haﬁdz Muntaz, merintis Desa Organik
(desaorganik.id) sejak Mei 2020 lalu. Sesuai
namanya, gerai tersebut khusus menyediakan
berbagai pangan organik yang bermitra dengan
petani-petani di wilayah Solo dan sekitarnya.
Salah satu produk gerai ini ialah beras organik
yang terdiri atas tiga jenis. Beras organik pandan
wangi, beras organik pandan merah, dan beras
cokelat organik pandan wangi. Terbukti, Desa
Organik berhasil meraup omset tinggi dan terus
meningkat, yaitu 35% setiap bulan.
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Hafidz adalah alumnus Prodi
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
(PKP) Fakultas Pertanian (FP) UNS.
Pemuda asal Jakarta ini menuturkan,
pemasaran dan rendahnya daya serap
pasar memang menjadi salah satu
permasalahan yang dihadapi para
petani pangan organik di Indonesia.
Saat masih kuliah dia pernah dipercaya
sebagai Presiden BEM FP UNS, anggota
Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa
Pertanian Indonesia (IBEMPI) dan
Presidium Nasional 1 IBEMPI
pada Oktober 2017 sampai
dengan awal 2019.
Keterlibatan Haﬁdz
di organisasi kancah
nasional ini pun memban tunya ber temu
dengan petani-petani
di berbagai wilayah di
Indonesia. “Selama
proses itu, satu masalah vital [petani]
adalah pemasaran.
Ka rena rantainya
panjang maka proﬁtnya kecil. Maka yang paling
terdampak adalah petaninya,”
jelas Haﬁdz seperti dikutip dari
uns.ac.id, Sabtu (7/8/2021).
Sebelum merintis Desa Organik,
ketertarikan Haﬁdz untuk menggeluti
bidang pertanian ini ia wujudkan
melalui penelitian skripsi. Hafidz
memilih pertanian organik sebagai
topik penelitiannya. Hingga saat ini,
Desa Organik aktif berkecimpung di
pemasaran digital baik melalui laman
desaorganik.id maupun market place.
Sejumlah kota di wilayah Jabodetabek
menjadi sasaran awal penjualan produk
Desa Organik.
Jabodetabek dipilih lantaran hampir
40 juta dari 270 juta penduduk Indonesia
tinggal dan menetap di sana. Selain itu,
untuk tahap pertama Desa Organik lebih
dulu menyasar segmentasi pasar mene-

ngah ke atas. Jabodetabek menjadi
sasaran penjualan yang tepat.
Tingginya permintaan pasar di masa
pandemi, memicu Haﬁdz dan tim untuk
makin mengembangkan bisnisnya. Kini
beberapa riset produk pangan organik
lainnya mulai dilakukan, seperti gula
kelapa organik, jamur organik, dan
pengganti penyedap rasa yakni kaldu
jamur organik.
Kini beberapa riset produk pangan
organik lainnya mulai dilakukan, seperti
gula kelapa organik, jamur organik,
dan pengganti penyedap rasa yakni
kaldu jamur organik. Sementara itu,
ada tiga rencana yang akan dijalankan
beberapa tahun ke depan, yaitu merilis
beberapa produk unggul, investasi riset
on-farm sebagai lahan demonstrasi,
dan standarisasi produk supaya ﬁt di
pasar global.
Dalam menjalankan bisnis, terlebih
di masa-masa awal, relasi dan pengembangan kualitas SDM menjadi
hal penting. Haﬁdz mengikuti Paragon
Entrepreneur Fellowship yang diadakan
oleh Paragon Corp. Bersama dengan
18 bisnis lainnya, Desa Organik berhasil
terpilih dan meraih Seed Grants kategori
Entrepreneur Fellowship Program.
Ketertarikan dan keputusan untuk
menggeluti pertanian organik saat
menempuh studi di bangku perkuliahan.
Bahkan, tekad itu yang mendorong
Haﬁdz untuk memilih Prodi PKP UNS.
“Sebagai orang dari Jakarta, (saya)
pengen masuk pertanian karena sepi
peminat. Padahal setelah saya search
banyak masalah di bidang pertanian.
Saya pikir banyak masalah maka banyak
peluang,” ungkap dia.
Hafidz pun sadar betul bahwa
mahasiswa memiliki peran yang besar
untuk berkontribusi menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di tengah
masyarakat. Baik di bidang sosial,
ekonomi, pertanian, kesehatan, dan
lain-lain. (Kaffa Hidayati)
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AUDINA Sholicha

Alumnus UNS
yang Menjadi

Bidan
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“BUAT hidup kita bermakna. Hidup
bukan tentang durasi, tetapi tentang
kontribusi”. Begitulah jawaban Audina
Sholicha, bidan muda sekaligus
Alumnus D3 Kebidanan Universitas
Sebalas Maret (UNS) Surakarta ketika
ditanya perihal prinsip hidupnya.
Prinsip itu pun salah satunya ia
wujudkan dengan mengabdikan diri
sebagai bidan di Puskesmas Kabalsiang
Benjuring, Kepulauan Aru, Maluku
selama 2 tahun.
Sejak 10 bulan lalu, Audin, panggilan
akrabnya, bertugas melalui Program
Nusantara Sehat dari Kementerian
Kesehatan. Tidak

sendiri, ia tergabung dalam sebuah
tim bersama enam orang lainnya yang
memiliki bidang keahlian masingmasing. Wanita asal Sukoharjo ini
menjelaskan bahwa Nusantara Sehat
berfokus pada program inovasi.
Audin sebagai seorang bidan
memiliki beberapa tugas untuk
memeriksa ibu hamil, pelayanan
program Keluarga Bencana (KB),
memeriksa tumbuh kembang bayi dan
balita, serta membantu persalinan di
puskesmas.
“Kita di sini memberikan
pelayanan kesehatan
primer yang terintegrasi, nggak
hanya fokus
kuratif, tapi juga
ada promotif
dan preventifnya. Jadi kita
juga bertugas
untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat atas
pentingnya kesehatan,” ujar dia,
Sabtu (10/7/2021).
Menjadi
tenaga
kesehatan memang
cita-cita Audin. Gagal
menempuh studi Kedokteran tidak menyurutkan
tekadnya, hingga ia pun
memilih belajar di Prodi
Kebidanan.
Ia ingin memberikan
pelayanan kesehatan yang
sama kepada seluruh lapisan
masyarakat tanpa pandang
bulu.
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“Nggak bisa lihat hal-hal begitu [perlakuan berbeda dalam
pelayanan kesehatan]. Aku harus terjun langsung ke masyarakat,
nggak bisa kalau koar-koar doang. Aku ingin mengabdikan
diri di perbatasan Indonesia,” imbuh Audin.
Audin kemudian melihat Nusantara Sehat yang memiliki
visi misi untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer
di daerah perbatasan sangat cocok dengan cita-citanya.
Dan saat ini ia pun benar-benar ada di Kepulauan Aru
yang cukup dekat dengan Australia. “Ini cita-cita yang
Alhamdulillah terkabul. Meski dikasih waktu 2 tahun, tapi
semoga maksimal dan bisa menegakkan cita-citaku,” kata
dia. Seperti yang tertulis di awal, langkah Audin juga tidak
terlepas dari prinsip hidupnya yakni make our life meaningfull.
Biar hidup sekali, tapi bermakna, untuk siapa pun. Terlebih
untuk orang-orang sekitar dan jika bisa lebih luas.
Audin juga menceritakan tantangan dihadapi selama di
Aru. Tantangan pertama dan menjadi tantangan terbesar
ialah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan berbagai
keyakinan dan tradisinya untuk persalinan di puskesmas.
Masyarakat setempat lebih suka melahirkan dengan bantuan
dukun bayi. Mereka merasa aman dan selamat melahirkan
bersama dukun bayi, sehingga tidak perlu pergi ke puskesmas.
Di sisi lain, bahasa yang digunakan juga berbeda. Audin
dan kawan-kawan pun harus mendekati secara kultural,
seperti menggunakan bahasa setempat. Tidak ketinggalan,
koordinasi dilakukan dengan tokoh-tokoh adat dan tokohtokoh agama.
Kedua, Puskesmas Kabalsiang memiliki status sangat
terpencil dan berada di pulau yang terdiri atas dua desa
dengan laut di sekelilingnya. Jika ingin keluar desa harus
memakai perahu atau kapal motor. Bahkan, untuk menuju
kota diperlukan waktu minimal 10 jam. Kondisi tersebut
menjadi tantangan tersendiri ketika para Nakes akan merujuk
pasien ke kota.
Ketiga, pelayanan Puskesmas Kabalsiang ini diperuntukkan
bagi masyarakat lima daerah, tiga di antaranya berada di
luar pulau lokasi puskesmas. Keempat, keterbatasan listrik
yang mengandalkan panel surya, sehingga pukul 18.00
atau pukul 20.00 baru ada listrik. Air pun juga terbatas
karena menggunakan air hujan. Kelima, peralatan yang
tidak layak dan lengkap.
Audin menyematkan harapan dan memberikan
semangat bagi para Nakes, khususnya para bidan
(sebagaimana profesinya) untuk tetap semangat dan tangguh
menyelamatkan ibu dan bayi meski di tengah pandemi.
“Jangan lupa kunci bidan itu ada tiga. Head, hand, and
heart. Jangan lupa mengasihi ibu dan bayi dengan hati
dan cinta.” imbuh dia. (Kaffa Hidayati)
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KERJA SAMA

UNS DAN PERHUTANI JAJAKI KERJA SAMA
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta
menjajaki kerja sama dengan Perusahaan
Umum Kehutanan Negara (Perhutani).
Kerja sama tersebut ditandai dengan
Penandatanganan Nota Kesepahaman
secara daring melalui platform Zoom Cloud
Meeting pada Jumat (30/7/2021).
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho,
mengatakan bahwa UNS sejak lama sudah
menjalin kerja sama dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Bahkan, pada 2018 UNS diberi mandat
oleh Menteri LHK untuk mengelola
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) di Kabupaten Karanganyar. Prof.
Jamal menambahkan kerja sama dengan
Perhutani kali ini sangat membantu dalam
kaitannya dengan pemanfaatan KHDTK
untuk Tridharma Perguruan Tinggi di UNS.
Prof. Jamal berharap pemanfaatan
KHDTK dapat memunculkan Pusat

Unggulan Ipteks (PUI) di UNS dalam bidang
kehutanan. Saat ini, UNS memiliki tiga PUI
yakni PUI Javanologi, PUI Fintech Center,
dan PUI Baterai Lithium. Jika KHDTK dapat
membuat PUI di bidang kehutanan, UNS

akan memiliki empat PUI.
Hal ini disambut baik oleh Direktur
Utama Perhutani, Ir. Wahyu Kuncoro,
yang mengatakan pihaknya sangat senang
dengan adanya kerja sama ini. (Ida Fitriyah)

KOMITMEN MENUJU
WORLD CLASS UNIVERSITY
Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta menjalin kerja sama dengan
INTI International University & Colleges
Malaysia, Kamis (12/8/2021). Kerja sama
ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahaman secara daring.
Penandatanganan nota kesepahaman
diwakili oleh Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS,
Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. dan dari INTI
International University & Colleges diwakili
oleh Vice Chancellor, Dr. Joseph Lee.
Kerja sama yang akan terjalin selama
lima tahun ke depan itu merupakan salah
satu bentuk komitmen UNS menuju World
Class University (WCU). UNS menjalin kerja
sama pada dua aspek. Pertama, student
exchange programs meliputi study tour
dan trial classes untuk mahasiswa selama
dua pekan. Serta pertukaran mahasiswa
internasional yang dapat diperpanjang
selama satu tahun.
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Kedua, faculty exchange programs
meliputi visiting & communication,
pelatihan guru baik secara daring maupun
luring, pendanaan akademik & kunjungan
mahasiswa doktoral atau profesor selama
dua bulan.
“Kami sangat menyadari bahwa di era
globalisasi saat ini, kerja sama dengan
perguruan tinggi luar negeri sangat
penting terutama untuk meningkatkan
kualitas pendidikan yang kami berikan
kepada mahasiswa kami dengan standar

internasional,” tutur Prof. Sajidan dalam
sambutannya.
Sementara itu, pihak INTI International
University & Colleges menaruh harapan
besar atas kerja sama dengan UNS ini.
Dr. Joseph Lee percaya masih banyak
peluang lain yang bisa dikolaborasikan, di
antaranya sub-kolaborasi seperti berbagi
mata kuliah, berbagi ilmu dan berbagi
pemahaman tentang pendidikan tinggi.
(Alinda Hardiantoro)
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UNS TEKEN
MOU DENGAN
PT INKA

UNS-TRON-E DAN IMST
TEKEN PERJANJIAN
JOINT VENTURE
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS)
Surakarta menyepakati perjanjian
Joint Venture atau Joint Venture
Agreement denggan Tron Energy
Technology Corporation (Tron-E)
dan PT INKA Multi Solusi Trading
(IMST).
Perjanjian
tersebut
resmi
ditandatangani
pada
Rabu
(14/7/2021) melalui Zoom Cloud
Meetings oleh Rektor UNS Prof
Jamal Wiwoho, President Director
PT IMST, Sri Siddiqijah, dan Richard
Huang dari Tron-E.
Prof Jamal Wiwoho mengatakan
ketiga pihak telah menyatakan
niat untuk bekerja sama dalam
sebuah Perusahaan Joint Venture
di Indonesia. Nantinya perusahaan
mengembangkan berbagai bus listrik
berkualitas.
“Dilengkapi dengan inovasi
teknologi tinggi berkelanjutan,
fasilitas produksi modern, tenaga
kerja yang andal, penetrasi pasar,
dan purna jual yang kuat,” kata Prof
Jamal.
Melalui perusahaan Joint Venture
ini pula harapannya UNS dapat

berkontribusi dalam perwujudan
SDGs baik lingkup nasional maupun
global.
“Misi kami untuk berpartisipasi
dalam perwujudan SDGs, khususnya
terkait energi terjangka dan bersih,”
imbuh Prof Jamal.
Direktur Pengembangan PT INKA,
Agung Sedaju, menyampaikan terima
kasih kepada UNS dan Tron-E yang
sudah berkenan menjalin kerja sama
serta menaruh kepercayaan kepada
PT IMST dalam perusahaan Joint
Venture ini.
“Kami berharap riset di UNS dapat
mendukung industri ini ke depan.
Perjalanan masih panjang. Seremoni
ini hanyalah awal. Mari kita lanjutkan
dengan berbagai aksi dan tindakan,”
kata Agung.
TRON-E merupakan perusahaan
yang menyediakan produk ramah
lingkungan dengan spesiﬁkasi
teknis tinggi dan dengan kinerja
keselamatan yang sangat baik.
TRON-E berfokus pada penelitian
inovatif bahan katoda, sistem baterai
RESS (Sistem Penyimpanan Energi Isi
Ulang) dan E-Bus. (Kaffa Hidayati)

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta
resmi menandatangani Nota Kesepahaman
dengan PT Industri Kereta Api (INKA) melalui
Zoom Cloud Meetings, Rabu (14/7/2021).
Naskah Nota Kesepahaman ditandatangani
Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho dan Direktur
Pengembangan PT INKA (Persero), Agung
Sedaju.
Prof Jamal menyampaikan rasa bahagianya
atas kerja sama UNS dengan PT INKA yang
merupakan perusahaan kereta terbesar di Asia
Tenggara. Kerja sama ini, imbuhnya, merupakan
bentuk kesepakatan untuk menyinergikan
potensi dan sumber daya yang dimiliki UNS
dan PT INKA.
Adapun, kerja sama tersebut mencakup
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat), penyelenggaraan Merdeka
Belajar–Kampus Merdeka dan kerja sama bisnis.
“Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah
mengoptimalkan sumber daya dan kualitas
yang dimiliki UNS serta PT INKA dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,
sesuai kewenangan yang dimiliki untuk
kepentingan bersama. Semoga ke depan
kita dapat menjalin kerja sama yang baik di
berbagai kegiatan,” jelas dia.
Sementara itu, Agung Sedaju menuturkan
bahwa kerja sama ini juga merupakan bentuk
dukungan untuk pelaksanaan program Mereka
Belajar-Kampus Merdeka. Kolaborasi industri
dan perguruan tinggi menurutnya sangat
penting dan diperlukan. (Kaffa Hidayati)
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SELAMAT DATANG
MAHASISWA
BARU UNS

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar upacara pelantikan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana,
Pascasarjana, dan Pendidikan Dokter
Spesialis tahun akademik 2021/ 2022
pada Jumat (13/8/2021).
Acara yang digelar secara daring dan
luring tersebut dihadiri jajaran pimpinan
UNS dan seluruh mahasiswa baru UNS
tahun akademik 2021/ 2022.
Sebanyak 12.598 calon mahasiswa
baru dilantik oleh Rektor UNS, Prof.
Jamal Wiwoho, dan resmi dikukuhkan
menjadi mahasiswa UNS Tahun Akademik
2021/2022.
Sebagai simbol pelantikan, Prof. Jamal
meminta perwakilan mahasiswa baru
untuk mengalungkan kartu mahasiswa
secara mandiri yang diikuti oleh seluruh
mahasiswa yang hadir melalui Zoom
Cloud Meeting.
“Atas nama pribadi maupun pimpinan
UNS, saya ucapkan selamat datang dan
selamat bergabung menjadi anggota
komunitas masyarakat akademik UNS,”
tutur Prof. Jamal.
Selain itu, Rektor juga berpesan supaya
para mahasiswa baru memiliki pikiran
yang terbuka, awareness, dan lebih

Majalah UNS

ﬂeksibel, kreatif, serta inovatif. Menurut
dia, sikap tersebut sangat diperlukan di era
perubahan seperti saat ini di mana seluruh
penghuni bumi dituntut menggunakan
kecerdasan dan kebiasaan baru dalam
beraktivitas.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal
TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P
menyambut sekaligus memberikan ucapan
selamat datang kepada Mahasiswa Baru
(Maba) UNS angkatan 2021.
“Sebagai Ketua Majelis Wali Amanat
[MWA] Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (PTNBH) UNS, saya mengucapkan
selamat datang dan selamat bergabung di
UNS kepada para mahasiswa baru,” ujar
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Sedangkan, Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim,
juga memberikan pesan bagi mahasiswa
baru UNS untuk memaksimalkan
program kampus merdeka. Hal tersebut
Ia sampaikan saat memberikan sambutan
dalam pembukaan PKKMB UNS. (Dwi
Hastuti)
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KONFIGURASI
PAPERMOB
PKKMB RAIH
REKOR MURI

P

embuatan konﬁgurasi papermob
dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
(PKKMB) Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta Candradimuka 2021 berhasil
memecahkan rekor Museum Rekor Dunia
Indonesia (MURI). Rekor yang dipecahkan
adalah konﬁgurasi papermob dengan jumlah
peserta terbanyak. Terdapat 5.200 Mahasiswa
Baru (Maba) UNS yang ikut dalam pembuatan
konﬁgurasi papermob ini.
Mereka memanfaatkan ﬁtur virtual background pada aplikasi Zoom Cloud Meeting
untuk membuat konﬁgurasi papermob. Total
ada 11 formasi yang ditampilkan, yaitu logo
UNS, tulisan Nareswara Wiratama Nusantara,
peta Indonesia, gambar 6 rumah adat dari
6 pulau di Indonesia, logo PKKMB UNS
Candradimuka 2021, dan formasi ﬂashlight.
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Capaian ini sangatlah membanggakan
karena PKKMB UNS dalam 2 tahun secara
berturut-turut berhasil memecahkan rekor
MURI konﬁgurasi papermob dengan jumlah
peserta terbanyak.
Adapun, pada tahun lalu, PKKMB UNS
Mahasura Muda 2020 juga berhasil memecahkan rekor MURI pembuatan konﬁgurasi
papermob dengan jumlah peserta terbanyak
yang melibatkan 4.500 Maba UNS.
Pengukuhan rekor konﬁgurasi papermob
dengan jumlah peserta terbanyak disampaikan
secara daring oleh Ari Andriani selaku
representative MURI. Di hadapan panitia
PKKMB UNS Candradimuka 2021 dan Maba
UNS, Ari Andriani juga menyerahkan secara
simbolis piagam penghargaan pemecahan
rekor MURI konﬁgurasi papermob dengan
peserta terbanyak. Rekor ini tercatat pada
No. 9989/R.MURI/VIII/2021.
“Pada Sabtu, 21 Agustus 2021 kembali
mencatatkan prestasi di MURI dengan
konﬁgurasi papermob oleh peserta terbanyak
5.200 peserta,” tambah dia.
Ketua PKKMB UNS Candradimuka 2021, M.
Khairil Ibadu Rahman, menuturkan formasi
logo UNS, tulisan Nareswara Wiratama
Nusantara, peta Indonesia, gambar 6 rumah
adat dari 6 pulau di Indonesia, dan logo PKKMB
UNS Candradimuka 2021 menunjukkan
makna dan identitas dari PKKMB UNS. (Yefta
Christopherus AS)
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OPINI

Cebol nggayuh lintang!
Kaya mangkono aloke
Maiben
Merga sumerep yen panci wong alit
Mokal ginayuh
Menawa oyode ora pengkuh!
Kaya mangkono kandhane
Iwi,
Panci tan ndarbe akeh kekaya

Gandhu
Denox Widya Sari
(Pendidikan Bahasa
Jawa Angkatan
2019)

Gandhu ayo mlaku
Tetah ayo njangkah
Dak kanthi kareping ati
Sanadyan mlaku rerambatan
Yen wus ditemah, ya aja susah
Handayani, Lajering Ngelmi Mesat ing Aksa

Kang Siningid
Denox Widya Sari
(Pendidikan Bahasa Jawa
Angkatan 2019)
angel-angel kalangkung
kang kadhingkala tipis piandêle
nandukake pamiluta
anjalari kapitunan ora baen-baen
wis, ta!
lelaku kang lungid
sok sapaa bakale nemah
bakune anggegladhi dhiri
angênne gedhe, racake ya kudu
imbang
Surakarta, Lajering Ngelmi
Mesat ing Aksa
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Lelabuhing
Kamardikan
Dening: Faida Inayati
(Pendidikan Bahasa Jawa
Angkatan 2019)
Waktan nalika jaman semana
Gendra kaanan kebak geni
mbulat-mbulat
Ngebaki salumahing jagat
Para prajurit nedya labuh ing
adilaga
Prang tandhing sumebar ing
saben kutha
Mosak masiking kaanan
katon cetha wela-wela
Supaya kamardikan enggal
kajangka
Yuwana kang dadya sedya
Riyag- riyug mungsuh
walanda
Ketaman nlangsa lara-lapa
Tabet tatu wus nora dadi rasa
Obah- osik ambela nagara
Kabeh murih raharjaning
bangsa
Tumrap para pahlawan kita
Sembah bekti tansah katur
Awit panggulawenthah
mring nagara
Gedhene lelabuhanira
Nora eman bandha ndonya
lan raga
Sakehe ludira kang mawut
nora ketung
Mugya gusti paring nugraha
Kadunungan papan becik
sinebut swarga
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COVID-19
Coronavirus
Vaccine
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