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Memantaskan Diri

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta sejak lama berupaya 

“memantaskan diri” di kancah internasional dengan berbagai cara. 

Upaya tersebut semakin digencarkan usai UNS menyandang 

gelar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) pada 

6 Oktober 2020 silam. 

Internasionalisasi sudah menjadi hal wajib yang harus 

dilakukan setiap perguruan tinggi, termasuk UNS. Bagi UNS, 

internasionalisasi merupakan salah satu tujuan yang tertuang 

secara gamblang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 

Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

Universitas Sebelas Maret. Termaktub secara jelas di pasal 6 PP 

tersebut bahwa salah satu tujuan UNS adalah menjadikan UNS 

sebagai universitas bereputasi internasional. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, UNS telah menyiapkan sejumlah strategi. 

Di pengujung tahun 2021 ini, Majalah UNS mengulik bagaimana 

penjuangan, strategi dan tantangan UNS menuju internasionalisasi.

Tidak lupa, para pembaca diajak untuk menyimak pemikiran 

para sivitas akademika UNS yang tersaji dalam bentuk buku serta 

opini yang dapat menjadi media rehat dan refl eksi diri. 

Majalah UNS Edisi IV ini menghadirkan sosok-sosok inspiratif 

UNS. Tidak lupa, para pembaca diajak untuk menyimak pemikiran 

para sivitas akademika UNS yang tersaji dalam bentuk buku 

kumpulan opini pun tips yang dapat menjadi media rehat dan 

refl eksi diri. 

Masih banyak informasi dan bahasan pada rubrik lain yang 

menarik untuk disimak. Semoga apa yang dibagikan pada edisi 

kali ini dapat menjadi bacaan bermanfaat. Selamat membaca!
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta sejak lama berupaya 

“meman taskan diri” di kancah inter-

nasional dengan berbagai cara. Upaya 

tersebut semakin digencarkan usai 

menyandang gelar Perguruan Tinggi 

Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) 

pada 6 Oktober 2020. 

Direktur Kerjasama, Pengem-

bangan, dan Internasionalisasi UNS, 

Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. 

mengatakan bahwa internasionalisasi 

UNS bukanlah sesuatu yang instan. 

Perlu adanya upaya konkret dan 

konsisten untuk membawa nama 

UNS berjaya di kancah internasional. 

Target internasionalisasi saat ini adalah 

meningkatkan visibilitas UNS di level 

internasional.

Ada lima strategi yang diusung 

Direktorat  Kerjasama, Pengembangan, 

dan Internasionalisasi UNS di anta-

ranya:

Kualitas Pendidikan Sesuai 
Standar Internasional

Untuk mengetahui sejauh mana 

pendidikan di UNS telah sesuai standar 

internasional, berbagai program 

studi (Prodi) melakukan akreditasi 

internasional.

Irwan mengatakan sejauh ini 

ada 12 prodi di UNS yang sudah 

terakreditasi internasional. Tahun ini, 

Menata 
Masa 
Depan UNS 
di Kancah 
Internasional

FOKUS UTAMA
5

Direktur Kerjasama, Pengembangan, dan 

Internasionalisasi UNS, 

Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.
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sebanyak 18 prodi menyusul sedang dalam 

proses visitasi akreditasi internasional dan  

akan dilakukan secara bertahap hingga 

mencapai 50 persen pada 2025. 

“Kita juga nggak bisa langsung semuanya 

diakreditasi internasional,” jelas Irwan.

Peningkatan Riset dan Inovasi
Riset dan inovasi merupakan salah satu 

bidang yang sejak lama menjadi perhatian 

UNS. Hingga pertengahan Juli 2020, jumlah 

dokumen terafi liasi UNS yang terpublikasi 

pengindeks internasional Scopus sudah 

mencapai 5.019 dokumen. Jumlah tersebut 

terdiri atas 3.129 prosiding, 1.795 artikel jurnal, 

dan 415 dokumen lainnya.

Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa 

impact atau dampak yang dimaksud 

tersebut terbagi menjadi dua yakni 

academic impact dan society impact. 

Dampak akademik dibuktikan dengan 

karya ilmiah yang banyak disitasi peneliti 

lain. Sementara, dampak masyarakat 

yakni apakah riset atau inovasi tersebut 

berguna bagi masyarakat. Selain publikasi 

internasional, UNS juga mendorong para 

dosen untuk mendapatkan intellectual 

property. 

Peningkatan Global Academic 
Reputation

Dalam upaya meningkatkan global 

academic reputation, UNS gencar untuk 

mendorong kolaborasi internasional 

dalam hal riset. UNS juga melakukan 

kolaborasi dengan industri baik yang 

berskala nasional, multinasional, atau 

internasional.

Demi meningkatkan reputasi global 

UNS di kancah internasional, para 

dosen didorong dan didukung untuk 

mendapatkan pendanaan dari hibah-hibah 

internasional. Selain itu, dosen-dosen UNS 

juga didorong berkarier di dunia akademik 

internasional seperti menjadi international 

journal reviewer atau editorial board di 

jurnal internasional. Tahun ini UNS pertama 

kalinya masuk dalam pemeringkatan Times 

Higher Education (THE) World University 

Ranking (WUR) dengan mendududki 

peringkat 6 terbaik di Indonesia. Sementara 

itu, pada pemeringkatan Quacquarelli 

Symonds World University Ranking (QS 

WUR) 2022, UNS bertengger di peringkat 

1.201 dari 1.662 perguruan tinggi di seluruh 

dunia.  

Peningkatan Employer Reputation
Strategi UNS dalam meningkatkan 

employer reputation yakni dengan 

rutin mengadakan business gathering

atau pertemuan dengan perusahaan-

perusahaan penyerap tenaga kerja. 

Dengan magang atau melakukan 

riset kolaborasi dengan perusahaan 

multinasional, mahasiswa mendapatkan 

pengalaman internasional yang berguna 

bagi dirinya di masa mendatang serta dapat 

membagikan pengalaman tersebut ke 

teman lainnya.

Selain itu, UNS juga aktif mendekatkan 

diri dengan alumni. Hal tersebut tecermin 

dalam kegiatan Wedangan yang bekerja 

sama dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) 

UNS. Beberapa seri Wedangan IKA UNS 

diisi melalui sharing pengalaman para 

alumni yang sukses di dunia wirausaha 

atau di tempat kerjanya.

Peningkatan Aktivitas 
Internasional

Salah satu cara untuk meningkatkan 

aktivitas internasional yakni mengirimkan 

mahasiswa dalam kegiatan pertukaran 

mahasiswa dengan universitas ternama 

di luar negeri. Sejak pandemi tahun 

2020 kegiatan pertukaran mahasiswa 

ini dilangsungkan secara daring.

UNS juga aktif mendorong mahasis-

wanya untuk berkontribusi dalam kegiatan 

Indonesia International Student Mobility 

Awards (IISMA) yang diadakan oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Tahun ini sebanyak 22 mahasiswa UNS 

lolos pendanaan IISMA yang dimana 

program ini memungkinkan mahasiswa 

sarjana (S1) mengenyam pendidikan di 

universitas di luar negeri selama satu 

semester.

UNS juga mendorong setiap fakultas 

untuk mengadakan kegiatan internasional 

yang berkualitas dengan melibatkan 

peneliti atau dosen-dosen dari luar negeri. 

Langkah-langkah yang dilakukan UNS 

tersebut diharapkan dapat menjadi jurus 

jitu dalam meningkatkan reputasi UNS di 

kancah internasional. (Ida Fitriyah)

6
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

telah melakukan berbagai upaya untuk 

menginternasionalisasikan diri. Seperti 

pada artikel berjudul “Menata Masa Depan 

UNS  di Kancah Internasional” sebelum ini, 

UNS memiliki lima strategi utama untuk 

menyejajarkan diri dengan universitas-

universitas berkelas dunia. Kelima strategi 

tersebut yakni meningkatkan kualitas 

pendidikan di UNS sesuai standar internasional; 

meningkatkan kualitas riset dan inovasi; 

meningkatkan global academic reputation; 

meningkatkan employer reputation; serta 

meningkatkan aktivitas internasional. Berbagai 

upaya yang menjadi wujud nyata realisasi 

strategi tersebut juga sudah dijalankan.

Namun, perjalanan tersebut tidak semudah 

membalikkan tangan. Direktur Kerjasama, 

Pengembangan, dan Internasionalisasi 

UNS, Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D 

mengaku menemui banyak tantangan dalam 

melaksanakan strategi internasionalisasi. 

Tantangan tersebut beragam, mulai yang 

sepele hingga yang bikin geleng-geleng kepala. 

FOKUS UTAMA

UNS Jawab

Internasionalisasi
Lika-Liku
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Salah satu tantangan sepele yang 

dibeberkan Irwan yakni mengenai 

singkatan nama UNS yang cukup unik 

sehingga banyak orang yang terkecoh. 

Singkatan UNS memang kurang 

merepresentasikan nama Universitas 

Sebelas Maret. Sejumlah orang mengira 

UNS merupakan singkatan dari Universitas 

Negeri Surakarta. Sementara itu, sebagian 

yang lain mengira Universitas Sebelas 

Maret adalah USM dan termasuk 

universitas swasta. Irwan mengatakan 

hal sepele tersebut sering menimbulkan 

kesalahpahaman baik dari universitas luar 

negeri bahkan dalam negeri.

“Ini hal sederhana bagi saya tapi sedikit 

mengganggu. Universitas Sebelas Maret 

tapi singkatannya UNS. Ini aja ada orang 

kirim email ke saya namanya USM. Itu 

tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri 

pun ada yang kagok,” ujar Irwan disusul 

dengan gelak tawa.

Tantangan lain yang menurut 

Irwan cukup mengganggu pikiran 

yakni pola pikir beberapa pihak 

yang mempertentangkan 

internasionalisme dan 

nasionalisme. Lebih lanjut 

Irwan menjelaskan bahwa 

keduanya justru saling 

bersinergi. Internasionalisasi 

menurut Irwan bukanlah 

meniru sesuatu yang kebarat-

baratan. Internasionalisasi justru 

membawa nilai-nilai nasionalisme 

dan kearifan lokal daerah supaya 

lebih mendunia.

Untuk menghadapi tantangan ini, Irwan 

mengatakan berupaya secara serius untuk 

lebih memberdayakan dosen (empower 

people) dengan cara mendorong dosen-

dosen untuk melakukan pengabdian atau 

penelitian yang sesuai dengan renjana 

mereka. Setelah itu, hasil pengabdian dan 

penelitian mereka didukung dan dibantu 

untuk mendapatkan publikasi internasional 

sehingga hasil karya dari para dosen dapat 

dinikmati masyarakat dunia.

“Kita itu tidak bisa menjadi champion 

di semua hal. Nggak ada orang yang jago 

riset, jago ngajar, dan jago pengabdian 

sekaligus. Kalau seperti itu ya kita jalankan 

saja passion yang menjadi keunggulan 

kita meskipun yang lain  tetap dilakukan. 

Itu akan berkontribusi kok. Itu akan 

dilihat dunia. Tinggal bagaimana kita 

mendiseminasikan ke khalayak ramai,” 

imbuhnya.

Selain itu, Irwan juga menekankan 

bahwa internasionalisasi tidak hanya 

bermanfaat bagi institusi tapi lebih jauh 

kepada mahasiswa dan lulusan universitas. 

Jika reputasi universitas baik di mata dunia, 

mahasiswa dan lulusan pun akan semakin 

mudah mendapatkan peluang di level 

internasional baik dalam hal pekerjaan, 

magang, atau bahkan studi lanjut 

dan penelitian.

“Kita tidak 

semata-mata 

memburu ranking. 

Kualitas yang utama, tapi 

kita memang tidak menafi kan 

kenyataan bahwa ranking juga 

diperlukan,” tambah Irwan.

Irwan berharap tahun 2022 

menjadi tahun baik bagi sepak terjang 

internasionalisasi UNS. Dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS ini juga 

berharap semakin banyak mahasiswa UNS 

yang mendapat international exposure 

baik dari program pertukaran mahasiswa 

internasional atau magang di perusahaan 

internasional. Selain itu, Irwan juga 

bertekad untuk meningkatkan jumlah 

kerja sama aktif UNS dengan institusi luar 

negeri berkelas dunia seperti perguruan 

tinggi dunia, industri multinasional, atau 

yayasan multinasional. Dengan begitu, 

ranking UNS juga dapat terkerek naik di 

level internasional. (Ida Fitriyah)

8
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KARISMA EVI TIARANI merupakan atlet muda yang 

berhasil berlaga dalam Paralimpiade Tokyo 2020. 

Saat ini, Ia tengah menempuh studi di Program 

Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta. 

Penampilan Evi berhasil memukau banyak penonton 

karena berhasil memecahkan rekor Paralimpiade pada 

kelas T42 dengan catatan waktu 24,83 detik dan 

menjadi satu-satunya pelari kelas T42  yang berlaga 

pada partai puncak atletik T63 Paralimpiade Tokyo 

2020. 

Di balik prestasi tersebut, tersimpan cerita 

perjuangan Evi menapaki kariernya sebagai atlet. Kali 

ini, Majalah UNS akan mengupas mengenai perjalanan 

atlet Paralimpiade Tokyo 2020 asal UNS tersebut.

Awal Mula menjadi Atlet
Atlet berusia 20 tahun ini mengawali perjalanannya 

sebagai atlet saat menginjak kelas 2 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Tiga tahun sebelum itu, gelaran Sea 

Games 2011 yang berlangsung di Palembang berhasil 

membuat Evi tertarik ingin masuk dunia olahraga. 

Evi mengungkapkan, pada tahun 2014 salah 

seorang teman Pak Lik-nya Mba Tari dan Almarhum 

Mas Rai sedang mencari atlet disabilitas untuk 

persiapan Kejuaraan Daerah di Semarang. Berawal 

dari sini, mutiara terpendam tersebut mulai muncul 

ke permukaan. 

Menapaki 
Karier

Cerita Karisma Evi Tiarani

BincangBincang

sebagai Atlet 
Paralimpiade

mmmududududaa yayayy ngngg

yyyo ooo 2002020202020202020.. . 

PrPrPrProgogogogggrarararam mmm

sss SeSeSeebbebbelalalass
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Debutnya sebagai atlet atletik membuahkan hasil yang sangat 

baik. Ia menyabet medali perak nomor 100 meter. 

“Terus aku ditawarin buat ikut PPLP (Pusat Pendidikan dan 

Latihan Pelajar) Jawa Tengah. Sebelum ikut Pekan Paralimpik 

Pelajar Daerah (Pepaperda), aku lari ya cuma lari aja, teknik masih 

kacau, berantakan, terus dilatih lagi pas PPLP itu. Awalnya kan 

pengin jadi atlet bulu tangkis, pas udah latihan di sana lambat 

laun aku jadi jatuh hati sama atletik. Yaudah, aku terusin aja,” 

ungkapnya. 

Torehan Prestasi

Berikut rentetan prestasi yang diraih oleh atlet asal Boyolali ini. 

1.  Perak nomor 100 meter Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 

(Pepaperda) Jawa Tengah 2014

2.  Dua emas nomor 100 dan 200 meter Pekan Paralimpik 

Pelajar Nasional (Pepapernas) 2015

3.  Dua emas nomor 100, 200 meter dan satu emas lompat 

jauh Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 2016

4.  Tiga emas nomor 100, 200 meter dan satu emas lompat 

jauh Pepapernas 2016

5.  Tiga emas nomor 100, 200 meter dan satu emas lompat 

jauh Pepapernas 2018

6.  Tiga emas nomor 100, 200 meter dan satu emas lompat 

jauh Kejurnas 2018

7.  Satu emas lompat jauh, 2 perak nomor 100 dan 200 meter 

Asean Para Games 2017

8.  Satu emas nomor 100 meter Asian Youth Para Games 2017

9.  Satu emas nomor 100 meter, 1 perak lompat jauh  dan satu 

perunggu estafet 4 x 100 meter Asian Para Games 2018

10. Satu emas nomor 100 meter Tunis Grand Prix 2019 Tunisia

11.  Satu perak nomor 100 meter Handisport Open 2019 Paris

12.  Satu emas nomor 100 meter Dubai World Para Athletic 2019 

13.  Satu emas nomor 100 meter T44 putri 

Selain itu, dalam laga fi nal Paralimpiade Tokyo 2020, Evi 

menempatkan diri pada posisi keempat.

Dukungan Orang Tua
“Awalnya tidak dibolehin karena aku dulu gampang sakit, pas 

masih kecil daya tahan tubuhku jelek banget. Apalagi masih kecil 

terus harus pisah sama orang tua. Terus aku berusaha meyakinkan 

mereka kalau aku pengin jadi atlet. Alhamdulillah akhirnya mereka 

ngizinin aku,” tutur Evi. 

Menjatuhkan Hati di Ilmu Komunikasi UNS
Evi saat ini tengah duduk di semester 1 Program Studi (Prodi) 

Ilmu Komunikasi UNS. Terjun ke dunia olahraga sejak usia 14 

tahun membuat Evi ingin mencari hal baru, salah satunya melalui 

kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. 

Evi memilih UNS karena Ia sudah jatuh hati sejak lama. Sebelum 

kuliah di UNS, Evi sempat memutuskan untuk gap year selama 

dua tahun. Ia lulus SMA pada tahun 2019, tetapi baru melanjutkan 

kuliah pada tahun 2021. 

“Apalagi kan ini kesempatan terakhir buat kuliah di negeri,” 

tambahnya. 

Pengalaman Paling Berkesan
Evi menuturkan bahwa salah satu hal yang paling berkesan 

selama menjadi atlet adalah ketika Ia bertanding di Dubai. Selama 

dua kali berkompetisi di sana, Evi sempat sakit saat bertanding. 

“Aku ga tau ada apa aku sama Dubai, dua kali tanding pasti 

selalu sakit. Pertama pas Asian Youth Para Games 2017, pas mau 

tanding buat jalan aja kaya susah (sakit) banget. Habis tanding, 

aku digendong Pak Kunta (NPC) dari stadion sampai hotel. Beliau 

sekarang Dekan FKOR UNS,” ungkap Evi. 

Dua tahun kemudian, Ia berlaga di Dubai kembali. Lagi-lagi, 

Ia sakit. Kali ini, terdapat abses di gigi Evi. 

Suka Duka
“Banyak sukanya, sih. Bisa ketemu orang-orang hebat, orang 

baru, belajar banyak hal baru. Bisa travelling (kompetisi) ke mana-

mana. Kalau dukanya ya paling kadang ngerasa bosen, capai, 

sama harus bisa bagi waktu,” tutur Evi. 

Dalam menghadapi hal tersebut, Evi memanfaatkan waktu di 

malam hari untuk mengerjakan tugas sekolah. Dalam sehari, Ia 

berlatih sebanyak dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. 

Pesan
“Selalu beranikan diri mencoba hal baru. Jangan peduliin 

komentar orang lain yang tidak membangun, tetep fokus mengejar 

mimpi-mimpi biar tercapai,” pesan Evi. 

Pepatah mengatakan, emas tetaplah emas sekalipun dalam 

lumpur. Hal ini yang berhasil dibuktikan oleh Evi, disabilitas pada 

kaki kirinya tidak menghalangi dalam menorehkan prestasi. 

“Imperfection is the perfection of a human being. Jangan 

jadikan kekuranganmu sebagai penghalang untuk meraih mimpi,” 

tutup Evi. (Bayu Aji Prasetya)

BINCANG10
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DALAM dua dekade terakhir ini, dunia 

diwarnai pesatnya aksesibilitas internet. 

Media sosial, “putra mahkota” internet, kian 

menemukan momentumnya dengan merajai 

virtual kehidupan lewat ragam  platform 

digitalnya. Eka Nada Shofa Alkhajar (2014) 

mengatakan, pemilikan beragam media 

sosial dan aneka platform media digital 

berbasis internet dipandang sebagai wujud 

laku dan identitas kemodernan. 

Hasil riset global dari We Are Social & 

Hootsuite menunjukkan data dari populasi 

dunia 7,83 miliar jiwa per Januari 2021, 

jumlah pengguna internet mencapai 4,66 

miliar orang (59,5%), pengguna perangkat 

ponsel pintar sebanyak 5,22 miliar orang 

(66,6%), pengguna aktif media sosial 4,20 

miliar jiwa (53,6%), pengguna aktif media 

sosial via ponsel pintar 4,15 miliar jiwa 

(98,8%) dengan jumlah rata-rata waktu 

akses internet 6 jam 54 menit dan media 

sosial 2 jam 25 menit.

Ada beberapa beberapa faktor yang 

sampai batas tertentu dipandang mem-

pengaruhi proyeksi tersebut, antara lain 

pertambahan jumlah penduduk terutama 

generasi milenial, pertambahan kapasitas 

produksi dan permintaan pasar atas berbagai 

teknologi komunikasi berkoneksi internet, 

peningkatan infrastruktur penyokong 

konektivitas internet seperti jaringan wifi  

dan sofi stikasi satelit.

Literasi media
Diantara sekian banyak pengguna 

aktif internet, media sosial dan beragam 

teknologi berkonektivitas online terkait 

adalah masyarakat kampus, tak terkecuali 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Dengan demikian bagi warga kampus, 

sangat penting untuk memahami dan 

mengamalkan literasi media dalam 

kehidupan keseharian, berbangsa-bernegara 

dan bermasyarakat internasional dalam 

koridor bingkai ideologi Pancasila, UUD 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika makna dan cakupannya diperluas, 

media di sini bukan hanya spesifi k merujuk 

pada media berjaringan komunikasi elek-

tronik dan media daring partisipatif, namun 

juga dapatlah diperluas dalam sekup lebih 

umum mencakup media massa yakni media 

cetak, media elektronik, media daring, media 

komunikasi interpersonal, media permainan 

interaktif, mesin pencarian informasi, 

maupun media partisipatoris kolektif. 

Peran
Setidaknya, ada tiga alasan utama untuk 

menjawabnya. Pertama, maraknya aneka 

praktik penyimpangan informasi dewasa ini 

terutama di ruang maya sebagai efek negatif 

disrupsi informasi. Kedua, belum optimalnya 

penggunaan ruang maya untuk berbagai 

aktivitas konstruktif yang mendukung 

berkemajuan dan berkeadaban peradaban 

manusia. Ketiga, belum optimalnya aktivitas 

literasi media di kalangan masyarakat secara 

luas sehingga berbagai praktik penyimpangan 

informasi masih marak terjadi. 

Hasil dari 21st Century Literacy Summit 

in Berlin tahun 2002 di Jerman, bahwa 

literasi yang dibutuhkan pada abad ke-21 

bukan lagi sekadar kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung melainkan juga 

pengayaan pengetahuan dan keterampilan 

berpikir kritis.

Ada dua peran utama yang dapat 

dimainkan masyarakat kampus, tak terkecuali 

UNS, dalam konteks maksimalisasi literasi 

media. Pertama, secara internal yakni dapat 

ditempuh melalui berbagai cara diantaranya 

intensifi kasi literasi baik melalui pertemuan-

pertemuan ilmiah, subtitusi formal reguler 

melalui jalur kurikulum pada perkuliahan 

mahasiswa, dan penguatan regulatif kampus.

Kedua, secara eksternal, yakni meng-

optimalkan peran serta kampus untuk 

terlibat lebih aktif pada berbagai aktivitas 

pemberdayaan masyarakat seperti (a) 

mendorong intensifi kasi literasi media di 

masyarakat melalui ragam pendekatan 

penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan; 

(b) pengadaan atau perluasan jejaring 

silaturahmi dan kerja sama dengan berbagai 

elemen pegiat literasi media; (c) masyarakat 

kampus diharapkan dapat lebih mendorong 

optimalisasi pendidikan literasi media di 

Indonesia secara luas.

 Akhirnya, kita semua berharap agar obor 

spirit literasi media di kalangan masyarakat 

kampus dapat terus dijaga, disemai dan 

dikobarkan guna ikut mewujudkan ruang 

informasi terutama di ranah maya yang 

lebih baik. (***)

Masyarakat Kampus Masyarakat Kampus 
dan Spirit Literasi Mediadan Spirit Literasi Media

Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos., 

M.Si.

Dosen Kajian Jurnalisme dan Media Baru 

Prodi S1 Ilmu Komunikasi 

dan D3 Komunikasi Terapan UNS
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PENDAPAT Prof. Dr. M Furqon Hidayatullah, 

M.Pd., mantan Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Mantan 

Direktur Pascasarjana UNS yang saat ini 

menjabat sebagai Kepala Program Studi 

(Kaprodi) S-3 Ilmu Keolahragaan Fakultas 

Keolahragaan (FKOR) UNS memang benar, 

masa pandemi membuat tantangan yang 

dihadapi oleh lembaga pencetak guru 

profesional semakin berat. Realitas ini 

ada baiknya diketahui menjelang Hari 

Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang 

Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) yang diperingati setiap 

tanggal 25 November..

Dalam hal ini, penulis mencermati 

bahwa imbas pandemi coronavirus disease 

2019 (Covid-19) mampu menggeser 

sistem dunia pendidikan dalam metode 

pembelajaran ke depannya. Munculnya 

pola belajar dari rumah (learn from home) 

adalah upaya stabilisasi siswa supaya 

tetap terus belajar sembari melaksanakan 

protokol kesehatan dikaji dari aspek social

distancing maupun physical distancing.

Selanjutnya, seluruh kegiatan belajar 

dari rumah berprinsip distance learning

atau pembelajaran dalam jaringan (daring) 

melalui media teknologi informasi seperti 

goggle classroom, zoom cloud meeting, 

atau media lain. Pembelajaran dengan 

media ini ternyata mulai menuai masalah.

Dokter Pendidikan
Sebelum pandemi, orang tua dulu selalu 

pasrah terhadap persoalan pendidikan 

anak kepada sekolah. Orang tua sibuk 

mencari biaya sekolah anak dan bebas dari 

kewajiban seluruh aktivitas belajar anak-

anaknya. Muncul beban baru yang selama 

ini bukan menjadi bidangnya, bahwa orang 

tua harus mendampingi aktivitas belajar 

anak selama masa pandemi.

Mencermati konstelasi dunia pen-

didikan saat ini, bukan sesuatu yang 

tabu bagi orang tua untuk membangun 

relasi yang baik dengan guru sehingga 

terbangun kesamaan pandangan dalam 

menyikapi pendidikan anak di masa 

pandemi. 

Naik turunnya situasi daerah terhadap 

aspek penyebaran Covid-19 membuat 

sekolah dan guru harus waspada 

dalam proses belajar mengajar. Hari 

ini pembelajaran luring, bisa jadi besok 

berubah menjadi pembelajaran daring 

ataupun sebaliknya.

Artinya, sekolah dan guru memang 

harus selalu siap dalam memberikan 

layanan setiap waktu. Kini, guru harus 

melakukan pendekatan nonformal dengan 

melakukan layanan di luar waktu jam 

sekolah. Baik sekolah maupun guru harus 

mewakafkan diri sebagai dokter pendidikan 

di tengah pandemi. Posisi guru harus 

melekat dengan orang tua. Sebaliknya, 

orang tua harus lebih terbuka dalam 

memberi akses guru untuk memantau 

kondisi anaknya kepada guru. 

Selain membangun relasi baik dengan 

orang tua, guru tak boleh lengah terhadap 

kondisi fi sik dan nonfi sik anak didiknya. 

Peran guru selain mengajar, juga 

menangkal sebaran pandemi terhadap 

anak didik demi menjaga kesehatan dan 

keselamatan semuanya. 

Sebagai Pembelajar
Di tengah pandemi saat ini, paradigma 

belajar telah memberi konsekuensi 

pada tugas guru.  Maka tugas dari guru 

seharusnya lebih bersifat bagaimana 

guru bisa menumbuhkan semangat dan 

dorongan internal. Cita rasa kemandirian 

bagi siswa harus terus ditumbuhkan oleh 

seorang guru secara terus-menerus. 

Berdasarkan paradigma belajar, tugas 

utama guru adalah menjadikan murid 

mau belajar. Bila berdasarkan peraturan 

yang berlaku, tugas guru adalah untuk 

pemenuhan jumlah jam mengajar. 

Secara konteks, konsep dan pengertian 

belajar berimplikasi pada peran guru dan 

guru harus memenuhi durasi belajar 

sembari terus menjadi pembelajar. 

Era belajar harus ditandai keterlibatan 

penuh pembelajar, kerja sama murni, 

variasi dan keragaman metode belajar, 

motivasi internal (dan bukan hanya 

eksternal). Bahkan, perlu kegembiraan dan 

kesenangan dalam belajar serta integrasi 

belajar yang lebih menyeluruh ke segenap 

kehidupan organisasi. Salah satu tugas 

utama guru adalah “guru mendorong siswa 

agar rajin belajar (memiliki budaya belajar) 

dan terlibat penuh dalam aktivitas belajar”.

Meminjam bahasa Prof. Dr. M. Furqon 

Hidayatullah, M.Pd., bahwa guru memang 

harus menempatkan diri sebagai long 

life learner. Makna dari long life learner

berarti guru harus menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. Seorang guru harus terus-

menerus meningkatkan kemampuannya 

dan terus meningkatkan sisi dari aspek 

kompetensinya. Seorang guru harus 

menjadi suri teladan bagi muridnya, 

sehingga harus terus berinovasi dan tidak 

gagap terhadap teknologi. Dirgahayu Guru 

Indonesia! (***)

Dr. Bramastia, M.Pd. 

Pemerhati Kebijakan Pendidikan, 

Dosen S-2 Pendidikan Sains 

Pascasarjana FKIP UNS Surakarta 

Guru sebagai Dokter 
Pendidikan
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta selalu membuka lebar 

peluang belajar bagi siapa pun. 

Mengusung semangat “Mangesthi 

Luhur Ambangun Nagara”, UNS siap 

ikut serta dalam pembangunan negara 

dengan cita-cita yang luhur. 

Ada empat mahasiswa yang berbagi 

kisahnya kepada Tim Majalah UNS. 

Mereka adalah Zoarinala Faratiana 

Irene Arson, Muhammet Tashliyev, 

Eugenio Lay, dan Fidele Iraguha. 

Mengenyam pendidikan di UNS, 

memberikan warna tersendiri bagi 

Zoarinala Faratiana Irene Arson (26) 

yang sedang menempuh pendidikan  

Pascasarjana Linguistik Sastra Inggris 

asal Madagaskar. Mengaku tertarik 

belajar bahasa dan kebudayaan 

Indonesia, Irene memilih Indonesia 

sebagai negara studi. Ia juga sempat 

belajar kebudayaan masyarakat 

setempat ketika melaksanakan KKN 

di Pacitan.

Irene juga sempat mengalami 

rindu kampung halamannya. Ia juga 

harus dapat bertahan ketika sakit di 

tanah rantau. Ia selalu berprinsip agar 

jangan menyerah menghadapi segala 

sesuatu.  

Sementara itu, Muhammet Tash-

liyev (23) dari Turkmenistan menem-

puh pendidikan di Prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS.

Selama berkuliah di UNS, Tashliyev 

mengaku sempat mengalami gegar 

budaya. Saat pertama kali meng-

injakkan kaki di Indonesia, ia tak 

menyangka bahwa Indonesia negara 

yang ramai. Menjadi mahasiswa di 

UNS, Tashliyev mengaku telah ditempa 

menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Tashilyev berpesan “Harus enjoy 

dengan momen yang sedang dilalui. 

Juga, harus bisa fokus ketika belajar.”

Sementara itu, Eugenio Lay (22), 

dari Timor Leste sedang menempuh 

pendidikan di Prodi Ilmu Komunikasi 

UNS. Ia memilih UNS karena menu-

rutnya UNS merupakan kampus 

yang cukup terkenal dan Prodi Ilmu 

Komunikasi yang ia minati telah 

terakreditasi A. 

Ketika berada di Kota Surakarta, 

ia mengaku senang karena orang-

orangnya ramah yang menjunjung 

tinggi sopan santun yang membuatnya 

kagum.

Prinsip hidup yang ia pegang 

selama ini adalah menjadi orang yang 

sopan, sabar, bersyukur, dan netral 

dalam menghadapi segala masalah.

Terakhir, Fidele Iraguha (30), 

mahasiswa internasional di UNS. 

Kini, ia menempuh pendidikan pada 

Pascasarjana Ilmu Lingkungan UNS 

setelah menamatkan pendidikan S-1 

di negara asalnya, Uganda. Fidele 

memilih Indonesia sebagai negara 

tujuan studi karena termasuk negara 

Group of 20 (G20). Menurutnya, hal 

ini juga berpengaruh pada kualitas 

pendidikan yang baik.

Prinsip yang dipegangnya bahwa 

jika orang lain bisa, maka ia juga harus 

bisa.  Di akhir kesempatan, ia berpesan 

pada sesama mahasiswa internasional 

agar tetap semangat dan fokus dalam 

kuliah. (Zalfaa Azalia Pursita)

untuk Meraih Mimpi

KISAH MAHASISWA INTERNASIONAL UNS

Merantau 
ke Kota Surakarta
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REKTOR Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., 

M.Hum. meluncurkan empat buku baru 

untuk menandai kesuksesan perjalanan 

kariernya sekaligus perayaan ulang 

tahun ke-60 pada Senin (8/11/2021). 

Acara peluncuran buku digelar secara 

sederhana di kediaman pribadi Prof. 

Jamal Wiwoho yang dihadiri oleh 

segenap pimpinan tiga organ (Majelis 

Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan 

Profesor) termasuk para wakil rektor, 

dekan, ketua lembaga, direktur, dan 

kepala biro di lingkungan UNS, serta 

beberapa penulis buku. 

Rektor UNS Luncurkan
PERINGATI KESUKSESAN PERJALANAN KARIER

Empat Buku

RIWAYAT PENDIDIKAN

1 SD Negeri Magelang , lulus tahun 1974

2 SMP Magelang lulus tahun 1977

3 SMA Negeri V Yogyakarta lulus tahun 1981

4 S-1 Sarjana Hukum (S.H.), FH Universitas Sebelas Maret, lulus 

tahun 1985

5 S-2 Magister Ilmu Hukum (M.Hum.), Universitas Diponegoro, 

Jurusan Hukum  Ekonomi dan Teknologi, lulus tahun 1995

6 S-3 Doktor (Dr.) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Hukum 

Pajak & Public Policy, 2005

SOSOK

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 

Tempat, Tanggal Lahir:

Magelang, 8 November 1961
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Empat buku itu adalah “Media Massa 

dalam Genggaman”, “Bunga Rampai 

Rektor PTN Indonesia”, “Pembaruan 

Hukum Indonesia di Era Disrupsi”, dan 

“Cahaya dari Lereng Gunung Merapi”.

Prof. Jamal dalam sambutannya 

mengatakan, empat buku yang diluncurkan 

itu punya keistimewaannya masing-masing.

Seperti buku “Bunga Rampai Rektor 

PTN Indonesia” yang berisi gagasan 

dari 27 rektor perguruan tinggi negeri 

se-Indonesia soal strategi mewujudkan 

sumber daya manusia yang unggul dan 

utuh dalam menghadapi era disrupsi.

“Cahaya dari Lereng Gunung Merapi” 

yang merupakan autobiografi  Prof. Jamal 

sejak lahir hingga genap usia 60 tahun.

Buku “Media Massa Dalam Geng-

gaman”, berisi 60 tulisan opininya yang 

telah dimuat di berbagai media massa 

dan “Pembaruan Hukum Indonesia di 

Era Disrupsi” yang gagasan 24 guru besar 

hukum di Indonesia untuk mengantisipasi 

perkembangan politik, ekonomi, sosial 

dan budaya,” jelas Prof. Jamal.

Sembari ditemani istri tercintanya, 

Prof. Jamal juga membagikan kisah 

perjuangannya selama merintis karier 

sebagai dosen, Inspektur Jenderal Kemen-

ristekdikti, hingga menapaki perja lanan 

baru sebagai Rektor UNS.

Bagi Prof. Jamal, empat buku itu adalah 

persembahan terbaiknya di usianya yang 

ke-60. Ia ingin buku-bukunya membawa 

manfaat bagi banyak orang, khususnya 

sivitas akademika UNS.

“Saya ingin memberikan yang terbaik. 

Mohon maaf bila buku-buku ini barangkali 

ada kekurangannya,” ucap Prof. Jamal.

Selama menyusun keempat buku itu, 

Prof. Jamal mendapat banyak dukungan 

dari banyak pihak. Mulai dari keluarga, 

sivitas akademika UNS, hingga sejumlah 

pejabat tinggi negara juga bersedia 

memberikan kata pengantar di masing-

masing buku yang ditulis Prof. Jamal.

Dalam buku “Media Massa Dalam 

Genggaman”, kata pengantar diberikan 

oleh Menteri Sekretaris Negara Prof. 

Pratikno, Pimpinan Redaksi Republika Irfan 

Junaidi, Pemimpin Redaksi Koran Sindo-

Sindonews.com Djaka Susilo, Presiden 

Direktur Solo Pos Media Group Arif 

Budisusilo, Pemimpin Redaksi Beritasatu.

com Aditya Laksmana Yudha, dan Direktur 

Utama Lampung Pos Abdul Kohar.

Kemudian, kata pengantar buku “Bunga 

Rampai Rektor PTN Indonesia”, diberikan 

oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil 

Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, Menko 

PMK Prof. Muhadjir Eff endy, dan Menteri 

Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali

Sementara itu, di buku “Pembaruan 

Hukum Indonesia di Era Disrupsi,” kata 

pengantar diberikan oleh Ketua DPR Puan 

Maharani, Menko Polhukam Prof. Mahfud 

MD, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar 

Usman disusul oleh Presiden Joko Widodo, 

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, 

Ketua MWA UNS yang juga Panglima 

TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wali 

Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut 

memberikan kata pengantar.

Persembahan dan kehadiran buku-

buku tersebut jelas menjadi bukti 

bahwa Prof. Jamal memberi perhatian 

kepada tiap insan cendekia di kampus 

untuk merespons dengan cepat setiap 

permasalahan yang dihadapi bangsa dan 

negara Indonesia dengan ide, gagasan, 

dan kajian akademiknya.

Peluncurkan empat buku baru diakhiri 

dengan penyerahan buku tersebut 

kepada seluruh tamu undangan yang 

hadir. Kemudian, buku-buku tersebut 

secara terbatas dalam waktu dekat akan 

dikirimkan kepada Presiden dan Wakil 

Presiden RI, pimpinan lembaga tinggi dan 

tertinggi negara, sebagian menteri Kabinet 

Indonesia Maju, beberapa duta besar dan 

Atdikbud, para rektor PTN, sebagian kepala 

daerah, para penulis buku, dan lain-lain. 

(Yefta Christopherus AS)
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SALAH satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta baru 

saja menjuarai dua kompetisi nasional belum 

lama ini di antaranya Kontes Kapal Cepat Tak 

Berawak Nasional (KKCTBN) dan Kontes Robot 

Terbang Indonesia (KRTI). UKM tersebut adalah 

Bengawan Unmanned Vehicle (UV) Team.

Bengawan UV merupakan salah satu UKM 

Badan Semi Otonom (BSO) di bawah naungan 

Program Studi (Prodi) Teknik Mesin. UKM ini 

berfokus pada kendaraan tanpa awak, baik 

pada bidang udara atau robot terbang dan 

naval atau kapal. 

Meskipun masih seumur jagung, tetapi 

prestasi yang ditorehkan oleh Bengawan 

UV sangat banyak, baik di kancah nasional 

maupun internasional. Pada KKCTBN 2021, 

mereka memborong tiga gelar juara. Lalu, 

dalam gelaran KRTI mampu menyabet tiga 

gelar juara.

Divisi dan Keanggotaan
Meskipun Bengawan merupakan BSO 

di bawah naungan Teknik Mesin, tetapi 

UKM dengan 
Segudang
Prestasi

Bengawan UV 
Team UNS,
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keanggotaannya berasal dari berbagai 

prodi. Saat ini, tercatat 64 mahasiswa 

terdaftar sebagai anggota Bengawan 

UV UNS. Terdapat enam divisi dalam 

UKM ini, yaitu divisi teknis naval, teknis 

aero, administrator, media, manajer, dan 

sponsorship.

Kreativitas Tanpa Batas
Saat diwawancarai oleh Tim Majalah 

UNS, Tri Rahmaji selaku General Manager

Bengawan UV mengatakan bahwa mereka 

sering memanfaatkan hal-hal yang ada di 

sekitar apabila mengalami kendala dalam 

ketersediaan sarana dan prasarana.

Mereka juga menyewa rumah kontrakan 

untuk dijadikan tempat riset dan nge-lab. 

Hal ini karena kapasitas lab yang disediakan 

oleh kampus cukup terbatas sehingga 

tidak dapat menampung seluruh anggota 

Bengawan UV.

Prestasi
Meskipun UNS bukan universitas yang 

memiliki jurusan perkapalan, tetapi prestasi 

dari Bengawan UV patut diacungi jempol. 

Berikut rentetan prestasi yang diraih oleh 

Bengawan UV Team UNS.

2017

-  Juara favorit Kontes Robot Terbang 

Indonesia (KRTI)

-  Juara 4 divisi Fixed Wing KRTI

-  Juara 1 Brawijaya Copter Competition

-  Best Design of Brawijaya Copter 

Competition

2018

-  Juara 2 Hang Tuah Model Boat 

Tournaments

-  Juara 3 Diponegoro Competition 

Race (DISTANCE)

-  Juara 2 Electric Remote Control

Kontes Kapal Cepat Tak Berawak 

Nasional (KKCTBN)

-  Best Progressivity of VTOL division

KRTI

2019

- Best Innovation of Fixed wing division 

KRTI

- Juara 3 Electric Remote Control

KKCTBN

- Best Spirit of Autonomous Surface 

Vehicle KKCTBN

- Juara 3 Design and Control Boat 

Competition (DECONBOTION)

- Juara 3 Kategori Racing Drone 

Brawijaya Copter Competition (BCC)

2020

-  Juara 2 Vertical Take Off  and Landing

KRTI

-  Juara 1 Performance kategori Electric 

Remote Control (ERC) KKCTBN

-  Juara 1 Fun Race kategori Electric 

Remote Control (ERC) KKCTBN

-  Juara 2 Poster Autonomous Surface 

Vehicle (ASV) KKCTBN

-  Best Prototype Autonomous Surface 

Vehicle (ASV) KKCTBN

-  Best Design Autonomous Surface 

Vehicle (ASV) KKCTBN

-  Juara  1 Performance Fuel Engine 

Remote Control (FERC) KKCTBN     

-  Best Design Fuel Engine Remote 

Control (FERC) KKCTBN

-  Juara 1 kategori 3D Aeromodelling 

TECHNOGINE

-  Juara 2 kategori 3D Aeromodelling

TECHNOGINE

-  Best Pilot of 3D Aeromodelling

TECHNOGINE

  2021

-   Juara Judge Commendation Award

SAFMC 2021

-  Juara 2 Skills Video Hull Design 

Category ROBOBOAT 2021

-  Juara 2 Skills Video Sensor Optimi-

zation Category ROBOBOAT  2021

-  Juara 2 kategori Boat Race Com-

petition COMET 2.0

-  Juara 1 Performance Kategori Electric 

Remote Control (ERC) KKCTBN 

-  Juara Harapan 2  Performance

Kategori ASSV KKCTBN 

-  Best Design Electric Remote Control 

(ERC) KKCTBN  

-  Juara 3 Kategori Vertical Take Off  

Landing (VTOL) KRTI 2021

-  Juara 3 Kategori Fixed Wing (FW) KRTI 

2021

-  Juara Harapan 1 Kategori Technology 

Development ESC/ECU KRTI 2021

Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin yang dilakukan oleh 

Bengawan UV ditentukan ketika awal 

tahun. Seluruh tim akan dibagi ke dalam 

beberapa kompetisi yang akan diikuti 

pada tahun tersebut. Kemudian, setelah 

terbagi ke dalam tim-tim kecil, mereka 

akan melakukan riset dan persiapan untuk 

menghadapi kompetisi.

Pembuatan Prototipe Kapal
Setelah melakukan riset, mereka 

mulai membuat desain hull, analisis, dan 

pembuatan prototipe. Lama pengerjaan 1 

buah kapal memakan waktu sekitar tujuh 

bulan, pembuatan hull 1 bulan, kemudian 

uji performa 2-3 bulan, dan fi nishing

sekitar 3 bulan. Setelah armada selesai, 

biasanya mereka melakukan latihan rutin 

di Danau UNS.

Alasan Bergabung dengan 
Bengawan UV

Tri Rahmaji yang merupakan mahasiswa 

Prodi Teknik Mesin FT UNS mengatakan 

bahwa alasannya bergabung adalah ingin 

mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya.

Harapan
Tri Rahmaji berharap agar Bengawan 

UV dapat terus berprestasi mengharumkan 

nama universitas, baik di kancah nasional 

maupun internasional. Selain itu, Ia 

juga berharap agar dukungan fasilitas 

dari kampus semakin besar sehingga 

memudahkan mereka dalam melakukan 

riset. Untuk informasi mengenai kegiatan 

dari Bengawan, dapat dilihat melalui 

Instagram @bengawanuvteam. (Bayu 

Aji Prasetya)
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah menjalin 

kerja sama dengan berbagai institusi perguruan tinggi, baik 

dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih, saat ini UNS 

berhasil menempati peringkat 1.201+ dunia Times Higher 

Education (THE) World University Rankings (WUR) 2022. 

Selain itu, UNS juga kerap mengirimkan mahasiswanya untuk 

melakukan riset, magang, dan pertukaran mahasiswa atau 

dosen ke luar negeri.

Hal tersebut seperti yang telah dilakukan secara rutin 

oleh Program Studi (Prodi) Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 

Budaya (FIB) UNS. Setiap tahunnya, Sastra Indonesia selalu 

mengirimkan beberapa mahasiswa dan dosen untuk belajar 

di University of Malaya, Malaysia selama tiga minggu hingga 

dua bulan.

Mulai semester genap tahun ajaran 2021/2022, Prodi 

Sastra Indonesia akan melakukan transfer kredit internasional 

bersama Jurusan Sastra Melayu Akademi Pengajian Melayu 

Siap Buka 
Transfer Kredit 
Internasional

Prodi 
Sastra 
Indonesia 
FIB UNS
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(APM) University of Malaya. Mata kuliah 

yang ditawarkan adalah mata kuliah yang 

linier di antara dua prodi tersebut.

Mulai semester depan dosen Sastra 

Indonesia dapat menguji skripsi mahasiswa 

Sastra Melayu APM UM dan sebaliknya, 

dari APM dapat menguji skripsi mahasiswa 

Sastra Indonesia.

“Jadi, tidak hanya dari UM saja, tapi 

dari berbagai universitas di luar negeri 

bisa ikut,” ujar Dr. Dwi Susanto.

Melalui transfer kredit internasional ini, 

ia berharap dapat menjadi langkah dalam 

internasionalisasi prodi ke depan dan 

secara bertahap nantinya akan menjalin 

kerja sama internasional dengan universitas 

lain di Malaysia dan Taiwan.

Menyesuaikan Perkembangan
Guna menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan 

ilmu pengetahuan yang setiap hari selalu 

berkembang, Prodi Sastra Indonesia 

juga terus mengikuti perkembangan 

tersebut. Salah satunya memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk 

memiliki kemampuan lain di luar bidang 

bahasa. Terdapat pula mata kuliah baru 

seperti industri penulisan kreatif, Bahasa 

Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dan 

sastra siber. 

Pilihan mata kuliah selain yang 

disediakan oleh Prodi Sastra Indonesia yaitu 

jurnalistik, kehumasan, kepariwisataan, 

periklanan, kepenyiaran, penyutradaraan, 

penyusunan naskah hukum, sinematografi , 

dan penulisan skenario.

Ia mengatakan bahwa kreativitas yang 

dimiliki mahasiswa dapat dijadikan bekal 

untuk berkarier dalam dunia kerja dan juga 

membebaskan mahasiswa untuk magang 

di mana saja. Baik di industri kreatif, televisi, 

media nasional, radio, dan sebagainya.

Genjot Publikasi Ilmiah Mahasiswa
Salah satu keunggulan dari Prodi Sastra 

Indonesia lainnya adalah para mahasiswa 

sudah terlebih dahulu menerbitkan artikel 

di jurnal terakreditasi sinta sebelum ujian 

skripsi dengan memberikan apresiasi 

berupa bebas ujian skripsi apabila 

mahasiswa mampu menerbitkan jurnal 

Sinta 1 atau 2 dan dibebaskan dari jurnal 

skripsi jika mahasiswa mampu menerbitkan 

jurnal Sinta 3 atau 4.

Rekognisi ini sudah diterapkan mulai 

tahun 2019 sehingga mahasiswa dapat 

memangkas waktu studinya.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa 

dapat menulis jurnal sedini mungkin, 

mengingat proses terbit juga memerlukan 

waktu yang tidak sedikit.

Filologi Melayu
Terdapat tiga peminatan di prodi ini, 

yaitu fi lologi melayu, sastra, dan linguistik. 

Salah satu keunggulan yang tidak dimiliki 

oleh Prodi Sastra Indonesia di universitas 

lain adalah kuatnya Filologi Melayu yang 

dipelajari. Peminatan ini menjadi menarik 

karena banyak ilmu pengetahuan, 

sosial, budaya, keagamaan yang 

tersembunyi di balik manuskrip-

manuskrip Melayu pada masa 

lampau. 

Dalam menyelesaikan skripsi, 

para mahasiswa yang mengambil 

peminatan harus terlebih 

dahulu mentransliterasikan dan 

menyunting manuskrip kuno. 

Manuskrip tersebut mereka 

dapatkan melalui studi katalog, 

mengingat ketika masa penjajahan 

banyak naskah yang sudah 

dipindahkan ke luar negeri 

seperti Belanda dan Inggris 

dan hanya bisa dibaca 

melalui versi digital.

Studi Filologi menjadi 

sangat penting karena 

dapat mengungkap 

sejarah masa 

lampau yang tersimpan pada manuskrip-

manuskrip kuno tersebut. 

Mahasiswa dan Alumni
Banyak alumni Sastra Indonesia yang 

sukses berkarier dalam dunia kerja. Salah 

satunya Prof. Dr. Kisyani, M.Hum., guru 

besar di Universitas Negeri Surabaya. 

Kemudian, Dr. Ganjar Harimansyah, Kepala 

Balai Bahasa Jawa Tengah; Kolonel Laut 

Drs. Paseh Mawardi, Kabagum Bakamla 

Zona Maritim Timur; Irwanto, S.S., 

M.S., produser di MTA TV; Zulfahmirda 

Matondang, S.S., M.Li., analis kata dan 

istilah Balai Bahasa Aceh, dan banyak 

alumni sukses lainnya. (Bayu Aji Prasetya)
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GAS Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu isu 

lingkungan yang populer dalam satu dekade ke 

belakang ini. Sejumlah negara telah melakukan 

berbagai cara untuk dapat menurunkan efek gas 

rumah kaca. Lantas, bagaimana kondisi gas rumah 

kaca di Solo?

Perubahan iklim merupakan salah satu topik besar 

yang coba diselesaikan oleh para ahli lingkungan. 

Efek Gas Rumah Kaca (GRK) disebut-sebut sebagai 

penyumbang besar terjadinya perubahan iklim di 

dunia. Indonesia sebenarnya sudah mulai untuk 

melakukan sejumlah cara mengurangi efek GRK. 

Namun, untuk menentukan langkah yang tepat, 

perlu ada kajian mendalam penyebab utamanya 

tingginya efek GRK di suatu wilayah. Inilah yang 

dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta. 

Penelitian kolaborasi yang dilakukan oleh Dr. 

Prabang Setyono, S.Si., M.Si., Widhi Himawan, S.Si., 

M.Si., dan Natasya Nancy mencoba menginventarisasi 

gas rumah kaca di Kota Surakarta. Penelitian ini 

cukup penting bagi Kota Surakarta mengingat kota 

ini terletak di tengah-tengah pulau serta dikitari 

oleh beberapa gunung.

“Kalau daerah fl at atau datar, timbunan CO
2
 akan 

tersapu bersih jika ada angin, tapi ketika ada cekungan 

maka gas CO
2
 dan polusinya itu akan muter-muter 

di situ aja. Kalaupun ada angin yang datang, angin 

itu tidak bisa menyapu CO
2
 di cekungan ini,” jelas 

Dr. Prabang.

Penelitian ini menentukan beban emisi dengan 

formula E=AD x EF. Metodologi ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(LHK) Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Berdasarkan hasil inventarisasi GRK Surakarta 

tahun 2021 yang dilakukan oleh tim peneliti UNS, emisi 

gas rumah kaca di Surakarta mencapai 3089941,68 

ton CO
2
eq/tahun. Sektor penggunaan energi 

menyumbang emisi paling besar dalam pembentukan 

gas rumah kaca dengan nilai 2870893,13 CO
2
eq ton/

Peneliti UNS 
Rekomendasikan 
Sejumlah Saran Mitigasi

Teliti Gas Rumah 
Kaca di Solo, 

mmah 
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tahun. Sektor pengelolaan limbah menyusul 

di nomor dua, kemudian disusul oleh AFOLU, 

dan terakhir IPPU.

Jika sektor penggunaan energi dibedah lagi, 

emisi terbesar dihasilkan oleh listrik. Namun, 

listrik yang mendominasi kontribusi gas rumah 

kaca hanya sebagai bangkitan.

Pandemi Covid-19 selama dua tahun ini 

cukup menurunkan emisi transportasi di Kota 

Surakarta akibat pembatasan mobilitas warga. 

Tetapi kondisi tersebut tak menghalangi 

masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi 

yang sepanjang 2020 mencapai 600.000 

kendaraan.

Sementara itu, emisi yang dihasilkan dari 

sektor IPPU berjumlah 0,66 CO
2
eq ton/tahun. 

Hasil tersebut didapatkan dari penggunan 

produk seperti refrigerant, aerosol, pelarut, 

dan lain-lain. Sektor AFOLU menghasilkan 

emisi sejumlah 60774,53 CO
2
eq ton/tahun. 

Emisi dari AFOLU didominasi oleh alih fungsi 

lahan di Kota Surakarta. Sektor pengelolaan 

limbah menyumbang emisi sebesar 158273 

CO
2
eq ton/tahun dengan dominasi utama 

pada open dumping landfi ll.

Rekomendasi Mitigasi Gas Rumah 
Kaca

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

tim peneliti yang berasal dari program studi 

Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), UNS 

memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi 

bagi Pemerintah Kota Surakarta. Rekomendasi 

mitigasi yang diberikan terkait penggunaan 

energi transportasi yakni hendaknya 

Pemerintah Kota Surakarta melakukan 1) kajian 

rutin efektivitas penyelenggaraan transportasi 

publik dan infrastruktur pedukung; 2) kampanye 

penggunaan moda transportasi publik; 3) 

shifting transportation; 4) pembatasan akses 

kendaraan pribadi komuter yang memasuki 

Kota Surakarta; dan 5) penambahan ruas jalur 

sepeda.

Akses kendaraan pribadi komuter dari warga 

sekitar Surakarta yang memasuki wilayah 

Surakarta termasuk menyumbang emisi yang 

besar serta kemacetan. Widhi Himawan, S.Si., 

M.Si. mengatakan bahwa aktivitas tersebut 

meningkatkan emisi yang besar di Solo.

“Masalah kita sebetulnya itu yang terbesar 

bukan di-supply oleh kendaraan yang 

dimiliki masyarakat Kota Surakarta tapi justru 

kendaraan yang masuk dari daerah sekitar 

Surakarta, penglaju atau commuter.”

Sementara itu, rekomendasi mitigasi yang 

diberikan pada sektor IPPU yakni pendataan 

pelumas dan wax. Mitigasi yang dilakukan 

pada sektor AFOLU yakni mengadakan 

urban farming, konservasi ruang terbuka 

hijau, aplikasi website, dan pembuatan 

Kampung Hijau Award. Tim peneliti UNS 

juga merekomendasikan agar pengelolaan 

gas rumah kaca ini melibatkan peran serta 

publik melalui pendekatan program yang 

adaptif. (Ida Fitriyah)

Masalah kita 
sebetulnya itu 
yang terbesar 

bukan di-supply 
oleh kendaraan 

yang dimiliki 
masyarakat Kota 

Surakarta tapi 
justru kendaraan 

yang masuk 
dari daerah 

sekitar Surakarta, 
penglaju atau 

commuter.”
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Berbasis IoT untuk 
Pasien Covid-19

Dosen UNS Ciptakan
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DOSEN Fakultas Teknik (FT) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang 

juga merupakan peneliti dari Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) UNS, Ubaidillah S.T., 

M. Sc, Ph. D. bersama tim menciptakan 

Helmet Continuous Positive Airway 

Pressure (CPAP) berbasis Internet of 

Things (IoT) untuk pasien Covid-19. 

Inovasi dari Helmet CPAP Berbasis 

IoT ini yaitu dapat memantau kadar 

oksigen pada antarmuka helmet CPAP 

dan saturasi oksigen yang terintegrasi 

dengan IoT.

Di sela-sela acara monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan oleh LPPM UNS 

pada Kamis (21/10/2021), Ubaidillah 

mengatakan, tingginya angka penderita 

Covid-19 di Indonesia sempat membuat 

keadaan menjadi kacau karena banyak-

nya pasien sesak napas hingga akhirnya 

berebut alat bantu pernapasan. Hal 

ini menggerakkan Ubaidillah dan tim 

untuk memberikan kontribusi nyata 

dengan menciptakan inovasi alat bantu 

pernapasan non-invasif.

“Hal itu membuat kami memutar 

otak hingga timbullah inovasi alat bantu 

pernapasan non-invasif ini. Selain itu, 

kami juga melihat adanya peluang 

karena masih minimnya penggunaan 

alat bantu pernapasan non-invasif 

berupa helmet CPAP, padahal helmet 

CPAP ini terbukti mampu mengurangi 

aerosolisasi virus secara signifi kan, hal ini 

tentu akan berguna untuk pengurangan 

transmisi Covid-19,” terang Ubaidillah.

Dibantu oleh Rizqi Husain Alfathan, 

Bioma Cakrawala, Muhammad Dza-

ky Musyaff a, Rani Dwilarasati, dan 

Azzahra Fadhlila Aulia Nisa, Ubaidillah 

menambahkan fasilitas sensor oksigen 

dan sensor saturasi oksigen (SpO2) pada 

helmet CPAP. Helmet CPAP ini berbasis 

IoT sehingga hasil dari pengukuran 

sensor langsung dapat dilihat melalui 

smartphone. Alat ini dapat digunakan 

berulang dengan penggantian tabung 

dan perekat leher. Ubaidillah dan tim 

berharap dengan terbentuknya alat ini 

nantinya dapat membantu para tenaga 

kesehatan dan lembaga penyedia alat 

kesehatan dalam menghadapi pandemi 

Covid-19.

Desain 3D dan Inovasi
Keunggulan dari desain 3D helmet 

CPAP antara lain didesain untuk 

memudahkan proses perakitan dan 

pembongkaran material yang digunakan 

kompatibel terhadap tubuh pasien.

Dapat digunakan berkali-kali dengan 

mensterilkan komponen helmet CPAP 

kecuali pada tabung dan perekat leher 

pasien yang harus diganti pada saat 

akan digunakan kembali.

“Inovasi dari Helmet CPAP Berbasis 

IoT ini yaitu dapat memantau kadar 

oksigen pada antarmuka helmet CPAP 

dan saturasi oksigen yang terintegrasi 

dengan IoT. Cara kerja dari Helmet 

CPAP Berbasis IoT yaitu Prototipe 

ini dilengkapi dengan komponen 

elektronik yang meliputi sensor oksigen 

Envitec OOM202, sensor oximeter 

max30102 modul bluetooth HC-05 

serta arduino mega pro 2560 yang 

terintegrasi dengan sistem IoT,” imbuh 

Ubaidillah.

Kemudian untuk cara kerja sistem ini 

yaitu sensor oksigen akan mendeteksi 

kadar oksigen yang berada dalam helmet 

CPAP. Sedangkan sensor oximeter

mendeteksi saturasi oksigen saat jari 

pasien didekatkan sinar infra merah 

pada sensor. Data hasil pembacaan 

sensor akan diproses oleh arduino 

yang selanjutnya akan dikirim menuju 

smartphone menggunakan mode 

bluetooth dengan modul bluetooth

HC-05. Data hasil yang telah dikirim ke 

smartphone akan dipantau pengguna.

Ubaidillah menambahkan untuk fi tur 

aplikasi helmet CPAP yang pertama 

yaitu aplikasi ini dapat digunakan 

oleh siapapun. Lalu fi tur aplikasi yang 

kedua yaitu sudah berbasis IOT yang 

artinya helmet CPAP dapat diakses 

menggunakan smartphone sehingga 

akan memudahkan kita dalam proses 

pengecekan. Sementara itu, fi tur aplikasi 

yang terakhir yaitu pengguna dapat 

memantau kadar oksigen dari pasien 

secara real time. (Dwi Hastuti)
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Mahasiswa UNS ini Mampu 
Raup Omzet Puluhan Juta

Dari Berbisnis Madu, 
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BERAWAL dari keresahan terhadap 

banyaknya produk madu palsu yang 

beredar di pasar, salah seorang 

mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta kemudian 

merintis merek madu murni miliknya 

sendiri bernama “Neebee” dan 

sukses meraup puluhan juta di tahun 

pertama pendiriannya.

Mochammad Nibraasuddiin Aley 

Z, mahasiswa asal Program Studi 

(Prodi) S-1 Informatika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) UNS berada di balik 

ide cemerlang ini.

Tidak sekadar untuk kepentingan 

bisnis, Neebee juga memiliki niat 

mulia agar masyarakat secara mudah 

mendapatkan produk madu murni 

yang berkualitas tanpa khawatir tertipu.

“Padahal madu sudah disebutkan 

di dalam Al-Qur’an Surah An Nahl 

69. Janji Allah akan hasil produksi 

lebah itu adalah obat dari segala 
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penyakit, tapi malah banyak produk di 

pasaran hingga kelas produsen besar 

membuat ragu banyak orang,” ujar Nibras.

Sejak tanggal 1 Oktober 2020 merek

madunya berhasil berkembang dengan 

menggandeng sepasang suami-istri 

sebagai investor. 

Saat ditanya mengenai bagaimana 

cara Nibras mendapatkan investor, ia 

mengatakan hal ini bermula saat ia 

menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci.

“Ketemu waktu umroh dan kami 

sekamar, banyak ngobrol akhirnya klop. 

Di Malang ketemu lagi dan akhirnya akrab, 

habis itu baru cerita bisnis. Alhamdulillah

ideku dilirik, akhirnya bisnisnya jalan,” 

terang Nibras.

Sebelum dipilih nama Neebee, investor 

sempat mengusulkan nama Nibi. Nama 

ini diambil dari nama depan “Nibras” dan 

“bi” yang merupakan pelafalan dari “bee”. 

Tapi, seiring perjalanan waktu, ia merasa 

penamaan Neebee lebih cocok dari pada 

Nibi. Nama ini terus digunakan hingga 

sekarang.

“Berawal dari celetukan di mobil 

bersama investor. Kemudian, saya 

cerita tentang ketertarikan saya di dunia 

permaduan karena banyaknya madu 

yang dipalsukan sampai madu itu sendiri 

‘terdiskriminasi’,” ucapnya.

Awal Mula Bisnis
Setelah perbincanganya dengan 

investor, Nibras lantas melakukan riset 

pada tanggal 9 September 2020 dan 

mendatangi salah satu peternak lebah 

yang disebutnya sudah berpengalaman 

selama puluhan tahun.

Ia juga meminta referensi dari beberapa 

orang dan menggali informasi melalui 

internet agar pengetahuan seputar bisnis 

madu terus bertambah.

Untuk pasokan madu mereknya turut 

disuplai oleh peternak lebah. Sementara 

itu, untuk desain kemasan, Nibras 

merancangnya sendiri.

Walau merintis Neebee tidaklah mudah, 

Nibras mengaku senang dan bersyukur. 

Baginya, menjalankan bisnis ini sama 

artinya dengan memberikan edukasi 

seputar manfaat madu di dalam Al-Qur’an 

kepada konsumen.

“Salah satu contohnya untuk meng-

edukasi masyarakat 4 produk keluaran 

lebah, seperti propolis, royal jelly, bee 

pollen, madu yang sudah tertera di dalam 

Al-Qur’an,” tambahnya.

Ia menyampaikan, edukasi yang 

diberikan kepada konsumen termasuk 

penjelasan seputar madu murni, madu 

mentah, dan membantu memberikan 

treatment.

Kepada Majalah UNS, Nibras  menje-

laskan pemasaran Neebee dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari sistem 

door to door, WhatsApp, Instagram, 

Facebook, open mitra reseller, dan toko 

online. Tidak hanya itu, ia juga menyediakan 

etalase di rumahnya untuk memfasilitasi 

konsumen yang ingin berkunjung.

Tantangan
Setiap bisnis tentu memiliki 

tantangannya masing-masing. Hal inilah 

yang juga dirasakan Nibras saat merintis 

Neebee.

Meski berhasil menggaet investor, ia 

mengaku omzet pada tiga bulan pertama 

cukup rendah. Omzet Neebee mulai naik 

di bulan keempat dan tren positif ini terus 

berlanjut hingga penghujung tahun 2020 

dan omzet yang didapat mencapai puluhan 

juta.

Dari omzet ini, Nibras memanfaatkannya 

untuk investasi aset, membeli perangkat 

elektronik, dan tabungan persiapan 

menikah.

Saat ditanya mengenai rencana ke 

depan, ia mengatakan akan membuka 

sejumlah program agar produk madunya 

bisa semakin dikenal masyarakat dan 

dirasakan khasiatnya. “Karena rencana ke 

depan aku mau coaching banyak orang 

biar hidup sehat dan bisa mengeluarkan 

performa terbaik dalam hidupnya, terutama 

untuk ibadah,” pungkasnya.

Tak hanya itu, saat ini Nibras tengah 

bekerja sama dengan salah satu produsen 

untuk menambah produknya. Sebabnya, 

ia menemukan hal menarik jika dua hal 

ini dipadukan. (Yefta Christopherus AS)
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Suka Bahasa 
Inggris sejak Kecil,
Berhasil jadi Guru 
Besar English for 
Specifi c Purposes
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MENGERJAKAN sesuatu yang sangat dicintai sejak 

kecil hingga sukses menuai hasilnya di masa depan 

merupakan dambaan tiap orang. Prof. Dra. Diah 

Kristina, M.A. Ph.D yang merupakan Guru Besar 

pada Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS adalah salah 

seorang beruntung yang bisa merasakan kesempatan 

ini. Kecintaannya pada bahasa Inggris sejak kecil 

menuntunnya hingga ke bangku kuliah dan kini ia 

berhasil menjadi dosen dengan bidang kepakaran 

Ilmu English for Specifi c Purposes (ESP).

Saat ditemui Majalah UNS pada Jumat (3/12/2021), 

ibu empat anak ini menceritakan awal perjalanannya 

ketika merintis karier sebagai penyiar radio, dosen, 

hingga sukses mengorbitkan dua anaknya menjadi 

pembawa berita TV nasional.

Walau berasal dari keluarga pensiunan tentara 

yang biasa-biasa saja, Prof. Diah terus mengasah 

kemampuannya. Ketika menginjak bangku kuliah, 

ia mantap untuk mendaftar pada Program Studi 

(Prodi) S-1 Sastra Inggris.

“Di situ kehidupan menjadi lebih baik dan saya 

kuliah di sana (red: IKIP Negeri) karena memang 

penginnya di situ,” ujar Prof. Diah.

Namun, di tengah perjalanannya sebagai 

mahasiswi, IKIP Negeri kemudian dilebur ke dalam 

Universitas Gabungan Surakarta (UGS). Karena hal 

ini, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan 

kurikulum baru dan secara otomatis menyandang 

status sebagai mahasiswi Universitas Negeri Surakarta 

Sebelas Maret, yang merupakan cikal bakal berdirinya 

UNS.

Prof. Dra. Diah Kristina, M.A. Ph.D
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“Waktu itu pas di tengah-tengah kuliah 

ya pindah. Tapi, walau ada penyesuaian 

mata kuliah dan macam-macamnya 

akhirnya tahun 1985 lulus juga,” ucapnya.

Ia mengaku selama menjadi mahasiswa 

menikmati masa kuliahnya dengan baik. 

Prof. Diah mencoba banyak kegiatan 

untuk menambah ilmu dan pengalaman, 

sehingga tidak terpatok pada aktivitas 

kuliah saja. Baginya, ilmu merupakan dasar 

yang wajib dimiliki sebelum melakukan 

sesuatu. 

Prof. Diah menuturkan, selama tahun 

80 hingga 90-an, ia aktif sebagai penyiar 

radio PTPN Rasitania Surakarta, pemandu 

wisata, hingga pembawa acara. Semasa 

menjadi penyiar radio akrab disapa oleh 

para pendengar setianya dengan panggilan 

“Tina Kristina”.

Banyak pengalaman selama berprofesi 

sebagai penyiar radio. Prof. Diah dapat 

mempelajari bagaimana cara mengatur 

suara, mengendalikan emosi pendengar, 

hingga cara berbicara di depan mikrofon.

“Sebelum jadi dosen, kurang lebih 7 

tahun menjadi penyiar radio, jadi seorang 

guide kurang lebih lima tahun, dan menjadi 

MC berbahasa Indonesia dan Inggris 

selama kurang lebih 30 tahun,” tambah 

Prof. Diah.

Rekam jejak pendidikan
Usai menuntaskan studinya dari UNS, 

Prof. Diah lantas memilih dosen sebagai 

profesi barunya usai bertahun-tahun 

mengecap asam garam sebagai penyiar 

radio.

Ia pun melanjutkan studi magisternya 

untuk jurusan Applied Linguistics di 

University of Sidney pada tahun 1992 untuk 

memperdalam ilmu praktik bahasa Inggris 

bagi kehidupan sehari-hari, termasuk 

untuk kepentingan bisnis, ilmu komunikasi, 

pariwisata, dan sebagainya.

Selama studi di sana, Prof. Diah 

menuturkan sempat membawa dua 

anaknya yaitu Sofi e Syarief dan Rory 

Asyari. Meski begitu, ia mengaku harus 

menghadapi sejumlah tantangan agar bisa 

menyelesaikan studinya di University of 

Sidney.

“Sebenarnya saya itu jarak studi antara 

S-1 ke S-2 dan S-3 terlalu jauh, tapi 

dinikmati saja. Saya bisa menyelesaikan 

semuanya dengan baik sampai sekarang 

ini jadi guru besar,” kata Prof. Diah.

Perjalanan studinya kemudian kembali 

berlanjut di Universiti Utara Malaysia. Prof. 

Diah lagi-lagi mengambil jurusan Applied 

Linguistics dan berhasil menuntaskan studi 

doktoralnya pada tahun 2011.

“Kuliah di sana karena kebetulan saya 

pengin memperdalam ilmu supaya bahasa 

Inggris ini tidak menjadi pelajaran yang 

‘harus’ dipilih, tapi ‘wajib’ dikuasai karena 

masa depan butuh bahasa Inggris, selain 

komunikasi dan teknologi.”

Dalam Sidang Senat Terbuka Pengu-

kuhan Guru Besar yang dilaksanakan 

pada bulan Januari tahun 2020 lalu di 

Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, 

Prof. Diah yang dikukuhkan sebagai 

Guru Besar ke-24 FIB dan ke-213 UNS 

menyampaikan pidato inaugurasinya yang 

berjudul “Penciptaan ‘Verbal Branding’ 

Produk dan Jasa Berperspektif English 

For Specifi c Purposes (ESP).”

Dalam penelitiannya, ia mene mukan 

bahwa mayoritas narasi promo sional di 

destinasi wisata masih bersifat deskriptif 

dan informatif.

Ia melihat ketidakjelasan dan kurangnya 

variasi dan kreativitas bernarasi dalam 

bahasa Inggris dan mengaku sangat 

jarang melihat kalimat majemuk dan 

kalimat kompleks yang mana rata-rata 

penulis konten lebih menyukai konstruksi 

kalimat pendek dan sederhana.

“Kaya ada di Wikipedia, jadi tidak ada 

kalimat yang persuasif, yang menjual, dan 

menarik,” kata Prof. Diah.

Ia juga memiliki sederet publikasi 

buku. Buku pertama yang ia tulis berjudul 

“Bahasa Persuasif dalam Public Relations” 

disusul dengan buku “Image Building in 

English”, dan “Bahasa Inggris Persuasif 

untuk Promosi Pariwisata Secara Online”.

Terlepas dari jabatannya sebagai 

Guru Besar dan rutinitasnya mengajar 

mahasiswa, Prof. Diah tetaplah seorang 

ibu sederhana yang tak pernah lelah 

mendampingi keempat anaknya hingga 

tumbuh dewasa.

Ia membiasakan anak-anaknya untuk 

saling bercerita, terbuka, termasuk 

mengajari mereka demokratisasi dalam 

keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, 

Prof. Diah mengaku menerima segala apa 

yang disampaikan anak-anaknya. “Saya 

kasih kebebasan kepada mereka, karena 

maklum mereka sekolah aja dulu sampai 

sore jadi capek butuh waktu istirahat,” 

ungkap Prof. Diah sembari berkelakar.

Senyum tulus ketika Prof. Diah 

menceritakan perjalanan anak-anaknya 

terpancar jelas di matanya. Apalagi, anak 

pertama dan keduanya mengikuti kariernya 

sebagai penyiar. Anak pertamanya yang 

bernama Sofi e Syarief saat ini menjadi 

pembawa berita di Kompas TV, sedangkan 

anak keduanya yang bernama Rory Asyari 

merupakan pembawa acara di SEA Today.

Saat ditanya soal rencana, Prof. Diah 

mengatakan ingin menjalani kehidupan 

yang santai dan sederhana. Ia tidak 

mengincar jabatan atau tujuan-tujuan 

tertentu. Prof. Diah mengaku ingin 

menikmati masa tuanya dengan tenang. 

(Yefta Christopherus AS)
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DHARMA Wanita Persatuan (DWP) Univer-

sitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

menggelar workshop Mengolah Minyak 

Jelantah menjadi Aneka Kreasi. Acara 

tersebut di gelar di Sekretariatan DWP 

UNS, Jumat (10/12/2021).

Wakil Ketua yang membidangi Bidang 

Pendidikan DWP UNS, Arlin Kuncoro Diharjo 

mewakili Ketua DWP UNS, Budhi Widjajanti 

Jamal Wiwoho dalam sambutannya 

mengatakan, workshop ini digelar dalam 

rangka untuk memperingati Hari Ulang 

Tahun (HUT) DWP. “Alhamdulillah workshop 

ini dapat terealisasi. Tema ini sangat cocok 

karena bisa langsung dipraktikkan ibu-ibu 

DWP. Kali ini, ibu-ibu membuat lilin dan 

sabun dari minyak jelantah,” terang Arlin 

Kuncoro.

Arlin menambahkan, bahwa selama ini 

minyak jelantah belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Padahal kalau diman faatkan, 

minyak jelantah ini dapat dimanfaatkan 

untuk membuat aneka kreasi.

Dalam workshop kali ini, DWP UNS 

menghadirkan dua narasumber yaitu 

Dr. Fajar S Handayani, S.T, M.T. yang 

merupakan dosen Fakultas Teknik (FT) 

UNS dan Rosiena Retno S, S.T. Rosiena 

menghimbau kepada peserta workshop

untuk tidak membuang minyak jelantah 

di selokan atau di tanah karena dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

“Bagi yang tidak ingin membuat kreasi 

dari minyak jelantah, maka bisa dijual 

ke pengepul. Namun cari pengepul 

minyak jelantah yang Amanah supaya 

tidak disalahgunakan,” ujar Rosiena.  (Dwi 

Hastuti)

Mengolah 
Minyak 

Jelantah 
menjadi 

Aneka Kreasi
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REKTOR Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho 

mem buka jalannya sosialisasi Per-

aturan Presiden (Perpres) Nomor 86 

Tahun 2021 tentang Desain Besar 

Olahraga Nasional (DBON) di Hotel 

Sunan, Minggu (28/11/2021). Acara 

ini terselenggara berkat kerja sama 

antara Fakultas Keolahragaan (FKOR) 

UNS dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

(FIK) Universitas Negeri Semarang 

(Unnes).

Prof. Jamal mengatakan, sosia-

lisasi Perpres No. 86/ 2021 digelar 

untuk memaparkan rencana pe-

ngem bangan olahraga nasional 

yang dicita-citakan Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) agar atlet-

atlet nasional dapat berprestasi di 

kancah internasional.

Di hadapan Menteri Pemuda dan 

Olahraga (Menpora) RI Zainudin 

Amali, Wali Kota Surakarta Gibran 

Rakabuming Raka, dan Ketua 

National Paralympic Committe 

(NPC) Indonesia Senny Marbun, 

Prof. Jamal berharap lewat DBON 

ini ada kesamaan persepsi antara 

pemerintah pusat dan daerah 

dalam hal pengembangan olahraga 

nasional.

Tujuannya, supaya atlet-atlet 

pada Cabang Olahraga (Cabor) yang 

potensial dan selalu menyumbang 

medali bagi tanah air di kancah 

olimpiade maupun paralimpiade 

dapat terus dibina secara berjangka.

“Desain besar ini menargetkan 

atlet-atlet Indonesia agar mampu 

bersaing dengan atlet-atlet negara 

lain dalam olimpiade dan paralimpik 

di tahun tersebut,” kata Prof. Jamal.

Acara ini dihadiri oleh 126 

peserta yang terdiri dari pengurus 

Cabor, perwakilan akademisi, 

pengurus ikatan guru olahraga, dan 

pengurus asosiasi se-Jateng. (Yefta 

Christopherus AS)

 Sosialisasi Perpres 
DBON Dorong 

Pengembangan 
Olahraga Nasional
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EMPAT guru besar baru Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta resmi dikukuhkan 

dalam Sidang Senat Akademik Terbuka 

UNS, Rabu (15/12/2021). Keempat guru 

besar tersebut adalah Prof. Dr. Sayekti 

Wahyuningsih, S.Si. M.Si., Prof. Ir. Agung 

Tri Wijayanta, S.T., M.Eng., Ph.D., Prof. Dr. 

Agus Supriyanto, S.Si., M.Si., dan Prof. Dr. 

Ir. Eddy Triharyanto, M.P. 

Pengukuhan tersebut digelar secara 

luring di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram 

UNS. Selain itu, acara tersebut juga 

disiarkan secara daring melalui Zoom 

Cloud Meeting dan kanal Youtube UNS. 

Pembukaan sidang terbuka tersebut 

dipimpin oleh Ketua Senat Akademik, 

Prof. Dr. Adi Sulistiyono. 

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho yang 

turut hadir di acara Pengukuhan Guru Besar 

tersebut memimpin acara pengukuhan 

kelima Guru Besar UNS. 

“Pada hari ini, Rabu, 15 Desember 

2021 kami kukuhkan Prof. Dr. Sayekti 

Wahyuningsih, S.Si. M.Si. sebagai Guru 

Besar Bidang Ilmu Kimia Fotokatalis pada 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), Prof. Ir. Agung Tri Wijayanta, 

S.T., M.Eng., Ph.D. sebagai Guru Besar 

Bidang Ilmu Teknik Mesin Fakultas Teknik 

(FT), Prof. Dr. Agus Supriyanto, S.Si., M.Si. 

sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fisika 

Material Sel Surya FMIPA dan Prof. Dr. 

Ir. Eddy Triharyanto, M.P. sebagai Guru 

Besar Bidang Ilmu Hortikultura Fakultas 

Pertanian (FP),” tutur Prof. Jamal. 

Dengan dikukuhkannya empat guru 

besar tersebut, saat ini jumlah Guru 

Besar UNS menjadi 244. Ia berharap agar 

empat guru besar tersebut dapat terus 

mengembangkan bidang ilmunya melalui 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Ketua Dewan Profesor, Prof. Suranto 

mengatakan bahwa gelar tersebut dapat 

disebut profesor atau guru besar. Berbeda 

dengan profesor-profesor di institusi lain. 

“Seorang guru besar pasti profesor, tapi 

seorang profesor belum tentu guru besar. 

Hal ini karena Bapak Ibu punya keterikatan 

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Semoga penelitian-penelitian ke depan 

dapat diabdikan dan diimplementasikan 

dalam mengajar,” kata Prof. Suranto saat 

memberikan sambutan. 

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal 

Wiwoho berpesan agar para guru besar 

yang baru dikukuhkan dapat terus berkarya 

dan produktif. 

“UNS tidak hanya menciptakan 

kebekuan iklim intelektual, melainkan 

UNS juga mampu menciptakan iklim 

kebebasan akademik dan memberi ruang 

untuk berekspresi bagi guru besar agar 

lebih produktif,” kata Prof. Jamal menutup 

sambutan. (Bayu Aji Prasetya)

Resmi 
Dikukuhkan

Empat 
Guru 
Besar 
UNS
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KEPALA Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI 

(Purn.) Moeldoko Ginting mengunjungi 

Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi 

(PUI-PT) Teknologi Penyimpanan Energi 

Listrik (PUI Baterai Lithium) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa 

(7/12/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Jenderal 

TNI (Purn.) Moeldoko turut didampingi 

oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho; 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan UNS; Prof. Ahmad Yunus, 

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UNS, 

Prof. Kuncoro Diharjo; dan Ketua PUI 

Baterai Lithium UNS, Prof. Agus Purwanto.

Dalam sambutannya, Rektor UNS 

menyampaikan bahwa UNS merupakan 

salah satu perguruan tinggi yang 

mengembangkan produksi baterai lithium.

“Sudah dilakukan sejak 2012 silam, 

baterai ini sudah diujicobakan pada sepeda 

listrik, motor listrik, dan mobil listrik. Melihat 

potensi ini, kami optimistis bahwa baterai 

lithium akan semakin berkembang di 

Indonesia,” ungkap Prof. Jamal.

Selain itu, Ia juga memberi contoh 

penggunaan baterai lithium di UNS 

pada sepeda listrik dan mobil listrik yang 

digunakan setiap hari Jumat minggu 

pertama.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) 

Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada 

UNS yang berhasil mengembangkan baterai 

lithium. Ia juga menyampaikan bahwa 

hal tersebut senada dengan komitmen 

Indonesia dalam COP26 bulan lalu yang akan 

berupaya menekan emisi guna mengurangi 

dampak dari perubahan iklim.

“Presiden sangat mendukung industri 

terbarukan. Ini momentum dan potensi 

bagi Indonesia untuk melompat lebih 

jauh lagi dalam industri kendaraan listrik. 

Apalagi setelah munculnya Perpres No 55 

tahun 2019, semua stakeholder langsung 

bergerak,” tuturnya.

Kemudian, Prof. Agus Purwanto 

menjelaskan mengenai baterai lithium 

yang telah diproduksi. Ia mengatakan 

bahwa proses pengujian baterai listrik ini 

memerlukan fasilitas yang sesuai dengan 

standar nasional.

“Sertifi kasi baterai harus disesuaikan 

dengan kebutuhan nasional. Jadi, tidak 

menganut sistem yang berbeda dari yang 

di ujikan supaya yang diujikan tidak berbeda 

jauh dari yang dibutuhkan dalam skala 

nasional,” (Bayu Aji Prasetya)

Kunjungi PUI Baterai Lithium UNS

30

Kepala Staf 
Kepresidenan RI
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Inquirers Mencari 
Tahu, Yang Lain 
Menggerutu 
Melulu

RESENSI BUKU

“G
agal, kejadian pada semua orang, gamang juga milik 

semua orang.” demikian tertulis di kover belakang 

buku dari penulis Yudi Sastroredjo yang merupakan 

nama pena dari Sulistiyo J. Wahyudi yang saat ini sebagai Sub 

Koordinator Akademik Sekolah Pascasarjana UNS, sebelumnya 

adalah staf tenaga kependidikan di International Offi  ce UNS. 

Buku Ini merupakan seri terakhir dari buku trilogi kampanye 

#AyoBelajarkeLuarNegeri. 

Buku Be Curious and Act Globally menceritakan pengalaman 

dan kejadian yang dialami oleh Sorai (tokoh utama dalam 

buku ini) dan lingkaran pertemanannya. Dalam buku ini, Yudi 

Sastroredjo membagi kisah teman-teman Sorai dalam 8 bab.

Masing-masing bab diikat dengan satu benang merah, yaitu 

momen di mana Sorai melakukan penerbangan internasional 

menuju Fukuoka, Jepang. Momen ini menjadi cerita utama 

dalam buku ini. Kisah Sorai selama penerbangan 7 jam 10 

menit di dalam pesawat diramu seru dengan pengalaman-

pengalaman Sorai di masa lalu. Dengan teknik bertutur yang 

dinamis menggunakan alur campuran. Kejadian, aroma, perasaan, 

atau bahkan bunyi di pesawat memicu ingatan Sorai terbang 

ke kejadian-kejadian di masa lalu yang menggugah inspirasi.

Kisah-kisah seputar mimpi, usaha, mindset, curiosity, 

keberhasilan dan kegagalan yang mengaduk perasaan, disisipi 

pengetahuan-pengetahuan global berupa international exposure.

Tak melulu bercerita. Yudi Sastroredjo melengkapi setiap 

bab buku ini dengan berbagai materi pengembangan diri dan 

perjuangan mimpi belajar ke luar negeri. Tidak seperti buku-

buku pengembangan diri lainnya yang biasa ditulis dengan 

gaya nonfi ksi, Be curious and Act Globally ditulis dengan gaya 

fi ksi plus, yang dilengkapi dengan berbagai quote motivasi 

dan tips juga trik. 

Buku ini mengingatkan pembacanya bahwa kesempatan tidak 

akan ada artinya tanpa usaha-usaha untuk menuntaskannya. Setiap 

orang mempunyai mimpi, tetapi tidak semua menerjemahkannya 

dalam beragam aktivitas yang mengarah, bahkan banyak orang 

memenuhinya dengan beragam alasan. Be curious and Act 

Globally, Inquirers mencari tahu, yang lain menggerutu melulu! 

(Dwi Hastuti)
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UNIVERSITAS Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta 

memberikan fasilitas 

yang luar biasa terhadap 

sivitas akademika. Tidak 

hanya memberikan 

ruang perkuliahan 

yang nyaman, namun 

kampus yang saat ini 

dipimpin oleh Prof. Dr. 

Jamal Wiwoho ini juga 

menyediakan ruang 

publik yang nyaman 

untuk mahasiswa. 

Seperti yang berada 

di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) UNS 

terdapat Taman FEB 

Jaya. Taman tersebut 

dilengkapi gazebo 

yang dapat digunakan 

untuk berdiskusi atau 

sekadar menungu jeda 

perkuliahan. Kemudian 

di samping Gedung 

UPT Perpustakaan UNS 

juga terdapat Taman 

Literasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

sivitas akademika UNS. 

Kemudian di Fakultas Seni 

Rupa dan Desain (FSRD), 

Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), kawasan 

Danau UNS juga terdapat 

ruang publik yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

berdiskusi, mengerjakan 

tugas atau sekadar duduk 

bersantai. Penasaran? 

Yuk kunjungi ruang publik 

yang ada di fakultas 

kamu!  (Dwi Hastuti)
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     Kembali Terpilih   

Dirut PT  Hutama KaryaDirut PT  
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DIREKTUR Utama (Dirut) PT Hutama 

Karya, Ir. Budi Harto, M.M. kembali 

terpilih sebagai Ketua Umum 

(Ketum) Ikatan Keluarga Alumni 

(IKA) Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta. Sebelumnya, ia 

merupakan Ketum IKA UNS periode 

2015-2020.

Berlanjutnya masa bakti Ir. Budi 

Harto sebagai Ketum IKA UNS 

ditetapkan dalam Musyawarah 

Nasional (Munas) V IKA UNS yang 

digelar di Ruang Sidang Senat Gedung 

dr. Prakosa UNS, Minggu (5/12/2021).

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho 

yang juga hadir dalam acara tersebut 

mengatakan, IKA UNS memang 

memerlukan sosok pemimpin yang 

tangguh dan punya dedikasi tinggi 

bagi UNS. Prof. Jamal memandang Ir. 

Budi Harto memenuhi dua kriteria ini.

Ungkapan itu disampaikan Prof. 

Jamal sebab saat ini IKA UNS harus 

memayungi lebih dari 200.000 

alumni UNS yang tersebar di 

berbagai wilayah di Indonesia dan 

luar negeri.

“Memimpin lebih dari 200.000 

alumni itu tidak mudah karena harus 

punya komitmen yang tinggi untuk 

keluarga alumni UNS,” ujar Prof. 

Jamal dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof. Jamal juga 

mengaku senang apabila Ketum 

IKA UNS dilanjutkan oleh Ir. Budi 

Harto. Secara tegas dan mantab, 

ia mendukung Pengurus Pusat IKA 

UNS periode 2021-2025 agar bisa 

berkontribusi banyak bagi UNS dan 

masyarakat.

Terlebih, saat ini UNS memerlukan 

dukungan untuk mewujudkan visi 

sebagai World Class University

(WCU). Dan, visi ini bisa diraih dengan 

peran aktif alumni UNS yang sudah 

tersebar di berbagai lembaga negara, 

instansi pemerintahan, hingga sektor 

swasta.

Dalam kesempatan terpisah, 

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 

Kerjasama, Bisnis, dan Informasi 

UNS, Prof. Sajidan mengharapkan 

Ir. Budi Harto dapat membawa IKA 

UNS agar selalu kompak dan bekerja 

sama dengan UNS.

Senada dengan yang disampaikan 

Prof. Jamal, Prof. Sajidan menilai Ir. 

Budi Harto adalah sosok yang sukses 

dan mampu menjalankan amanah 

dalam memimpin IKA UNS.

Perlu Dukungan Alumni Muda
Ditemui usai acara, Ir. Budi 

Harto mengaku bersyukur kembali 

dipercaya untuk memimpin IKA UNS. 

Ia ingin dalam Pengurus Pusat IKA 

UNS masa bakti 2021-2025, alumni 

muda UNS dapat ikut berkontribusi.

“Alumni muda harus yang tampil. 

Jadi, kita harapkan kepengurusan ini 

nanti bisa diisi tokoh-tokoh muda 

alumni sehingga lebih baik dan di 

masa depan saatnya mereka yang 

tampil sebagai pimpinan,” ucapnya

Lebih lanjut, alumnus Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) 

UNS tahun 1983 ini mengutarakan, 

keberadaan alumni muda UNS dapat 

memperkuat sinergi di antara alumni 

UNS.

Ir. Budi Harto juga berharap alumni 

UNS lainnya dapat mendukung 

keberadaan alumni muda UNS di 

Pengurus Pusat IKA UNS 2021-2025 

agar mereka bisa mendapat banyak 

pelajaran dan pengalaman. (Yefta 

Christopherus AS)

  sebagai Ketum IKA UNS
Dirut PT  Hutama KaryaHutama Karya
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Namun, mereka sebenarnya punya nama khusus. Mereka adalah 

Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Para Supeltas ini 

merupakan orang-orang yang dengan sukarela membantu kerjaan 

polisi untuk mengatur lalu lintas.

Peran Supeltas sangat penting dalam mengurai kemacetan tersebut 

seiring bertambahnya volume kendaraan di jalan. Karenanya, jumlah 

Supeltas di kota-kota besar cukup tinggi. Namun, kesejahteraan 

dan keselamatan Supeltas sering diabaikan. Inilah yang membuat 

Dodik Moerdijanto berinisiatif mendirikan Yayasan Supeltas.

Lulusan S2 Ilmu Linguistik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

tersebut mendirikan yayasan ini pada Februari 2019 silam. Yayasan 

yang disahkan di Monumen Pers Nasional, Surakarta ini menjadi 

sebuah lembaga berbadan hukum. Dengan status tersebut, Dodik 

secara serius ingin memperjuangkan hak-hak para Supeltas sebagai 

warga negara Indonesia.

“’Saya tergerak menelurkan yayasan itu berangkat dari kejadian 

yang dialami seorang Supeltas yang diludahi pengguna jalan dan 

tak pernah dianggap layaknya seorang manusia,” ujar Dodik.

Yayasan ini menaungi para Supeltas dengan memberikan berbagai 

hal baik bersifat material maupun nonmaterial. Bantuan material 

dapat dilihat dari pemberian rompi keselamatan bertuliskan Supeltas 

dengan warna terang menyala, topi, tongkat lalu lintas, bendera 

Dodik Moerdijanto: 

Bangun Yayasan, 
Naungi Pahlawan 
Lalu Lintas

PAK Ogah. Jika mendengar nama tersebut apa 

yang melintas di benak Anda? Bagi generasi 

80-an dan 90-an, hal yang tebersit barangkali 

adalah salah seorang karakter yang ada di serial 

“Si Unyil”. Karakter yang memiliki tampilan kepala 

plontos tersebut digambarkan sebagai sosok 

yang sering membantu orang lain meskipun 

mengharapkan imbalan. Hal ini tampak pada 

penyematan nama Pak Ogah kepada orang-

orang yang membantu kelancaran lalu lintas di 

titik-titik tertentu seperti simpang tak bersinyal 

dan simpang putar balik (U-turn).
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lalu lintas, dan peluit agar mudah dikenali 

pengguna lalu lintas baik siang maupun 

malam.

Sejak didirikan tiga tahun lalu, yayasan 

ini beranggotakan 100 orang. Mereka 

memiliki kepengurusan yang terdiri atas 

ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, 

dan keamanan yang dipilih satu hingga 

dua tahun sekali.

Hingga saat ini, para Supeltas hanya 

menerima upah sukarela yang melintas 

di jalan yang mereka atur masing-masing. 

Meskipun demikian, anggota Yayasan 

Supeltas ini cukup rutin menerima santunan 

berupa pemberian atribut seperti seragam, 

uang dalam jumlah besar untuk komunitas, 

asuransi kesehatan, bahkan beasiswa 

pendidikan bagi anak-anak para supeltas.

“Kami biasanya melaporkannya ke 

media untuk keterbukaan informasi,” 

jelas pria kelahiran Sukoharjo 23 tahun 

silam itu.

Selain itu, ada pula donatur khusus 

yang memberikan santunan kepada 

para Supeltas yakni dari Keraton Solo dan 

biasanya digunakan untuk bantuan kantor 

atau yang biasa mereka sebut dengan 

basecamp.

Tidak hanya itu, para Supeltas juga 

seringkali mendapatkan donasi individu. 

Donasi tersebut dapat berupa uang, 

sembako, bahkan pernah juga berupa 

pakaian untuk anak anggota Supeltas.

Ia berharap Supeltas lebih dikenal 

manfaatnya dan mampu berkolaborasi 

dengan semua pemangku kepentingan 

(stakeholders) di sekitarnya dan beberapa 

bulan lalu bekerja sama dengan Jasa Raharja 

untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Wisudawan termuda pascasarjana UNS 

tahun 2019 ini juga berkeinginan untuk 

mereplikasi program Supeltas ini ke seluruh 

Indonesia dan memasang target untuk 

dapat memberi kelayakan dalam segi 

ekonomi dengan cara memberikan opsi 

pendapatan lain dengan pola community 

development.

Atas kepeduliannya, Dodik men  -

dapatkan penghargaan sebagai The Most 

Inspiring Project Passion atau Pemuda 

Indonesia Paling Menginspirasi dengan 

kepeduliannya terhadap aksi sosial di 

usia 19 tahun pada ajang Passion Ville 

2017. Ia juga mendapat penghargaan lain 

seperti Traffi  c Hero & Youth Innovation dari 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Ia juga melahirkan sebuah buku 

tentang kisah inspiratif Supeltas yang diberi 

mana “Bernapas Bersama Peluit”.

Saat ini, Dodik giat mempromosikan dan 

menerapkan Creating Shared Value (CSV) 

di Indonesia. Mantan Direktur Properti di 

PT. Lorimas Pasatama Gede Yogyakarta 

dan Manager Produksi di Radio Prambors 

itu kini diamanahi sebagai Project Manager 

di Indonesian Shared Value Insitute 

(ISVI) juga aktif di organisasi Real Estate 

Indonesia serta Corporate Forum for CSR 

Development. (Ida Fitriyah)
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal 

tersebut ditandai dengan penandatanganan 

nota kesepahaman pada Jumat (12/11/2021) di 

UNS Inn. Kerja sama tersebut mencakup bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan penyelenggaraan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani 

oleh Wakil Rektor Kerja Sama, Perencanaan, Bisnis, 

dan Informasi UNS, Prof. Sajidan dan Direktur 

Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS 

Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi. Selain 

kerja sama dengan pusat, BPJS juga bekerja sama 

dengan beberapa fakultas yang ada di UNS. 

Beberapa fakultas tersebut antara lain Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Fakultas Hukum (FH), dan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik (FISIP). 

Dalam sambutannya, Prof. Sajidan menyam-

paikan apresiasi kepada BPJS atas kerja 

sama yang akan dijalin tersebut. 

“Saya ucapkan terima kasih dan 

apresiasi sebesar-besarnya 

atas kerja sama ini. 

Semo ga, kerja sa-

ma ini dapat 

diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan 

yang bermanfaat ke depan, seperti kuliah tamu, 

webinar, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan MBKM lainnya,” ungkap Prof. Sajidan. 

Ia juga perpesan agar kerja sama ini tidak hanya 

sekadar ditandatangani saja, tetapi dapat diisi 

dengan kolaborasi bersama secara berkelanjutan. 

Ia juga mempersilakan fakultas-fakultas yang turut 

bekerja sama untuk mulai menyusun program yang 

dapat dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Abdur Rahman Irsyadi se-

laku Direktur Umum dan SDM BPJS Ketena-

gakerjaan mengatakan bahwa pihaknya sangat 

terbuka dengan berbagai kegiatan guna meng-

implementasikan nota kerja sama tersebut. 

“Nantinya, kami juga akan membuka magang 

bagi mahasiswa selama 2—3 bulan di sini. Bedanya 

magang di BPJS Ketenagakerjaan dengan instansi 

atau perusahaan lain adalah di sini akan ada 

sertifi kasi keahlian yang didapat oleh mahasiswa 

magang. Kami juga akan menyediakan insentif 

bagi mahasiswa. Hal ini juga untuk mendukung 

program MBKM,” kata Abdur.

Kerja sama antara UNS dan BPJS Ketena-

gakerjaan akan berlaku selama tiga tahun sejak 

penandatanganan nota kesepahaman ini. Namun, 

apabila masa kerja sama tersebut  telah habis 

dapat diperpanjang kembali. (Bayu Aji Prasetya)

UNS Tandatangani Nota 
Kesepahaman dengan BPJS 
Ketenagakerjaan
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 KANTOR Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta akan mendirikan 

Immigration Corner di UPT Kerja Sama dan Layanan 

Internasional (KLI) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi 

Kelas 1 TPI Surakarta, Dwi Anandita Hari Wibowo, M.H. 

usai melakukan penandatangan perjanjian kerja sama

antara UNS dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta 

pada Kamis (11/11/2021) di UNS Inn.

Dalam penandatangan perjanjian kerja sama tersebut, 

dari UNS dilakukan oleh Kepala KLI, Rino Ardhian 

Nugroho, Ph.D. dengan mengetahui Wakil Rektor 

Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Prof. 

Sajidan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta, Dwi 

Anandita Hari Wibowo, M.H. mengatakan, bahwa 

penyelenggaraan Immigration Corner di UNS merupakan 

bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi 

Kelas 1 TPI Surakarta untuk semakin dekat dengan 

masyarakat terutama Sivitas Akademika UNS. “Dengan 

Immigration Corner, kami menyediakan sarana informasi 

keimigrasian, konsultasi pelayanan publik hingga 

pemberian pelayanan publik keimigrasian, termasuk 

untuk mahasiswa internasional yang sedang berkuliah 

di UNS,” terang Dwi Anandita.

Lahirnya Immigration Corner ini merupakan bagian 

dari upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta untuk 

selalu menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat 

dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas 

menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

“Kami juga mengharap doa dan dukungan agar kami 

dapat meraih WBBM pada tahun 2021. Semoga 

Immigration Corner di UNS segera dapat terealisasi 

dan dapat bermanfaat untuk pelayanan keimigrasian 

khususnya seluruh  Sivitas Akademika UNS,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, 

Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Sajidan berharap kerja 

sama antara UPT KLI UNS dengan Kantor Imigrasi Kelas 

1 TPI Surakarta dapat diimplementasikan dengan baik.  

“Yang pertama terkait dengan adanya Immigration 

Corner yang ada di UPT KLI merupakan suatu bentuk kerja 

sama layanan internasional dalam bidang keimigrasian 

bagi Sivitas Akademika UNS. Yang harapannya layanan 

pembuatan dan perpanjangan paspor berjalan dengan 

lancar sehingga kerja sama ini betul-betul bisa terjalin 

dengan baik,” ujar Prof. Sajidan.

Kemudian kedua, perjanjian kerja sama antara UPT 

KLI dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta ini juga 

membuka peluang adanya kegiatan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) khususnya untuk mahasiswa 

di Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik (FISIP). Jadi mahasiswa di FH dan FISIP dapat 

melaksanakan magang kerja atau praktek kerja di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta di mana nantinya kasus-

kasus dapat dikaji dengan baik dan ditemukan solusinya. 

Tentunya hal ini akan menjadi pengalaman yang sangat 

berharga,” pungkasnya. (Dwi Hastuti)

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 
Surakarta Dirikan Immigration 
Corner di UNS
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama 

dengan Bangor University, UK. Ini menjadi upaya peningkatan 

kemitraan UNS dengan perguruan tinggi luar negeri. Perjanjian 

kerja sama tersebut ditanda tangani kedua belah pihak pada 

Senin (22/11/2021). Penandatanganan kerja sama ini memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa UNS untuk mengikuti abroad 

program di Bangor University.

Hadir dalam acara ini, Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, 

S.H., M.Hum. dan Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis 

dan Informasi Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si. Turut hadir pula Mr. 

Sam Jackson-Royle selaku Director of International Operatiom 

and Admission serta Prof. Bruce Vanstone selaku Dean of Business 

School Bangor University.

Dalam sambutannya, Prof. Jamal berterima kasih atas kerja 

sama yang berhasil terjalin antara UNS dan Bangor University. Kerja 

sama dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri merupakan 

hal yang sangat penting. Khususnya, bagi peningkatan kualitas 

pendidikan UNS dalam memenuhi standar internasional.

  Perjanjian kerja sama ini nantinya juga membuka peluang besar 

munculnya kolaborasi penelitian antar dua institusi pendidikan 

tinggi tersebut. Ini tentu akan berdampak pada perluasan bidang 

dan peningkatan jumlah riset ilmiah. 

Sam Jackson-Royle dalam kesempatan ini juga menegaskan 

bahwa kemitraan institusi selalu menjadi bagian yang penting 

bagi Bangor University. Ini berkaitan dengan pembangunan 

keunggulan akademik bagi sebuah perguruan tinggi.

Ia juga menjelaskan bahwa kompetensi riset yang dimiliki 

Bangor University telah digunakan dalam berkontribusi di sektor 

ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua universitas, menurutnya, 

perlu berjalan untuk fokus mencetak lulusan dengan keterampilan 

yang optimal. Keterampilan ini diharapkan dapat berdampak tidak 

hanya bagi lulusan tersebut melainkan juga untuk lingkungan 

di sekitarnya. (Rangga Pangestu Aji)

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan 

asal Korea Selatan (Korsel) BlueWingMotor (BWM) Co. Ltd, 

Rabu (3/11/2021).

Acara penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Rektor 

UNS Prof. Jamal Wiwoho dan CEO BWM Mr. Kim Min-Ho secara 

daring melalui Zoom Cloud Meeting. Dalam penandatanganan 

MoU tersebut, UNS dan BWM sama-sama menyepakati kemitraan 

di bidang penelitian, pendidikan, dan pertukaran ilmu untuk 

mempererat hubungan antara Indonesia-Korsel.

Poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam MoU, meliputi 

kolaborasi di bidang pendidikan dan pembangunan, pertukaran 

mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk kepentingan penelitian dan 

pendidikan, berbagi informasi akademik, dan saling mendukung 

di antara kedua belah pihak.

Prof. Jamal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih 

atas keterbukaan hati BWM yang telah membuka ruang kemitraan 

bagi UNS. Ia menilai, BWM sebagai perusahaan manufaktur 

dapat memberikan banyak ilmu dan kesempatan belajar bagi 

mahasiswa dan dosen UNS. “Terima kasih kepada Mr. Kim atas 

kesediaannya hadir secara daring hari ini. Terlebih saya berharap 

MoU ini bisa diseriusi dan bisa dimanfaatkan oleh dosen dan 

mahasiswa kami untuk belajar di sana,” ujar Prof. Jamal.

Dalam kesempatan itu, Prof. Jamal mengungkapkan bahwa 

kemitraan dengan BWM merupakan komitmen UNS untuk 

memperluas jaringan internasional, selain dengan perguruan 

tinggi di beberapa negara.

Sementara, Mr. Kim juga melayangkan rasa terima kasihnya 

kepada UNS yang sudah menjadikan BWM sebagai mitra. Baginya, 

UNS sebagai perguruan bereputasi di Indonesia yang sudah 

ditetapkan menjadi PTNBH memiliki mahasiswa dan dosen 

berkualitas yang dapat berkolaborasi dengan pihaknya. (Yefta 

Christopherus AS)
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UNS Jalin Kerja 
Sama dengan Bangor 
University, UK

UNS Tanda Tangani 
MoU dengan 
Perusahaan asal Korsel
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menan-

datangani Memorandum of Understanding (MoU) den-

gan Technical Uni versity of Crete (TUC) Yunani, Senin 

(22/11/2021). Kerja sa ma internasional ini memperluas 

jaringan UNS dengan per guruan tinggi luar negeri.

Penandatanganan MoU terlaksana secara daring 

oleh Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 

dan Rektor TUC Prof. Evan Diamadopoulos. Dalam 

sambutannya Prof. Ja mal mengungkapkan rasa 

senangnya memiliki kemitraan dengan TUC. UNS 

menyadari sepenuhnya, di era globalisasi se perti 

sekarang ini penting untuk membangun kerja sama 

dengan institusi pendidikan tinggi di luar negeri.

Adapun poin kerja sama yang dikembangkan 

adalah student and faculty exchange serta perlua-

san riset dan inovasi. “Oleh karena itu, kami sangat 

menghargai kesediaan Anda untuk menjalin kerja 

sama yang saling menguntungkan dengan uni-

versitas kami,” tutur Prof. Jamal.

Prof. Diamadopoulos turut mengapresiasi jalinan 

kerja sama yang terbangun antara kedua universi-

tas ini. Terjalinnya kemitraan ini juga memberikan 

dorongan positif bagi TUC. Ia mengatakan bahwa 

TUC saat ini sedang berproses untuk men jadi salah 

satu universitas top di Yunani.

Ahmad Ramadhan beserta jajaran KBRI Athena 

juga menyampaikan dukungannya dalam perenca-

naan dan implemen tasi dari kesepakatan yang telah 

ditetapkan. Ia berharap, ke sepakatan ini berbuah baik 

untuk peningkatan hubungan bi lateral antara Indonesia 

dan Yunani. (Rangga Pangestu Aji) 

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali 

memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan 

multinasional. Yang terbaru, UNS menandatangani Mem-

orandum of Understanding (MoU) dengan PT. Nihon 

Seiki Indonesia, Jumat (12/11/2021) pagi.

Naskah MoU ditandatangani langsung oleh Wakil 

Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan 

Informasi UNS, Prof. Sajidan dan General Manager PT. 

Nihon Seiki Indonesia, Widodo Bodro Husodo, S.E. dan 

turut disaksikan oleh Dekan Fakultas Teknik (FT) UNS, Dr. 

Techn. Ir. Sholihin As’ad dan Dekan Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS, Harjana, Ph.D.

Prof. Sajidan dalam sambutannya usai seremoni pen-

andatanganan MoU mengatakan, ada tiga ruang lingkup 

yang disepakati dengan PT. Nihon Seiki Indonesia yakni 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat.

Mewakili Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho yang ber-

halangan hadir, Prof. Sajidan mengharapkan, MoU yang 

sudah disepakati bersama PT. Nihon Seiki Indonesia 

dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada kesempaatan yang sama, General Manager 

PT. Nihon Seiki Indonesia, Widodo Bodro Husodo, S.E. 

mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UNS atas 

terselenggaranya acara penandatanganan MoU ini.

Widodo yang mewakili PT. Nihon Seiki Indonesia meng-

utarakan, pihaknya akan mendukung penuh pengem-

bangan kemampuan mahasiswa UNS, terutama di bidang 

praktik kerja industri. (Yefta Christopherus AS)

UNS Jalin Kerja Sama 
dengan Perusahaan 
Multinasional 
asal Jepang

UNS Tanda Tangani 
MoU dengan 
Technical University 
of Crete, Yunani
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MAHASISWA Universitas Sebelas Ma-

ret (UNS) Surakarta tak henti-hentinya 

menyumbangkan prestasi bagi almamater 

tercinta. Kali ini tim mahasiswa Fakultas 

Hukum (FH) UNS yang berkompetisi dalam 

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa 

Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XIV 

Tahun 2021 berhasil memboyong juara 1.

Prestasi tersebut berhasil diraih tim FH 

UNS usai mengungguli tim asal Universitas 

Sumatera Utara (USU) dalam fi nal Debat 

Konstitusi yang digelar oleh Mahkamah 

Konstitusi (MK) RI di Hotel Four Season, 

Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Tim FH UNS yang membanggakan 

ter sebut terdiri dari Oktafiyana, Gresia 

Putri Damayanti, dan Salwa Husna Sekai 

Suryawi. Ketiganya merupakan mahasiswa 

Program Sudi (Prodi) S-1 Ilmu Hukum FH 

UNS angkatan 2019.

Perjuangan tim FH UNS dalam menjuarai 

kompetisi debat ini tentu tidaklah main-main. 

Sebab, ketiganya harus bersaing dengan 

138 tim dari sejumlah perguruan tinggi di 

seluruh Indonesia. Ada pun, sebanyak 126 

tim lolos pada tahap seleksi awal. Kemudi-

an, tim yang lolos penilaian tahap eliminasi 

sebanyak 24 tim. Selanjutnya, 24 tim yang 

lolos tahap eliminasi saling berhadapan dan 

menyisakan dua tim terbaik untuk berlaga 

di fi nal, yaitu UNS dan USU.

Salah satu anggota tim FH UNS, Salwa 

menceritakan perjuangan di balik ketatnya 

persaingan dalam Debat Konstitusi tahun ini. 

Salwa mengatakan, Debat Konstitusi yang 

diikuti oleh timnya merupakan kompetisi 

yang sangat bergengsi bagi mahasiswa 

FH di seluruh Indonesia. 

“Persiapan untuk lomba ini terbilang singkat 

karena jangka waktu pendaftarannya cukup 

terbatas. Namun, kami tentu mempersiapkan 

sematang mungkin untuk kompetisi ini, seperti 

pemberkasan atau pun bahan dari berbagai 

sumber, jurnal, konsultasi ke dosen, alumni 

KDFH UNS, maupun pengurus KDFH yang 

lain yang berkaitan dengan mosi yang akan 

dibedah,” ujar Salwa.

Timnya juga melakukan latihan debat 

dibantu mentor dari KDFH UNS. Untuk pro-

ses pemberkasan, ketiganya dibantu oleh 

tim riset KDFH UNS. Tantangan terberat 

yang harus dilalui timnya adalah mencari 

argumen yang kuat dengan waktu yang 

cukup singkat.

Selain itu, mereka juga melakukan pen-

gambilan video pemaparan esai yang harus 

dilakukan tanpa kesalahan satu pun. “Lomba 

Debat Konstitusi MK sistem seleksi nasional 

menggunakan esai dan presentasi video. 

Kemudian, tim FH UNS lolos pada babak 

tersebut,” terangnya.

Usai melewati tahap itu, tim FH UNS 

langsung berhadapan dengan tim dari UIN 

Raden Intan Lampung dan Universitas Ta-

rumanegara di babak penyisihan. Babak ini 

berhasil dilibas ketiganya dengan baik dan 

berhasil lolos menjadi juara grup. Setelah 

masuk ke babak perempat fi nal, tim FH 

UNS bertemu dengan tim dari Universitas 

Udayana. Dan hasilnya, lagi-lagi tim FH 

UNS menang dengan nilai 4-1.

Tren kemenangan tim FH UNS kembali 

berlanjut di babak semifi nal. Oktafi yana, 

Gresia, dan Salwa harus menghadapi tim 

Universitas Syiah Kuala yang pada tahun 

sebelumnya merupakan juara 2 Debat 

Konstitusi. “Alhamdulillah kami menang dan 

lolos ke babak fi nal. Kami langsung untuk 

fi nal, mulai dari memberkas mosi, latihan 

speech, hingga konsultasi materi-materi” 

ujar anggota tim FH UNS lainnya, Gresia.

Di babak fi nal saat bertemu tim dari 

USU, tim FH UNS disuguhkan Mosi debat 

bertajuk “Pemberlakuan Karantina Wilayah/ 

Lockdown Saat Kasus Covid-19 Meningkat”. 

Dan, babak ini berhasil dilalui ketiganya 

dengan baik sehingga layak menyandang 

juara 1 Debat Konstitusi. Dengan prestasi 

yang diraih, Oktafi yana, Gresia, dan Salwa 

ingin perjuangan mereka dapat menambah 

pengetahuan dan melatih diri. Mereka juga 

ingin prestasinya menginspirasi mahasiswa 

FH UNS lainnya untuk bermental juara.

“Harapannya adalah menambah pen-

getahuan dan melatih diri untuk terus 

ber kembang serta membanggakan KDFH 

UNS, FH UNS, dan tentu saja UNS,” pungkas 

anggota tim FH UNS lainnya, Oktafi yana.  

(Yefta Christopherus AS)

Tim FH UNS 
Berhasil Sabet 
Juara 1 Debat 
Konstitusi

Alhamdulillah 
kami menang 
dan lolos ke 
babak fi nal. 
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PULUHAN mahasiswa berprestasi Univer-

sitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta diguyur 

insentif berupa uang pembinaan dan 

beasiswa. Hal tersebut diberikan dalam 

acara pemberian penghargaan prestasi 

bagi mahasiswa di Auditorium Fakultas 

Kedokteran (FK) UNS, Selasa (14/12/2021).

Penghargaan ditujukan kepada maha-

siswa peraih kejuaraan nasional yang 

diselenggarakan oleh kementerian, seperti 

Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan 

Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), 

Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (KN-MIPA) hingga 

kejuaraan tingkat internasional seperti 

Asian Youth Para Games.

Pemberian penghargaan tersebut 

dilakukan secara langsung oleh Rektor UNS, 

Prof. Jamal Wiwoho. “Pada kesempatan 

ini terus terang saya dan UNS merasa 

bangga memiliki talenta-talenta muda 

masa depan bangsa yang produktif dengan 

karya-karyanya. Berada di tengah-tengah 

mahasiswa hebat yang sukses mengukir 

kemenangan di berbagai kejuaraan adalah 

momentum yang tak akan terlupakan,” tutur 

Prof. Jamal.

Ia mengajak  mahasiswa yang hadir untuk 

terus menunjukkan prestasi dan mengukir 

nama baik di berbagai ajang, baik tingkat 

nasional maupun internasional.

“Tanggung jawab yang Saudara emban 

sekarang dan yang akan datang, tidak 

hanya untuk kepentingan kesuksesan diri 

sendiri dan keluarga, melainkan juga untuk 

kemajuan UNS serta bangsa dan negara 

Indonesia tercinta.  UNS dan bangsa ini 

butuh perhatian dan peran Saudara secara 

konkret, yakni dengan mengamalkan 

seluruh ilmu pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman yang diperoleh selama 

perkuliahan,” ajaknya.

Wakil Rektor Akademik dan Kemaha-

siswaan UNS, Prof. Ahmad Yunus turut 

mengapresiasi prestasi tersebut. Ia berharap, 

melalui prestasi ini dapat memberikan 

semangat kepada seluruh mahasiswa UNS 

untuk terus berprestasi. (Bayu Aji Prasetya)

KABAR bahagia datang dari kalangan sivitas 

akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta. Pasalnya, salah satu dosen UNS 

masuk ke dalam daftar 2% ilmuwan yang 

paling berpengaruh di dunia. Pemering-

katan Top 2% World Ranking Scientists

ini dipublikasikan Stanford University dan 

Elsevier BV.

Pemeringkatan Top 2% World Ranking 

Scientists  ini secara tahunan diperbarui 

oleh Elsevier BV dan Stanford University, 

yang terbaru, data ini diperbarui pada 20 

Oktober 2021 lalu. Dalam pembaruan kali 

ini, terdapat 58 ilmuwan asal Indonesia 

yang masuk daftar 2% ilmuwan paling 

berpengaruh di dunia, salah satunya adalah 

Dr. Eng. Nugroho Agung Pambudi, M.Eng. 

Ia merupakan dosen Program Studi (Prodi) 

Pendidikan Teknik Mesin (PTM) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidkan (FKIP) UNS.

Dr. Agung menempuh pendidikan pada 

Postdoctoral Research Associate tahun 

2016-2017 International Institute for Car-

bon-Neutral Energy Research (I2CNER) 

Kyushu University. Pada jenjang doktoral, 

ia menamatkan pendidikan Doctoral En-

gineering (Dr. Eng) Department of Earth 

Resources Engineering, Kyushu University 

Research Area: Thermodynamic, renew-

able energy, geothermal pada 2011-2014.

Penghargaan yang pernah ia terima an-

tara lain Honored Intellectual Property Award 

dari Winner IT TIC competition di Taiwan, 

Runner up Halaltech Competition di Ma-

laysia, Visiting Scholar dari Korean Institute 

Energy Research 2013, Japanese Monbusho 

Scholarship for Doctoral Engineering Study 

2011, Awarded Young Researcher Program 

dari pemerintah Finlandia tahun 2010, dan

Best Lecturers 2019-2020 di UNS.

Dr. Agung tergabung sebagai dosen 

UNS sejak 2012. Ia juga menjadi editor 3 

jurnal internasional, 1 jurnal Q2 Scopus, 1 

jurnal Q4 Scopus, dan 1 jurnal International 

Frontiers. (Zalfaa Azalia Pursita)

Puluhan Mahasiswa 
Berprestasi Diguyur 
Insentif

Hebat! Hebat! 
Dosen UNS Masuk Dosen UNS Masuk 
Top 2% Ilmuwan Top 2% Ilmuwan 
Paling Berpengaruh di DuniaPaling Berpengaruh di Dunia

Nugroho 
Agung 
Pambudi
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UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta memberikan berbagai bonus 

kepada mahasiswanya yang berhasil meraih 

medali dalam gelaran Pekan Olahraga 

Nasional (PON) XX Papua 2021. Pemberian 

bonus kepada ma hasiswa UNS peraih 

medali PON XX Papua 2021 diberikan 

langsung oleh Rektor UNS, Prof. Jamal 

Wiwoho dalam acara penyambutan mereka 

usai pulang dari Papua, bertempat di Ruang 

Sidang IV Gedung Rektorat dr. Prakosa 

UNS, Jumat (22/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, turut 

didampingi Dekan Fakultas Keolahragaan 

(FKOR) UNS Dr. Sapta Kunta dan Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS Prof. 

Ismi Dwi Astuti N. Selain itu, turut hadir pula 

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

UNS Drs. Rohman Agus Pratomo.

Mahasiswa UNS yang berhasil meraih 

medali emas di PON XX Papua 2021 

mendapatkan pembebasan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT), kesempatan untuk studi 

lanjut gratis hingga jenjang S-3, dan uang 

pembinaan sebesar Rp 4,5 juta. Peraih 

medali perak juga mendapat pembebasan 

UKT, ditambah dengan kesempatan studi 

lanjut hingga jenjang S-2 gratis dan uang 

pembinaan sebesar Rp 3,5 juta dan peraih 

medali perunggu dibebaskan UKT-nya 

selama berkuliah dan nanti akan diberikan 

juga uang pembinaan sebesar Rp2,5 juta.

Dekan FKOR UNS Dr. Sapta Kunta 

mengucapkan rasa terima kasihnya 

kepada Prof. Jamal yang telah mengguyur 

mahasiswanya dengan bonus melimpah.

Ia berharap dengan diberikannya bonus 

dapat memotivasi mahasiswa lainnya untuk 

berlomba-lomba memberikan kontribusi 

yang terbaik bagi UNS, baik di perlombaan 

tingkat nasional maupun internasional, 

salah satunya pada Paralimpiade Tokyo 

kemarin berhasil membawa anak asuhnya 

meraih medali emas pada cabang olahraga 

parabadminton.

Dalam gelaran PON XX Papua 2021, 

UNS mengirimkan sembilan mahasiswa 

terbaiknya untuk membela kontingen DKI 

Jakarta dan Jawa Tengah.

Untuk medali emas yang berhasil disabet, 

diraih oleh Janan Salma dari cabor basket, 

Lukman L. Hakim dari cabor baseball, dan 

Khoirudin Mustakim dari cabor pencak silat 

tanding kelas B. Kemudian, untuk medali 

perak berhasil diraih Fauziyyah Rahma dari 

cabor renang 4x200 meter freestyle relay 

women dan Agung Wahyudi dari cabor 

atletik lompat jangkit.

Sedangkan, untuk medali perunggu 

dipersembahkan oleh Ashifa’ Helsa dari 

cabor selam kolam 200 meter, Nadia Haq 

U. N. C dari cabor pencak silat tanding 

kelas B, dan Adira Kurniawati dari cabor 

anggar sabel beregu.

Selama gelaran olahraga terbesar 

se-Indonesia itu, ada berbagai cerita 

unik dari mahasiswa UNS yang berada 

di tanah Papua. Nadia Haq U. N. C dari 

cabor pencak silat tanding kelas B berhasil 

menyumbangkan medali perunggu untuk 

kontingen Jawa Tengah dan bagi UNS 

dalam keadaan sedang hamil.

Selain itu, ada cerita dari Khoirudin 

Mustakim, peraih medali emas dari cabor 

pencak silat tanding kelas B- yang berlari 

sejauh 58 KM dari Salatiga ke Klaten sesuai 

dengan nazarnya sebelum PON. (Yefta 

Christopherus AS)

PRESTASI

Mahasiswa Peraih 
Medali PON XX Diguyur 
Bonus Melimpah
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KETERBATASAN adalah keunikan. Ialah 

Muhammad Fauzan. Pemuda yang 

menempuh pendidikan di Desain Ko-

munikasi Visual (DKV), Fakultas Seni 

Rupa dan Desain (FSRD) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta terse-

but, baru saja terpilih sebagai pemuda 

difabel berprestasi nasional 2021.

Ketertarikannya sejak kecil terhadap 

dunia menggambar membuahkan hasil 

yang menawan. Segudang prestasi 

berhasil dikantonginya bahkan sejak 

masih duduk di bangku Sekolah Me-

nengah Pertama (SMP).

Berimajinasi Lewat Karya
Fauzan yang menggeluti dunia 

meng gambar sejak SD mengaku bah wa 

menggambar menghadirkan ketedu-

han dalam jiwa dan memperluas daya 

imajinasinya.

Saat masih di TK, Fauzan meng-

gambar menggunakan crayon.  Bahkan 

ia juga terus mengasah kemampuan 

menggambarnya menggunakan alat 

digital.

Bakat yang dimilikinya berawal dari 

perasaan enjoy yang mendorong-

nya untuk terus mendalami dunia 

menggambar dan mengasah kemam-

puannya.

Beragam objek yang tercipta di 

dalam imajinasinya berhasil lahir dalam 

bentuk gambar mulai dari style anime 

hingga realis.

Menggambar Butuh Riset
Menjuarai berbagai lomba menun-

tut Muhammad Fauzan untuk men-

ciptakan bermacam-macam style 

menggambar. Sering kali, ia harus 

menyesuaikan gambarnya dengan 

tema yang diberikan oleh panitia lom-

ba. Misalnya saja, pada lomba Fanart 

yang baru saja diikutinya.

Fauzan mengaku bahwa ia tak per-

nah kehabisan inspirasi. Sebab, ia selalu 

melakukan riset sebelum menggambar 

suatu objek. Melalui riset tersebut, 

Fauzan bisa memperdalam makna 

gambar yang ia ciptakan sehingga 

pesan di dalam karya tersebut dapat 

tersampaikan. Salah satunya gambar 

maskot acara pada salah satu karya 

yang dibuatnya.

Begitupun dengan hasil karya ber-

gaya realisme yang berhasil dinobatkan 

se bagai pemenang perak kategori ma-

hasiswa pada lomba Siapfest. Berjudul 

Pusaka Elok Tak Sirna memiliki pesan 

bahwa budaya Indonesia tidak akan 

hilang meskipun berada di peradaban 

yang semakin modern.

Terpilih sebagai Pemuda Difa-
bel Berprestasi Nasional 2021

Hingga saat ini, ia telah mengumpul-

kan lebih dari 10 karya yang dinyatakan 

sebagai juara.

Suatu kali, ia mendapat kabar dari 

kerabat terdekat bahwa Kementerian 

Pemuda dan Olahraga Republik Indo-

nesia (Kemenpora RI) akan memberikan 

penghargaan bagi pemuda difabel yang 

memiliki segudang prestasi pada pe-

rayaan Hari Sumpah Pemuda. 

Disaksikan oleh jutaan pasang mata 

ma syarakat di Indonesia, Muhammad 

Fauzan dinobatkan sebagai Pemuda 

Difabel Berprestasi Nasional 2021.

Motivasi Terbesar adalah 
Orangtua

Meskipun mengaku menyukai dunia 

menggambar dengan sendirinya, Fauzan 

tidak menampik bahwa kedua orangtu-

anya memiliki peran yang sangat besar 

dalam mendukung bakat menggambar 

di dalam dirinya.

Ia tidak pernah menganggap keter-

batasannya sebagai kelemahan melain-

kan sebagai keunikan yang dimilikinya. 

Kesadaran itu juga diperoleh dari idolan-

ya yaitu Surya Sahetapy yang kebetulan 

memiliki keterbatasan yang sama.

“Jangan menganggap kalau keca-

catan itu adalah halanganmu, jadikan 

kecacatan itu sebagai keunikanmu 

sendiri,” pungkasnya. (Alinda Har-

diantoro)

Muhammad Fauzan

Dinobatkan 
sebagai 
Pemuda 

Difabel 
Berprestasi 

Nasional

KETERBATASAN

Muhammad Fa

menempuh pe

munikasi Visua

Rupa dan Desa

Sebelas Maret (

but, baru saja te

difabel berpres

Ketertarikann

dunia menggam

yang menawa

berhasil dikant

masih duduk d

nengah Pertam
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MUDA dan berprestasi, hal tersebut te-

cermin dari seorang Zalfaa Azalia Pursita, 

mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendi-

dikan Khusus (Pkh) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Ia me rupakan Duta Bahasa Jawa 

Tengah 2021 yang sekaligus 

mewakili provinsi ke 

Pemilihan Duta Bahasa 

Nasional 2021 pada per-

tengahan tahun lalu. 

Ketertarikan di dunia 

literasi sudah ada dalam 

diri Zalfaa sejak kecil. Maha-

siswa semester 7 tersebut juga 

memiliki segudang prestasi. 

Ia tengah mengembangkan sebuah 

komunitas bimbingan belajar gratis ber-

nama Rumah Mentari dan perpustakaan 

daringnya, Sanbukis. 

Senang Membaca Buku 
Sejak usia kanak-kanak, Zalfaa sudah 

dikenalkan dengan buku oleh orang tuanya. 

Saat ini, dalam sebulan ia dapat menghabiskan 

tiga buku bacaan, baik fi ksi maupun nonfi ksi.

Melalui minat baca yang tinggi terse-

but, ia sering berkunjung ke perpustakaan 

sekolah. Ia menyukai berbagai macam 

genre buku, baik pengembangan diri, 

ro mance, petualangan, 

hing ga agama. 

Penulis dan Buku 
Favorit 

Duta Bahasa Jawa 

Te ngah tersebut memili-

ki dua penulis favorit yaitu 

Alvi Syahrin dan Tere 

Liye. Salah satu buku 

favoritnya adalah Jika Kita 

Tak Pernah Jadi Apa-Apa

karya Alvi Syahrin. Isinya adalah 

tidak perlu menjadi orang hebat terlebih 

dahulu baru bisa bermanfaat bagi orang lain. 

“Kita nggak perlu jadi pohon beringin 

yang rindang atau berbuah dulu baru mau 

bermanfaat. Kita nggak bisa ujug-ujug jadi 

orang hebat dan bermanfaat luas tanpa 

memulai terlebih dahulu dari hal-hal kecil,” 

ungkap Zalfaa. 

Sanbukis dan Rumah Mentari 
Pada akhir 2020, ketika ia sedang mem-

bereskan tumpukan-tumpukan bukunya, 

terlintas agar kebaikan yang ia dapatkan 

dari buku tersebut juga bisa didapatkan 

oleh orang lain. Hal ini yang melatarbe-

lakangi Zalfaa membuat perpustakaan 

daring bernama Sanbukis. 

“Alhamdulillah disambut baik,” tutur 

mahasiswa semester 7 PKh FKIP UNS ini. 

Ia menjelaskan peminjaman buku di San-

bukis tidak dipungut biaya. Peminjam cukup 

isi formulir di pesan langsung Instagram dan 

diambil dengan sistem bertemu langsung. 

Durasi peminjaman selama satu bulan, tetapi 

apabila ingin diperpanjang, ia menerima 

perpanjangan peminjaman tersebut. 

“Aku punya dua program di Sanbukis, 

yang pertama adalah Give Happiness. 

Kalau ini, temen-temen ngasih buku ke 

Sanbukis. Kedua, Sharing Happiness, kalau 

ini temen-temen cuma menitipkan buku 

buat dipinjamkan di Sanbukis,” imbuhnya. 

Sementara, Rumah Mentari merupakan 

program Zalfaa dalam dunia pendidikan 

anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) di desa-

nya. Ia bersama beberapa rekannya setiap 

Minggu mengajari anak-anak di sekitar 

ru mahnya secara cuma-cuma dan masih 

berjalan hingga sekarang. 

Awal Mula Ikut Duta Bahasa 
Mahasiswa asal Boyolali tersebut men-

gaku salah satu alasan mengikuti ajang ini 

adalah untuk mencari teman yang memiliki 

visi dan misi yang sepaham dalam dunia 

li terasi.

“Sekarang, aku sama Shella ada pro-

gram siaran langsung di Instagram, kami 

membahas buku yang selesai dibaca,” 

tutur Zalfaa. 

Program yang ia usung juga meng-

gabungkan antara dua hobinya, yaitu 

membaca dan menulis. Ia mengusung 

program bernama Sauna Citra: Sahabat 

untuk Pecinta Literasi. 

Latar belakang pendidikan yang bu-

kan berasal dari lingkup kebahasaan tidak 

membuatnya minder. Hal tersebut terbukti 

ketika ia mendapat predikat unggul dalam 

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).  

(Bayu Aji Prasetya)

niversitas 

akarta. 
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PANDEMI Covid-19 mengubah segala 

lini kehidupan, terutama lini kesehatan. 

Dokter dan Tenaga Kesehatan (Nakes) 

melalui kerja yang sangat berat sela-

ma dua tahun ini. Mereka tidak hanya 

kewalahan mengatasi pandemi yang 

tiada henti, pasien-pasien selain yang 

terkonfi rmasi positif Covid-19 juga harus 

ditangani.

Pada acara Webinar Diabetes Aware-

ness Program Rumah Sakit (RS) Uni-

versitas Sebelas Maret (UNS) dengan 

narasumber dr. Coana Sukma Gautama, 

Sp.Pd., M.Kes., FINASIM yang disiarkan 

dalam platform Instagram dan YouTube 

mengatakan meski ada yang masih takut 

akan tertular virus corona di rumah 

sakit, pola pikir ini membuat beberapa 

orang mengalami perburukan penyakit 

seperti pengidap diabetes mellitus. 

Lebih lanjut dr. Coana menjelaskan 

bahwa diabetes termasuk kelompok 

penyakit metabolik. Penyakit ini timbul 

karena gula darah yang tinggi akibat 

kelainan produksi insulin, kerja insulin, 

atau keduanya.

Diwajibkan untuk kontrol ke rumah 

sakit secara berkala menjadi agenda 

bagi para pengidap Diabetes Mellitus 

(DM). Hal ini bertujuan agar dokter 

dapat menilai sejauh mana keadaan 

pasien setelah diberi obat. Namun, 

karena banyak pasien yang takut kon-

trol ke rumah sakit karena pandemi, 

banyak pengidap DM yang mengalami 

perburukan.

Perburukan itu terjadi karena gula 

darah pasien yang tidak terkontrol 

selama pandemi. Tips-tips tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:

Diet
Pengidap DM harus selalu me ngon-

trol pola makan serta apa saja yang 

dimakan. Pengidap DM harus tahu cara 

menghitung kalori yang tepat dengan 

proporsi karbohidrat dan lemak yang 

dibutuhkan.

Olahraga
Pandemi tidak dapat dijadikan eksepsi 

untuk tidak olahraga. Para pengidap DM 

sangat disarankan untuk melakukan 

olahraga. Setidaknya olahraga dilakukan 

selama 2—3 kali dalam seminggu.

Rutin Minum Obat Antidiabetes Oral

Pasien DM yang sudah diberi obat 

oleh dokter harus rutin meminum obat-

nya dan lebih memperburuk keadaan 

bila tidak disiplin meminumnya. Dokter 

dapat mengawasi seberapa patuh pa-

sien minum obat lewat hasil tes hbA1C. 

Melalui tes itu pula, dokter dapat menilai 

sejauh mana obat yang diberikan efektif 

mengobati penyakit yang diidap 1 dari 

17 orang Indonesia tersebut.

Rutin Mengaplikasikan Obat 
Antidiabetes Injeksi/Insulin

Jika penyakit DM seseorang sudah 

parah, dokter biasanya meresepkan 

obat pendamping selain obat utama dan 

harus rutin diminum atau diaplikasikan 

agar tidak terjadi perburukan.

Kendati risiko gula darah tinggi da-

pat diatasi dengan cara-cara terse but, 

dr. Coana menegaskan lagi bahwa 

pe ngidap DM harus selalu kontrol ke 

rumah sakit.

Mencegah terjadinya perburukan 

penyakit adalah hal yang sangat penting 

dilakukan. Untuk itu, mari patuh untuk 

kontrol rutin. Semoga selalu sehat. 

(Ida Fitriyah)

PANDEMI Covid-19 mengubah segala bagi para peng

Cegah 
Diabetes Mellitus 

Tak
Terkontrol

Selama Pandemi 
dengan Cara-Cara IniCoana Sukma GautamaCoana Sukma Gautama
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