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SALAM REDAKSI DAN SUSUNAN REDAKSI

Bangkit 
Pascapandemi

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung 

selama dua tahun. Dalam dua tahun tersebut 

banyak perubahan yang telah terjadi di berbagai 

sektor. Termasuk dalam hal pembelajaran yang 

sebelumnya dilakukan dengan tatap muka, 

selama pandemi ini dilakukan secara daring.

Maret 2022 ini, UNS tepat berusia 46 

tahun. Dalam perayaan Dies Natalis ke-46, 

UNS mengangkat tema “Internasionalisasi 

dalam Pengembangan Inovasi UNS Berbasis 

Teknologi Digital Menuju Kebangkitan 

Ekonomi Kreatif”. Tahun 2019 hingga 2022 

merupakan waktu yang berat bagi masyarakat 

Indonesia dan dunia. Varian-varian Covid -19 

terus bermunculan hingga saat ini. Namun, 

kita perlu bersiap untuk kondisi kehidupan 

normal baru. Berbagai upaya harus dilakukan 

untuk membangkitkan sektor-sektor usaha 

yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Majalah UNS Edisi V  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. 

Tentu, masih banyak informasi dan 

bahasan pada rubrik lain yang menarik 

untuk disimak. Semoga apa yang dibagikan 

pada edisi kali ini dapat menjadi bacaan 

bermanfaat. Sekali lagi, selamat membaca!
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Pandemi Covid-19 sudah 

ber  lang sung selama dua ta-

hun. Kon disi tersebut memba-

wa ba nyak pe rubahan di berb-

agai sek tor. Namun, kebanyaan 

peru bahan tersebut didominasi 

oleh sisi negatif. Untuk itu, per-

lu usaha untuk membangkitkan 

sektor-sektor tersebut di era 

pascapandemi saat ini. Apa saja 

yang dapat dilakukan?

Pandemi Covid-19 telah 

meng  hantui dunia sejak awal  

2020. Ber bagai sektor terkena 

imbas nya dan mengalami banyak 

kerugian. Salah satunya sektor 

perekonomian yang merupakan 

sektor yang paling terdampak 

dengan munculnya virus terse-

but. Hal ini mendapat perhatian 

serius dari Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta. Topik ini 

pun diangkat menjadi tema Dies 

Natalis ke-46 UNS dengan men-

gangkat tema “Internasionalisasi 

dalam Pengembangan Inovasi 

UNS Berbasis Teknologi Digital 

Menuju Kebangkitan Ekonomi 

Kreatif” yang puncaknya terlaksa-

na pada Jumat (11/3/2022).

Kembangkan 
SDM Untuk 

Bangkitkan 
Ekonomi Kreatif 

Pascapandemi
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Momentum Dies Natalis ke-46 

UNS dihadiri langsung oleh Presiden 

Joko Widodo (Jokowi). Dalam sam-

butannya, orang nomer satu di Indo-

nesia ini membeberkan kunci untuk 

menghadapi keadaan sulit saat ini. 

Kunci tersebut adalah melakukan 

serangkaian percepatan perubahan 

dengan bisa memanfaatkan berb-

agai peluang yang ada. Langkah be-

sar yang dilakukan Indonesia saat ini 

adalah transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi tersebut 

dibagi menjadi tiga fokus utama 

yakni hilirisasi industri, ekonomi 

hijau, dan ekonomi digital. Hilirisa-

si industri ditandai dengan langkah 

besar yang penuh keberanian seka-

ligus  kontroversi yakni penghentian 

ekspor bahan mentah.

Saat ini Indonesia mulai meng-

hentikan ekspor nikel. Langkah ini 

diklaim dapat memberikan berbagai 

manfaat. Pertama, proses hilirisasi 

industri. Kedua, membuka lapangan 

kerja baru. Ketiga, negara dapat me-

mungut pajak perusahaan pengelo-

la bahan mentah di Indonesia.

Transformasi kedua dan ketiga 

adalah ekonomi hijau dan ekonomi 

digital. Negara berusaha untuk 

memfokuskan diri dalam penerapan 

ekonomi hijau serta ekonomi digital 

dalam menjalankan roda perekono-

mian negara. Namun, menurut Jo-

kowi hal yang perlu dilakukan per-

tama untuk menuju ke arah tersebut 

yakni pengembangan sumber daya 

manusia (SDM). 

Kiat Kembangkan SDM
Presiden Jokowi mengatakan 

bahwa pengembangan SDM saat 

ini penting untuk mewujudkan 

transformasi di Indonesia. Menurut 

Jokowi, Indonesia hanya memiliki 

waktu dua tahun untuk mengem-

bangkan SDM sebelum memasuki 

era bonus demografi .

“Kita hanya punya waktu dua ta-

hun untuk mengejar SDM ini. SDM 

digital. Digital talent. Harus. Semua 

kejar-kejaran di sini,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingat-

kan universitas agar berani mem-

bubarkan pusat-pusat studi yang 

sudah tidak relevan dengan perkem-

bangan zaman. Sementara itu, pu-

sat-pusat studi baru yang relevan 

dengan perubahan zaman perlu 

dibentuk. Selain itu, mahasiswa juga 

diminta untuk dibekali ilmu-ilmu 

ter kini seperti kecerdasan buatan 

(artifi cial intellegence), komputasi 

awan (cloud computing), desain dig-

ital (digital design), rantai blok (block 

chain), dan pemasaran digital (digital 

marketing). 

UNS Sebagai Kapal Induk
Dengan jumlah mahasiswa yang 

saat ini mencapai 40.000, Presiden 

Jokowi menyebut UNS sebagai kapal 

induk. Hal ini karena jumlah maha-

siswa yang sangat banyak. Menurut 

Presiden Jokowi, hal itu merupakan 

salah satu tantangan bagi UNS.

“UNS ini sudah kapal induk, 

40.000 mahasiswa itu gede banget. 

Bisa lincah dan bisa tidak lincah, 

bergantung nakhodanya,” ujar 

mantan Wali Kota Surakarta ini.

Lincah yang dimaksud Presiden 

Jokowi yakni cepat berubah dan 

beradaptasi dengan keadaan yang 

ada. Menurut Jokowi sebuah kapal 

yang besar akan sulit jika berbelok 

karena harus pelan-pelan. Padahal, 

di era saat ini yang dibutuhkan ada-

lah kecepatan. Itulah yang dimak-

sud Jokowi sebagai tantangan yang 

harus diselesaikan oleh UNS.

Terakhir, Presiden Jokowi me-

nyam  pai kan ucapan selamat seka-

ligus harapannya untuk kampus 

UNS dalam menghadapi era trans-

formasi saat ini.

“Selamat Dies Natalis ke-46 dan 

terima kasih telah berperan sangat 

signifi kan dalam kemajuan masya-

rakat di Surakarta, Jawa Tengah, dan 

Indonesia. Dengan terus berinovasi 

dan bertransformasi, saya yakin UNS 

akan semakin sukses mengemban 

mandatnya untuk Indonesia Maju 

yang kita cita-citakan,” ujar Presiden 

Jokowi. Ida Fitriyah
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FOKUT UTAMA

Memulihkan Ekonomi 
Pascapandemi Melalui 

Beragam Regulasi
“No matter how long the winter, 

spring is sure to follow.”

Peribahasa tersebut disampaikan 

oleh Menteri Keuangan (Menkeu) 

dalam acara Sidang Terbuka Senat 

Akademik Dies Natalis ke-46 Univer-

sitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

pada Jumat (11/3/2022). Menurut Sri 

Mulyani, peribahasa tersebut sesuai 

dengan keadaan Indonesia saat ini. 

Pan demi Covid-19 yang  merebak di 

Indonesia dan dunia merupakan pe-

ristiwa luar biasa yang harus dihadapi 

seluruh negara. 

7FOKUS UTAMA
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“Pandemi ini adalah salah satu tanta-

ngan terbesar dalam abad ini. Pandemi 

menimbulkan dampak yang sangat 

dahsyat. Dunia tidak siap menghadapi 

situasi di mana semua aktivitas tiba-ti-

ba berhenti,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan beberapa 

akti vitas ekonomi yang sempat lum-

puh, di antaranya adalah konsumsi 

masya rakat terhambat, investasi ter-

tunda, harga komoditas jatuh, harga 

saham juga terpuruk. Sementara itu, 

arus modal keluar Indonesia mencapai 

Rp121,8 triliun pada Maret 2020, kegiatan 

ekspor dan impor terhenti, serta volume 

perdagangan global juga mengalami 

kontraksi hingga 8,2 persen.

Hal-hal tersebut menunjukkan 

betapa beratnya rintangan yang diha-

dapi oleh Indonesia selama pandemi 

Covid-19. Dalam situasi tersebut, In-

donesia juga harus menghadapi tiga 

tantangan besar yakni perang terhadap 

Covid-19 yang mengancam kesehatan 

dan keselamatan masyarakat, tanta-

ngan sosial, dan tantangan ekonomi 

yang mengancam stabilitas sektor 

keuangan.

Untuk menghadapi hal tersebut, 

Sri Mul yani mengatakan bahwa peran 

Ang  garan Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sangat banyak. APBN 

digunakan untuk memulihkan ekonomi 

nasional dengan tujuan melindungi 

rakyat dari serangan pandemi. Selain 

itu, APBN juga menjaga masyarakat dari 

penurunan kesejahteraan akibat kehi-

langan pekerjaan, serta melindungi 

dan memulihkan dunia usaha terutama 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). APBN 

juga digunakan untuk melin dungi dan 

menjaga stabilitas sistem ke uangan.

Memulihkan Dunia Usaha 
Pascapandemi

Sri Mulyani memaparkan bahwa 

pe me rintah telah menyiapkan dan 

me lakukan berbagai hal untuk mem-

bangkitkan lagi dunia usaha. Salah 

satu fokus utama Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) adalah dunia usaha. 

Beberapa hal yang telah dilakukan di 

anta ranya memberikan insentif fi skal 

penurunan tarif PPh Badan, pengu-

rangan angsuran PPh 25, restitusi 

diper cepat, subsidi bunga Kredit Usaha 

Rak yat (KUR), bantuan produktif, pe-

nem patan dana pada perbankan, dan 

pen jaminan kredit.

Setelah pandemi, pemerintah akan 

melakukan reformasi dengan tujuan 

meningkatkan potensi ekonomi dari 

sisi suplai, kualitas Sumber Daya Ma-

nusia (SDM), infrastruktur, dan refor-

masi birokrasi atau regulasi. Reformasi 

fi skal juga telah dimulai dengan adan-

ya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Per-

pajakan (HPP) serta Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (HKPD).

Selain itu, pemerintah akan meng-

hemat belanja untuk bisa keluar dari 

krisis akibat pandemi Covid-19. Sri 

Mulyani berharap, langkah-langkah 

tersebut dapat berjalan dengan lan-

car demi pemulihan nasional yang 

menyeluruh.

“Kita harus keluar dari krisis dengan 

prestasi, bukan biasa-biasa saja. Kita 

harus terus optimis bahwa badai akan 

berlalu. Setiap masa ada tantangannya, 

setiap tantangan selalu ada jawaban-

nya. Setiap masa akan ada tokohnya,” 

ungkapnya.

Sri Mulyani juga berharap UNS tidak 

lelah  menyiapkan sumber daya manu-

sia (SDM) yang tangguh untuk meng-

hadapi segala perubahan yang menanti 

di depan. Beliau optimistis bahwa UNS 

dapat melaksanakan tugas ini dengan 

baik.

“Universitas Sebelas Maret menja-

di kawah candradimuka untuk mereka 

yang akan bertarung, berjuang, dan 

menjaga Indonesia agar lebih adil, lebih 

maju, dan bermartabat. Jangan pernah 

lelah mencintai Indonesia,” ujarnya.

 Saat ini, UNS telah turut ser-

ta berperan dalam membangkitkan 

ekonomi kreatif masyarakat selama 

pandemi. Dalam rangka memba-

ngun pemulihan ekonomi melalui 

ekonomi kreatif, UNS secara aktif 

berkolaborasi dengan Solo Techno 

Park untuk membangun ruang pen-

didikan terapan. Selain itu, secara 

langsung juga berkerja sama dengan 

unicorn-unicorn ekonomi kreatif In-

donesia. Komitmen tersebut ditandai 

dengan dibukanya gerbang samping 

yang menghubungkan langsung an-

tara UNS dan Solo Techno Park. Ida 

Fitriyah

Foto:Laity Rachev-Biro Pers 
Sekretariat Presiden
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PUSAT STUDI

di Tawangmangu, Karanganyar; Klaster 

Bonggol Kayu Jati di Kabupaten Ngawi. 

Satu klaster tersebut berisi lebih dari seratus 

UMKM. PSP-KUMKM lantas mendampingi 

ratusan UMKM dalam klaster tersebut secara 

berbarengan.

Skema pendampingan kedua yakni 

skema inkubator. PSP-KUMKM telah 

menjalin kerja sama dengan berbagai 

pihak seperti Dinas Koperasi dari level 

Kota sampai Provinsi, bahkan hingga 

Kementerian Koperasi dan UKM. Selain 

itu, PSP-KUMKM juga menjalin kerja sama 

dengan Bank Indonesia (BI) di beberapa 

cabang. Berdasarkan jalinan kerja sama 

tersebut, PSP-KUMKM UNS dipercaya untuk 

menjadi inkubator bisnis bagi UMKM binaan 

dinas-dinas tersebut.

Model pendampingan inkubator 

berbeda dengan BDS. Pendampingan 

inkubator lebih intensif dan sangat 

dipantau perkembangannya. UMKM 

yang masuk dalam inkubator tersebut 

tidak sembarangan, harus melalui proses 

seleksi yang ketat. Beberapa usaha yang 

merupakan hasil binaan skema inkubator 

PPS-KUMKM UNS adalah Brownies Cinta, 

Ampyang Jawa, Gethuk Take, Sosis Gajahan, 

Leker Gajahan, dan puyuh ungkep di Klaten.  

Selain itu PSP-KUMKM masih mendampingi 

40 UMKM dalam skema yang sama.

Dalam melakukan pendampingan, 

PSP-KUMKM menjalankan berbagai tugas. 

Beberapa hal yang mereka lakukan yakni 

peningkatan mutu sumber daya manusia 

dan manajemen, perluasan promosi dan 

pemasaran produk, informasi pasar dan 

hasil penelitian, perluasan jejaring kemitraan 

bisnis, serta dukungan kebijakan.

“Fokus utama kami saat ini. Satu, kami 

akan membuat jurnal. Kami sudah ajukan 

dana pendampingan untuk itu, khususnya 

jurnal untuk pengabdian. Kemudian kami 

melakukan penelitian-penelitian yang 

terkait dengan pengembangan UKM, 

selain penelitian-penelitian personal 

kami. Lalu, pengabdian. Kami memang 

pengabdiannya ke UMKM. Tentu saja 

harapannya UNS Summit Award itu berjalan 

lagi,” pungkasnya. Ida Fitriyah

Mendampingi Koperasi 
dan UMKM Sepenuh Hati

PSP-KUMKMUniversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

memiliki 24 pusat studi di berbagai bidang. 

Salah satu pusat studi pertama yang didirikan 

adalah Pusat Studi Pendampingan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PSP-

KUMKM). Apa saja yang telah dilakukan pusat 

studi ini?

PSP-KUMKM merupakan salah satu 

pusat studi angkatan pertama yang berada 

di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) UNS Surakarta. PSP-

KUMKM didirikan pada 2011 silam.

Pusat studi yang dikepalai oleh Dr. 

Heru Irianto, M.M. ini memiliki visi untuk 

mewujudkan koperasi dan UMKM yang maju, 

mandiri, profesional, dan mampu bersinergi 

dengan pelaku kepentingan lain. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, PSP-KUMKM telah 

menyiapkan misi yakni menyelenggarakan 

tata kelola pusat studi yang mendukung 

terwujudnya sistem organisasi dengan 

prinsip good governance. Misi lain yakni 

mengembangkan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berbasis pada 

peningkatan daya saing koperasi dan UMKM 

serta menyelenggarakan layanan pelatihan 

dan pendampingan yang profesional bagi 

pihak-pihak terkait dalam pengembangan 

koperasi dan UMKM.

“Kami sama seperti pusat studi yang lain, 

hanya saja bidangnya di pendampingan 

koperasi dan UMKM. Namun kita selalu 

berkolaborasi dalam setiap kegiatan,” ujar 

Dr. Heru.

PSP-KUMKM telah melakukan banyak hal. 

Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh 

PSP-KUMKM yakni pendampingan BDS dan 

inkubator yang telah terbukti nyata dalam 

memberikan transformasi peningkatan UMKM 

yang telah dibina. 

Pendamping dan Inkubator UMKM
PSP-KUMKM sejak lama melakukan 

pendampingan koperasi dan UMKM diseluruh 

Indonesia. Ada dua skema pendampingan 

yang dijalankan. Skema pertama yakni 

pendampingan UMKM dalam klaster dan 

sentra. Beberapa klaster UMKM yang pernah 

dibina oleh PSP-KUMKM UNS yakni Klaster 

Kayu Bulakan, Sukoharjo; Klaster Stroberi 

9
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Paradigma dunia pendidikan saat ini 

menuntut sebuah perguruan tinggi (PT) 

mempunyai reputasi yang baik di tingkat 

internasional, terutama bagi PT yang 

mempunyai visi sebagai World Class 

University. Reputasi internasional sebuah 

PT salah satunya ditentukan oleh kegiatan 

penelitian dan publikasi yang bertaraf 

internasional.  Pada dekade terakhir ini 

sebenarnya publikasi internasional Indonesia 

telah berkembang pesat. Dikutip dari 

Scimagojr, Indonesia menempati peringkat 

57 pada Tahun 2010 dan pada tahun 2020 

meningkat drastis menjadi peringkat 21 dari 

231 negara yang disurvei. Seperti disoroti 

oleh Purnell (2021) dalam artikelnya pada 

jurnal Scientometrics, mayoritas publikasi 

internasional oleh peneliti Indonesia adalah 

dalam bentuk prosiding. Jamak diketahui 

bahwa secara umum kualitas artikel pada 

prosiding tidak sebaik artikel pada jurnal 

ilmiah, meskipun sama-sama berstatus 

“internasional” dan terindeks oleh lembaga 

tertentu. 

Faktor yang diduga menjadi penyebab 

masih kurang baiknya performa publikasi 

ilmiah internasional Indonesia antara lain 

terbatasnya dana dan fasilitas. Data dari 

Ditjen Pendidikan Tinggi menunjukkan 

bahwa terdapat lebih dari 4.000 PT di 

Indonesia, termasuk universitas, akademi, 

sekolah tinggi, institut, dan politeknik 

dengan jumlah dosen/peneliti lebih dari 

120.000 orang. Dengan kondisi tersebut, 

agak mustahil bagi pemerintah untuk 

menyediakan fasilitas dan dana riset cukup 

bagi seluruh PT untuk menghasilkan riset 

yang bereputasi internasional. 

Kerja Sama Antar-PT
Kerja sama antar-PT merupakan salah satu 

alternatif solusi untuk permasalahan ini. Tidak 

dapat dimungkiri bahwa PT di negara maju 

mempunyai akses fasilitas dan dana yang 

lebih baik secara kualitas dan kuantitasnya. 

Sumber dana yang dimaksud dapat berasal 

dari internal PT mitra tersebut atau mungkin 

juga lembaga eksternal yang menyediakan 

dana hibah penelitian.  Kolaborasi dengan 

PT yang telah mempunyai reputasi juga akan 

semakin memperbesar peluang untuk meraih 

hibah dana penelitian pihak eksternal.

 Saat ini terdapat tuntutan untuk 

membangun kerja sama dengan PT yang 

masuk ke dalam jajaran QS100. Memang, 

beragam manfaat kolaborasi akan semakin 

cepat didapatkan apabila PT di Indonesia 

bekerja sama dengan PT yang berstatus 

QS100. Namun demikian, menjalin kerja 

sama dengan PT berstatus QS100 tentu 

tidak mudah, terutama jika gap peringkat 

PT di Indonesia dengan PT tersebut terlalu 

jauh. Dalam kondisi demikian, maka bekerja 

sama dengan PT yang tidak termasuk dalam 

QS100 pun menjadi alternatif yang dapat 

ditempuh. 

Peluang yang Berkembang dan 
Konsekuensinya

Performa yang baik yang ditunjukkan PT 

dari Indonesia di hadapan PT mitra, dapat 

berdampak positif terhadap semakin luasnya 

kegiatan kerja sama. Misalnya bermula dari 

kolaborasi penelitian, dapat berkembang 

atau dikembangkan menjadi student 

exchange di mana mahasiswa asing akan 

mengambil kelas di kampus di Indonesia. 

Keberadaan student inbound seperti ini 

sangat penting sebab menjadi salah satu 

tolok ukur reputasi internasional sebuah PT. 

Namun, tentu saja untuk menyambut 

kemungkinan kerja sama dalam bentuk 

student exchange ini, kampus di Indo-

nesia mempunyai konsekuensi untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia 

yang kompeten pada bidang keilmuannya 

sekaligus mampu menyelenggarakan kelas 

internasional dengan indikator minimalnya 

adalah proses belajar mengajarnya 

menggunakan bahasa Inggris. Artinya, 

kesuksesan kerja sama internasional ini 

akhirnya tidak hanya ditentukan oleh 

individu tertentu saja, tetapi dipengaruhi 

secara signifi kan juga oleh kesiapan seluruh 

elemen di PT. ***

INTERNASIONALISASI UNTUK 
AKSELERASI PENINGKATAN 
KUALITAS PERGURUAN TINGGI 
Oleh: Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.TP., M.Sc.

Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta/

Koordinator Bidang UPT Kerjasama dan Layanan Internasional UNS

OPINI10
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Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta resmi membuka Program 

Studi (prodi) baru yaitu Prodi Sarjana 

dan Pendidikan Profesi Bidan (S-1 

Kebidanan bundling Profesi Bidan). 

Pendirian Prodi Sarjana dan Pendidikan 

Profesi Bidan Fakultas Kedokteran (FK) 

UNS ini sesuai dengan Surat Keputusan 

(SK) Rektor Nomor 48/UN27/HK/2022 

tertanggal 13 Januari 2022.

Humas Prodi Sarjana dan Pendidikan 

Profesi Bidan FK UNS, Nurul Jannatul 

Wahidah, M.Kes mengatakan, prodi ini 

merupakan pengembangan prodi yang 

dulunya adalah D-4 Kebidanan. Sejak 

tahun 2021, D-4 Kebidanan FK UNS 

sudah tidak menerima mahasiswa baru 

lagi dan pada 2022 ini sudah resmi 

menjadi Sarjana Kebidanan. 

“Pada tahap sarjana  ditempuh 

selama 8 semester dengan beban 147 

SKS mendapat gelar ‘S.Keb’ dan tahap 

profesi ditempuh  dalam 2 semester 

dengan beban 36 SKS dengan gelar 

‘Bd’,” terang Nurul, Rabu (26/1/2022).

Prodi Sarjana dan Pendidikan 

Profesi Bidan mempunyai visi yaitu 

menjadi institusi pendidikan kebidanan 

bereputasi internasional,  menghasilkan 

lulusan sarjana dan profesi bidan yang 

KINI, UNS PUNYA PRODI 
SARJANA DAN PENDIDIKAN 
PROFESI BIDAN 

KABAR PRODI
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kompeten, unggul dalam pemanfaatan teknologi 

pada lingkup kesehatan ibu dan anak berbasis 

komunitas. Kemudian menyelenggarakan pengabdian 

masyarakat yang bersinergi dengan multidisiplin ilmu 

di lingkup kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas, 

menyelenggarakan tata kelola prodi yang berkualitas 

berbasis good governance serta menyelenggarakan 

kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan institusi 

dalam dan luar negeri. 

“Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan  mulai 

menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 

2022/2023,” imbuhnya.

Kemudian untuk jalur seleksi masuk prodi Sarjana 

dan Pendidikan Profesi Bidan ini dapat melalui jalur 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri UNS. “Untuk 

informasi terkait pendaftaran dapat diakses di laman 

SPMB UNS,” ujar Nurul. 

Prospek kerja untuk lulusan prodi Sarjana dan 

Pendidikan Profesi Bidan ini meliputi, pertama yaitu 

di instansi kesehatan pemerintah. Lulusan kebidanan 

dapat bekerja sebagai ASN baik itu di rumah sakit, 

Puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), dan lembaga instansi 

pemerintah seperti dinas kesehatan kabupaten, 

provinsi, hingga Kementerian Kesehatan. Kemudian  

dapat melakukan praktik mandiri bidan. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 4 tahun 2019, untuk dapat 

berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan 

profesi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan 

hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. 

Maka dari itu keuntungan S-1 dan profesi bidan yang 

dikemas dalam satu paket mempermudah calon 

lulusan kebidanan untuk membuka praktik mandiri. 

Lalu Midwifepreneur yaitu Midwifepreneur atau 

wirausaha dalam kebidanan dapat dilakukan juga oleh 

lulusan bidan. Kesempatan seperti membuka mom 

and baby spa, yoga dan massage kehamilan, serta 

inovasi pengembangan terapi komplementer terbuka 

luas dan merupakan pelayanan yang dibutuhkan di 

masyarakat. Kemudian start-up dalam bidang health 

technology.

Berkembangnya teknologi dan informasi dalam 

pelayanan kebidanan membuat bidan juga dapat 

berkecimpung dalam dunia IT. Dengan keunggulan 

Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan FK UNS 

yaitu pengembangan teknologi, calon lulusan dapat 

bekerja di bidang teknologi seperti pe ngembangan 

aplikasi pelayanan kebidanan, telehealth, atau 

inovasi medis yang memerlukan tenaga kebidanan. 

Dwi Hastuti

KABAR PRODI
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Mahasiswa erat dengan dunia keilmi-

ahan dan penalaran. Salah satu upaya yang 

dapat dikembangkan dalam mengasah 

hal tersebut dengan mengikuti kegiatan 

maupun organisasi ilmiah. Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta sebagai 

salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia juga turut mendukung iklim 

keilmiahan mahasiswa. Salah satunya 

dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Studi Ilmiah Mahasiswa (SIM) UNS.

SIM UNS

Belajar, Berkarya, dan Mengabdi 
Hasilkan Segudang Prestasi

13
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(U(UKMKM)) SSt dudii IlIl imi hah MM hahasiiswa ((SISIM)M) UUNSNS.
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UKM ini bergerak di bidang penalaran dan keilmiahan 

di tingkat universitas. Banyak prestasi yang ditorehkan 

oleh organisasi ini, baik di kancah nasional maupun 

internasional. Dalam edisi kali ini, Tim Majalah UNS

akan mengulik lebih dalam lagi mengenai torehan 

prestasi SIM UNS.

Departemen
Ada tujuh departemen yang membawahi keang-

gotaan di UKM ini, yaitu departemen sekretaris umum, 

bendahara umum, Pengembangan Sumber Daya 

Mahasiswa (PSDM), Kominfo, Hubungan Masyarakat 

(Humas), Riset dan Teknologi (Ristek), Kepenulisan, 

dan Community Development (Comdev).

“Departemen Ristek fokus kepengadaan kelas-

kelas riset. Kami juga ada riset unggulan yang didanai 

langsung Bagian Kemahasiswaan UNS. Tahun kemarin 

ada 10 tim yang berhasil didanai, masing-masing tim 

dapat dana Rp10 juta,” kata Ricard.

Departemen kepenulisan membawahi bagian-bagian 

yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah, esai, 

dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). “Dari bekal-

bekal yang sudah didapat, kami implementasikan melalui 

Departemen Community Development (Comdev) yang 

bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi, kami 

punya desa binaan di Desa Pule, Kabupaten Wonogiri. 

Kami membantu masyarakat setempat mendigitalkan 

pemasaran kerajinan anyaman bambu sehingga semakin 

dikenal oleh pasar luas,” imbuh Ricard.

Lingkungan Prestasi
Faktor lingkungan memang berpengaruh terhadap 

perkembangan seseorang. Hal ini juga dirasakan oleh 

Ketua Umum SIM UNS, Pradana Ricardo. Ia mengaku 

bahwa lingkungan yang mendukung atau bergerak 

ke arah prestasi dapat menjadi pemicu untuk bangkit 

dan berani memulai. 

“Biasanya, anggota maupun pengurus juga berko-

laborasi. Misal ada yang belum dapat anggota PKM, 

SIM jadi fasilitator dalam mencari anggota-anggota 

tersebut. Di sini bisa diskusi, belajar, dan berprestasi 

bareng. Biasanya kalau mau ikut lomba langsung 

ngajak anak SIM,  terus eksekusi tidak pakai lama,” 

tutur Ricard. 

Segudang Prestasi
UKM SIM sudah mencetak banyak mahasiswa 

berprestasi dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. 

Tidak sedikit para jawara Mahasiswa Berprestasi 

(Mawapres) UNS terlahir dari UKM ini. Pada tahun 2020, 

terdapat satu anggota SIM yang berhasil menjadi fi nalis 

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional, yaitu Rizka 

Lailatul Rohmah. Lalu, pada Pekan Ilmiah Mahasiswa 

Nasional (Pimnas) ke-34, dua anggota SIM berhasil 

menyabet medali emas presentasi dan poster. Medali 

emas presentasi dipersembahkan oleh Nurani Alawiyah 

dan emas poster diraih oleh Iksan Riva. 

Lalu, dalam Lomba Debat Bahasa yang diseleng-

garakan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) 

2021, dua anggota SIM berhasil menyabet juara. Para 

pemenang mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas juga 

didominasi  dari anggota maupun pengurus UKM SIM.

Tidak hanya itu, dalam beberapa ajang internasional, 

para anggota SIM juga mampu berjaya dengan meraih 

berbagai macam kejuaraan. Beberapa di antaranya 

adalah Medali Emas Malaysia Technology Expo 2020, 

Medali Emas Japan Design, Idea, & Invention Expo, 

Japan 2019, Medali Perak International Innovation 

and Invention Competition, Taipe 2019, dan masih 

banyak prestasi lain di kancah internasional.

Ayo Berkarya Bersama
“SIM tidak hanya organisasi yang menjalankan 

program kerja saja, tetapi semua anggota SIM bisa dapat 

exposure lebih, bisa ikut banyak kegiatan bermanfaat, 

ikut kompetisi, dan mendapat jejaring yang luas. Yang 

ingin berprestasi di bidang penalaran, keilmiahan, dan 

kreativitas bisa banget gabung di SIM. Jangan takut 

kalau belum punya kemampuan di bidang itu karena 

di sini akan belajar bareng dari nol,” ajak Ketua Umum 

SIM 2022. Bayu Aji Prasetya

14 WAJAH UKMWAJAH UKM
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Teknik Mesin UNS Produksi

Untuk Praktik Dokter Gigi di Masa 
Pandemi Covid-19

Alat Evakuasi Aerosol

Keberadaan alat evakuasi aerosol menjadi sangat dibutuhkan dalam menunjang praktik 

dokter gigi sekarang ini. Hal tersebut pun diatur dalam buku “Panduan Dokter Gigi dalam 

Era New Normal” yang disusun oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar (PB) 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Masifnya pembentukkan aerosol dalam suatu prosedur 

kedokteran gigi menjadi alasan mengapa alat ini penting dalam mencegah penularan Covid-19. 

Majalah UNS
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Dalam sebuah kegiatan pengabdian 

masyarakat, Program Studi (Prodi) 

Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

berkesempatan menjajal perakitan alat 

evakuasi aerosol ini. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di Klinik Gigi drg. Pradani 

Diah Nulitasari yang berlokasi di Apotek 

Isyka, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 

Tim perakitan alat ini terdiri dari Fitrian 

Imaduddin, Ph.D., Dr. Budi Santoso, dan 

R. Lullus Lambang G.H., M.T., dengan 

dibantu beberapa mahasiswa dalam 

Grup Riset Teknologi Manufaktur dan 

Otomasi. Spesifi kasi alat didesain agar 

dapat semaksimal mungkin mengevakuasi 

aerosol dari area mulut keluar area klinik. Hal 

tersebut juga tetap memenuhi kebutuhan 

minimal yang telah dipersyaratkan oleh 

PDGI. Perancangan juga dilakukan dengan 

memperhatikan kemudahan perawatan 

alat yang disesuaikan dengan kondisi 

layout ruangan dan personil yang ada 

di klinik.

Kepada Majalah UNS, Fitrian Imaduddin, 

Ph.D Menjelaskan bahwa pembuatan alat 

ini menggunakan pendekatan custom. Alat 

evakuasi aerosol versi mereka memang 

diperuntukkan bagi klinik gigi yang spesifi k. 

Perbedaan prinsip mendasar terdapat pada 

metode pembuangan udaranya. Alat 

buatan dosen dan mahasiswa Teknik Mesin 

UNS ini merancang proses infrastruktur 

evakuasi udara hasil fi ltrasi keluar ruangan. 

Berbeda dengan alat evakuasi pabrikan 

yang tetap mengembalikan udara hasil 

fi ltrasi kembali ke dalam ruangan.

Perancangan desain alat evakuasi 

aerosol dilakukan pada akhir tahun 2020. 

Setelah melalui uji coba laboratorium, alat 

ini pun memasuki tahap instalasi di klinik 

dokter gigi pada pertengahan 2021 dan 

masih beroperasi hingga saat ini. Fitrian 

Imaduddin, Ph.D, menjelaskan bahwa 

tidak ada kendala berarti dalam proses 

pembuatannya. Alat ini pun sudah melalui 

serangkaian uji coba laboratorium. Banyak 

hal yang dinilai selama pengecekan, salah 

satunya adalah durabilitas alat.

Permintaan Klinik Gigi
Perakitan alat evakuasi aerosol bermula 

dari Fitrian Imaduddin, Ph.D, yang rutin 

mengantar istrinya ke klinik gigi. Namun, 

praktik dokter gigi sempat tutup di masa 

awal pandemi. Barulah di pertengahan 

2020 praktik dokter gigi mulai kembali 

dibuka dengan penerapan protokol baru. 

Dokter gigi klinik Isyka bercerita 

tentang kebutuhan pengadaan alat 

evakuasi aerosol yang kala itu masih 

belum banyak diproduksi. Alat ini sangat 

berguna bagi dokter gigi dalam mencegah 

transmisi Covid-19 melalui aerosol yang 

berterbangan.

“Dokter gigi nggak mungkin waktu 

praktik, pasiennya harus pakai masker, 

kan. Harus tetap terbuka area mulutnya dan 

akan bersentuhan dengan air ludah dan 

lain sebagainya. Maka perlu alat evakuasi 

aerosol secepat mungkin dari area ruangan 

praktik dokter itu,” tutur Fitrian.

Pengembangan Cara Kerja Alat 
drg. Pradani Diah menunjukkan contoh 

alat evakuasi aerosol itu dan meminta 

agar dibuatkan serupa. Dari contoh alat 

yang sudah dipelajari, Fitrian Imaduddin, 

Ph.D dan tim mencermati suatu hal yang 

bisa diperbaiki. Alat yang sudah ada hanya 

mengevakuasi dan mengisap aerosol ke 



Majalah UNS

17RISET

MMMMMMMMMMMMMMaMajaMajaMajaajaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMajMajaMMMMMMMMajaMMMMMMMMMMajaMajaMMMMMMMMMMMMajaMajaMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM lalalahlahllahlalahahlahahahlalahahhlaahaahlahaaahlahahlahhhhlallll UUUUUUUUNNSNSNSUUUUUNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUNUUMajalah UNS

17

dalam sebuah boks fi lter yang kemudian 

udara bersih dikembalikan lagi di dalam 

ruangan. Menurut Fitrian, metode ini agak 

berisiko pada pemakaian alat dalam jangka 

panjang. Filter sangat mungkin untuk 

mampet atau bahkan bocor. Apabila hal 

tersebut terjadi, aerosol yang diduga 

mengandung virus dan sumber penyakit 

akan mudah melewati fi lter yang rusak 

dan kembali ke dalam ruangan praktik.

“Saya menduga waktu itu agak berisiko 

karena pada jangka panjang fi lter itu 

sangat mungkin untuk mampet. Sangat 

mungkin untuk tiba-tiba bocor, misalkan 

area fi lternya. Sehingga kalau aerosol yang 

diduga mengandung virus atau sumber-

sumber penyakit disedot kemudian masuk 

ke boks fi lter yang tadinya bocor kembali 

ke ruangan kan itu tidak menyelesaikan 

masalah,” terangnya

Fitrian Imaduddin, Ph.D. kemudian 

mengubah desain model alat tersebut 

dengan mengevakuasi udara yang telah 

disaring kemudian dibuang keluar ruangan. 

Model ini dinilai lebih aman apabila terjadi 

kebocoran fi lter. Udara yang mungkin 

mengandung virus tetap akan terbuang 

keluar ruangan dan terdispersi di udara 

bebas. Walaupun tim belum pernah 

membuatnya tetapi konsep kerja alat 

tersebut bisa dipahami secara sederhana 

dan memungkinkan untuk dibuat.

Menurut Fitrian Imaduddin, Ph.D., 

pengembangan alat evakuasi aerosol 

semacam ini masih mungkin untuk dilakukan. 

Namun, tentunya akan sangat bergantung 

pada beragam faktor. Penggunaannya yang 

bersifat insidental di situasi pandemi mungkin 

akan berbeda ketika pandemi telah usai. Hal 

tersebut akan mengikuti protokol praktik 

kedokteran gigi PDGI nantinya. 

Dengan menggunakan pendekatan 

custom, inovasi yang dikembangkan 

akan bergantung pada kebutuhan dokter 

gigi. Pengembangan alat ini juga melihat 

karakteristik spesifi k ruang klinik gigi. 

“Proses inovasinya memang 

berdasarkan kebutuhan saja. Jadi kalau 

nanti ada kebutuhan misalnya, klinik 

gigi yang lain yang punya karakteristik 

spesifi k yang berbeda. Maka nanti proses 

inovasinya akan didorong dari situ,” ujarnya. 

Peran Mahasiswa
Hampir seluruh pekerjaan yang 

bersifat teknis dalam pembuatan alat ini 

melibatkan peran mahasiswa Teknik Mesin 

UNS. Para mahasiswa turut terlibat sejak 

pembuatan sketsa hingga proses instalasi. 

Fitrian Imaduddin, Ph.D. pun menuturkan 

kalau peran mahasiswa benar-benar besar 

dalam kesuksesan pembuatan alat evakuasi 

aerosol tersebut. 

“Secara keseluruhan itu pengerjaannya 

mulai sketsa, konsep, perakitan, sampai 

instalasi di klinik itu dikerjakan oleh 

mahasiswa. Berperannya banyak sekali. 

Besar sekali perannya mahasiswa di sini,” 

ujarnya. Rangga Pangestu Adji
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EFFLEURAGE 
ROBOT BISA 

KURANGI NYERI 
SAAT KONTRAKSI

INOVASIOVASII

Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta kembali mengukir prestasi di 

kancah internasional. Kali ini, prestasi 

tersebut diraih oleh tim kolaborasi tiga 

Program Studi (Prodi), yaitu Kebidanan, 

Kedokteran, dan Teknik Mesin. Mereka 

sukses menyabet medali emas kategori 

World Young Inventors Exhiition di ajang 

International Invention, Innovation, and 

Technology Exhibition (ITEX) Malaysia, 

Senin (14/2/2022).

18
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Anggota tim yang terlibat antara lain Hafi da 

Salsabila, Muzakiya Lailatul Karimah, Hasna 

Fatin Hanifah, Muhammad Dzaky Musyaff a, 

Muhana Fawwazy Ilyas, Muhammad Dzaki 

Darmawan, Inas Nuha Mumtazah, Ilham 

Fadhillah Utama, Sukmo Utomo Abdillah 

Amin, dan Rizqi Husain Alfathan. Tim ini 

mendapat bimbingan Dr. Revi Gama Hatta 

Novika, S.S.T., M.Kes. dan Ubaidillah, S.T., 

M.Sc., Ph.D dalam proses pengembangannya.

Dr. Revi Gama Hatta Novika, S.S.T., M.Kes., 

selaku dosen pembimbing mengatakan 

bahwa pembuatan prototipe produk awalnya 

didanai dari Hibah MBKM, yang kemudian 

mendapatkan dukungan dari Badan Riset 

Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia untuk 

pengembangan produk tersebut. Produk 

ini bernama Effl  eurage Robot, yaitu inovasi 

untuk pengurang rasa nyeri pada ibu yang 

sedang mengalami kontraksi inpartu atau 

menjelang proses persalinan.

“Ide tersebut dilatarbelakangi adanya 

ibu hamil yang terkonfi rmasi  Covid-19 

sehingga yang biasanya ibu hamil yang 

akan bersalin bisa ditemani keluarga untuk 

memberikan massage lembut (effl  eurage 

massage) guna meminimalkan rasa nyeri 

akibat kontraksinya,” terang Dr. Revi, Kamis 

(24/2/2022).

Effl  eurage Robot merupakan robot 

kur si yang dapat melakukan pijat effl  eu-

rage dengan usapan kuat, halus, dan 

lembut dibagian panggul ibu hamil un tuk 

mengu rangi rasa nyeri. Effl  eurage Robot

juga dapat meringankan pekerjaan pen-

dam ping persalinan ibu hamil. Robot ini 

memiliki fi tur yang mudah disesuaikan 

dengan kenyamanan pengguna, seperti 

dapat digunakan sembari berjalan, duduk, 

hingga berbaring.  

Penelitian untuk melihat efektivitas 

penggunaan Effl  eurage Robot ini sempat 

dilakukan di Rumah Sakit Universitas 

Sebelas Maret (RS UNS) pada ibu hamil 

yang melakukan persalinan kala 1. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan pengurangan 

rasa nyeri yang signifi kan.

Hafi da Salsabila, selaku koordinator 

ma ha siswa mengaku mendapat banyak 

sekali pengalaman dan banyak belajar dari 

keikutsertaan pada hibah seperti ini. Inovasi 

ini sudah pernah diikutsertakan pada Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM), kompetisi Esai 

Internasional, dan Hibah MBKM. Hingga 

pada akhirnya, di kompetisi yang sekarang 

mereka mampu meraih medali emas pada 

kategori Tertiary School dengan subtema 

Biotechnology and Health.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh 

Malaysian Invention & Design Society

(MINDS) sejak 1989 dan diikuti oleh peserta 

dari berbagai negara. ITEX adalah platform

bagi para peneliti untuk mempresentasikan 

penemuan dan inovasi mereka kepada 

komunitas bisnis yang tertarik untuk 

mengomersialkan penemuan baru dan 

selalu diikuti oleh universitas, lembaga 

penelitian, penemu individu, penemu muda, 

dan perusahaan. Rangga Pangestu Adji

INOVASI
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INOVASI

Prof. Dr. Izza Mafruhah, S.E, M.Si.

DALAM 
SEHELAI 
KAIN BATIK

CIRI KHAS DAERAH

MajalahMajalah UNSUNS

Guru Besar bidang ekonomi Univer-

sitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. 

Dr. Izza Mafruhah, mematenkan tiga motif batik 

miliknya. Tiga motif batik itu bernama Edi Tirto, 

Benteng Pendem, dan Waduk Pondok. Ketiga motif 

batik ini terinspirasi dari ciri khas daerah masing-masing.

Ia berinisiatif membuat batik dengan motif khas daerah 

dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan 

dengan grup riset. Motif batik Benteng Pendem dan Waduk 

Pondok yang diciptakannya terinspirasi dari kekhasan Kabupaten 

Ngawi. Sementara, motif batik Edi Tirto tercetus dari kekhasan 

yang dimiliki Kabupaten Sragen.

“Dalam falsafah Jawa ada ungkapan ajining raga saka busana

yang berarti kehormatan badan dilihat dari busananya. Nah, dari 

situ kami tertarik untuk membuat batik. Batik kan kalau dilihat 

bagus dan indah. Jadi kita mempromosikan daerah melalui 

pakaian tadi. Saat ada yang tanya ‘wah batiknya bagus’, nah 

saya bisa cerita kalau ini nih Sragen gitu jadi sekalian bisa 

kita promosikan. Saya pikir ini bisa menjadi metode yang 

efektif,” jelas Prof. Izza.

20
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Ia mengembangkan motif batik dengan konsep 

heritage, ecology, batik, agriculture, and tourism 

(HEBAT). Melalui konsep tersebut, ia berusaha 

untuk merekam kekhasan suatu daerah dari segi 

peninggalan sejarah, ekologi, batik, pertanian, 

dan pariwisata yang dituangkan dalam sebuah 

motif batik.

Dua motif awal yang dikembangkan oleh Prof. 

Izza terinspirasi dari kekhasan Ngawi, Jawa Timur. 

Kabupaten tersebut memiliki banyak wisata alam 

seperti Waduk Pondok dan Benteng Pendem. 

Selain itu, ada pula wisata sejarah yakni Museum 

Trinil di Ngawi.

Kedua motif batik ini dibuat dengan teknik 

khusus, yaitu perpaduan batik tulis dan cetak. 

Pembuatanya memanfaatkan malam dingin. 

Keuntungan teknik ini yakni motif batik timbul 

seperti pada batik tulis, tetapi pengerjaannya lebih 

cepat karena dicetak menggunakan malam dingin.

Ia tertarik untuk menuang kan kekhasan 

daerah pada sebuah motif batik ketika melakukan 

pengabdian di Sragen. Dari situlah tercetus motif 

batik Edi Tirto. Motif ini memadukan burung 

Branjangan yang merupakan 

burung khas Sragen dengan Waduk Kedung 

Ombo serta peninggalan purbakala di Museum 

Sangiran. Motif ini dilengkapi dengan gambar 

humus serta batang gabah yang menjadi lambang 

kemakmuran dan kesuburan yang ada di Sragen. 

Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Sragen 

merupakan penghasil padi terbesar ketiga di 

Jawa Tengah.

Namun, kesuburan dan kemakmuran Sragen 

selama ini tidak dirasakan oleh seluruh warga 

Sragen. Sragen bagian selatan yang dibelah sungai 

Bengawan Solo dikenal dengan kemakmuran 

dan kesuburan, sedangkan bagian utara kurang 

subur. Karena itulah, dalam motif ini ia dan kawan-

kawan memberikan unsur daun dengan harapan 

kemakmuran dan kesuburan itu akan merata ke 

seluruh wilayah Sragen.

Ia juga memberikan unsur batang gabah atau 

padi yang bermaknapenelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian 

tersebut diharapkan dapat mengangkat 

perekonomian masyarakat setempat. Ada pula 

unsur FEB UNS melalui slogan yang ditulis dalam 

batik tersebut.

“Ini ada tulisan Memayu Hayuning Bawana di 

motif batik Edi Tirto. Kalimat itu adalah salah satu 

slogan yang ada di FEB yang artinya mempercantik 

bumi yang sudah cantik. Memayu menambah 

ayu, hayuning kecantikan, dan bawana bumi. 

Menambah kecantikan bumi yang sudah cantik,” 

urainya.

Bangkitkan UKM Pengrajin Batik
Prof. Izza dan tim mempercayakan pro duksi 

batik bermotif khas tersebut kepada para UKM yang 

ada di Kabupaten Sragen. Ia mengatakan sengaja 

tidak bekerja sama dengan pabrik besar karena 

ingin turut menyejahterakan pengrajin daerah. 

“Kami memang nggak mau ke pabrik besar, kami 

inginnya ke UKM supaya dapat menumbuhkan 

UKM-UKM batik di sana. Kami lebih puas karena 

bisa membantu,” tutur Prof. Izza.

Batik motif buatannya saat ini sudah dilirik 

banyak pembeli. Bahkan, motif batik Edi 

Tirto dijadikan batik seragam di FEB UNS. Ia 

berharap motif batik tersebut dapat membawa 

kebermanfaatan untuk banyak pihak seperti UNS, 

pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Ida 

Fitriyah
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Usaha kecantikan memang tak lekang 

oleh waktu. Kian hari, beragam produk 

kecantikan baru ikut meramaikan pasar 

kecantikan di Indonesia. Kepopulerannya, 

yang menjadikan peluang menjanjikan 

untuk terjun ke dalam bisnis ini. Hal ini 

yang juga dilirik oleh Aqilla Putri Santoso, 

mahasiswa Program Studi (Prodi) Psikologi 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

angkatan 2019. Aqilla merintis usaha 

masker jerawat bernama Korkoom. 

“Penamaan Korkoom sebenarnya nggak 

ada arti fi losofi snya tersendiri. Ide nama 

Korkoom diambil dari bahasa arabnya 

kunyit. Dan mengapa kunyit, karena 

kunyit adalah salah satu bahan utama 

dari produksi masker ini,” kata Aqilla. 

Awal Mula Merintis Usaha 
Korkoom

Berawal dari masalah breakout yang 

diala minya semasa Sekolah Mene ngah 

Pertama (SMP), Nenek Aqilla mem bu-

atkannya masker jerawat tradisional yang 

ia pakai hampir setiap hari. Menariknya, 

perlahan muka Aqilla menjadi bersih dari 

breakout. Alhasil banyak teman Aqilla 

yang tertarik untuk membuktikan khasiat 

maskernya. Awalnya Aqilla membagikan 

secara cuma-cuma masker tersebut 

kepada temannya. Namun, karena banyak 

yang cocok dan kandungan maskernya 

yang terbukti ampuh untuk mengatasi 

masalah jerawat, Aqilla mulai menjualnya. 

Sesuai tagline-nya, bahwa masker 

Korkoom ini berfungsi untuk mengatasi 

masalah jerawat, bekas jerawat, dan 

bruntusan yang terbuat dari bahan-bahan 

tradisional. Ini pun terbukti ampuh dari 

banyaknya testimoni yang telah ia terima.

“Rasanya puas banget kalau bisa 

membantu. Soalnya aku juga pernah di 

posisi breakout parah. Jadi, paham banget 

rasanya ketika sudah lama breakout dan 

akhirnya menemukan produk yang berhasil 

nyembuhin muka,” imbuhnya.

Apa yang Membedakan Korkoom 
dengan Masker Jerawat Lainnya?

“Yang bikin beda, pastinya Korkoom 

ini su dah teruji puluhan ta hun khasiatnya 

dari jaman bunda aku 

masih remaja sam-

pai sekarang dan 

memang ter bukti 

ampuh ba nget. 

Selain itu, dari segi 

harga juga ja uh 

lebih terjangkau 

dari masker atau 

obat totol jerawat 

lainnya. Kelebihan dari  

kemasan Korkoom juga 

lebih modern meskipun 

kon sepnya masker tradisional,” 

ungkap Aqilla.

Aqilla mengatakan, untuk saat ini 

tempat produksi Korkoom masih berada 

di rumahnya sendiri dengan diolah secara 

tradisional. 

Suka Duka Mengembangkan 
Usaha Korkoom

Aqilla mengatakan, sukanya dalam 

me rintis usaha ini jika customer mem-

berikan feedback bahwa Korkoom berhasil 

mengatasi jerawat yang dialaminya. 

“Kadang suka ada customer yang chat 

kalau dia seneng banget karena Korkoom 

berhasil membantu masalah mukanya. 

Testimoni positif dari customer benar-

benar menjadi mood booster banget,” 

lanjutnya.

Namun, Aqilla juga merasakan duka 

dalam perjalanannya selama ia merintis 

usaha masker jerawat bernama Korkoom. 

“Kalau buat dukanya, sebenarnya 

aku cukup menikmati naik turunnya sih. 

Jadi, aku bawa asik aja. Mungkin di time 

management sempat kacau. Terus ada 

masa-masa di mana aku lagi overwhelmed 

dengan tugas kuliah. Pernah rugi juga. 

Sedih pasti, tapi tetap lanjut lagi karena 

memang sudah konsekuensinya,” ujarnya.

Jika tertarik untuk membeli masker 

jerawat ini pembaca dapat langsung 

mengunjungi tautan di Instagram @

korkoom.id. Lina Khoirun Nisa
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Memiliki 61 jurnal internasional terindeks Scopus 

di usia 37 tahun memang patut untuk diacungi 

jempol.  Jumlah yang tercatat itu membuatnya 

menjadi salah satu periset rumpun ilmu sosial 

dengan karya terbanyak di Scopus. Ia adalah Prof. 

Irwan Trinugorho, S.E., M.Sc., Ph.D., Guru Besar 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang 

baru saja dikukuhkan pada penghujung 2021 lalu. 

Prof. Irwan merupakan Guru Besar Bidang Ilmu 

Manajemen Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) UNS. Pengukuhan kala itu menjadikannya 

guru besar ke-19 FEB dan guru besar ke-245 UNS. 

Tak hanya itu, di usianya sekarang ia menjadi guru 

besar termuda yang dimiliki UNS.

Lahir di Bantul, Prof. Irwan dibesarkan oleh 

keluarga non-akademisi. Ayahnya adalah seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah 

daerah. Serta ibunya merupakan seorang ibu rumah 

tangga.

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

Guru Besar 
Termuda UNS 
dengan Bermacam 
Prestasi
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Deretan prestasi sudah ia ukir sejak masa kuliah. Prof. Irwan 

merupakan alumnus FEB UNS yang menjadi lulusan terbaik tahun 

2006. Pasca kelulusannya sebagai sarjana, ia mendapat kesempatan 

mengajar sebagai dosen di UNS, sembari melanjutkan studi S-2 

di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pada 2009 ia berhasil lulus dengan predikat lulusan terbaik. 

Pada tahun yang sama, bahkan ia lolos formasi Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS). Kariernya terus menanjak seiring dengan 

pencapaiannya mendapatkan beasiswa S-3 di University of Limoges, 

Perancis. Kelulusannya di bulan Januari 2014 memberinya gelar 

Ph.D in Economics (Banking and Finance) pada usia 29 tahun.

“Saya waktu jadi dosen pokoknya ingin jadi Doktor, sesegera 

mungkin. Biar masih fresh, ya. Masih lebih bisa mikir. Ya sudah, 

habis lulus S-2 saya langsung pokoknya komitmen sekolah S-3. 

Itu modal pertamanya. Jadi saya pulang Doktor itu ya masih relatif 

agak muda dibanding teman-teman yang lain,” tutur Prof. Irwan.

Periset Berpengalaman dan Pemimpin yang Andal
Dengan puluhan jurnal internasional terindeks Scopus, 

pengalaman riset miliknya tentu tidak dibangun dalam kurun waktu 

singkat. Tercatat bahwa jurnal pertamanya di Scopus bermula 

pada 2014. Rekor terbanyak Prof. Irwan berhasil catatkan 15 jurnal 

Scopus dalam setahun, yaitu pada 2020. Hal ini pencapaian yang 

hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang. 

Selain itu, beliau juga memiliki reputasi di level internasional 

yang tinggi. Saat ini ia dipercaya menjadi tim editor di beberapa 

jurnal yang diterbitkan oleh penerbit besar seperti Elsevier, Springer 

dan Emerald. Selain itu, Prof. Irwan juga menjadi adhoc reviewer 

di lebih dari 50 jurnal internasional terindeks Scopus. Rekognisi 

internasional Prof. Irwan juga dapat dicermati dari berbagai 

hibah dan pendanaan yang pernah ia diterima, diantaranya 

dari USAID, WorldBank dan European Commission. 

Pengalaman riset yang ia lakukan sejatinya sudah mulai 

dibangun sejak menempuh studi doktoral di Perancis. 

Ia mengaku sudah banyak melakukan riset kala itu 

yang setelahnya berkembang menjadi sebuah 

pengayaan. Rutinitas riset yang dilakukannya 

setiap tahun meliputi riset mandiri dan 

kolaborasi dengan berbagai pihak. Prof. 

Irwan menjelaskan sebelumnya 

ia turut melakukan riset 

bersama Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), 

Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), hingga United 

States Agency for International De-

velop ment (USAID).

Pada 2017, ia meraih jabatan 

sebagai lektor. Dua tahun berselang, 

pengajuannya sebagai lektor kepala 

pun diterima. Hingga pada 2021, 

tahun lalu, ia behasil dikukuhkan 

sebagai guru besar. Poin penting 

yang ia garis bawahi dalam proses 

ini ada lah bagaimana seorang periset 

menciptakan riset yang berkualitas dari 

setiap pemikiran yang dituangkan.

“Salah satu yang menjadi poin penting dalam 

pencapaian kepangkatan itu adalah kualitas dari 

riset yang dihasilkan yang dituangkan dalam tulisan. 

Kebetulan saya cukup produktif disitu. Itu membantu 

saya bisa cepat dalam kelolosan ini,” ujarnya.

Ia juga memiliki beragam aktivitas lain yang bersifat 

manajerial. Kini, ia menjabat sebagai Direktur Kerjasama, 

Pengembangan, dan Internasionalisasi UNS. Ia juga 

menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Iptek (PUI) Fintech 

Center UNS. Selain itu, Prof. Irwan turut memberikan 

konsultasi terkait riset dengan pihak-pihak eksternal yang 

bersinergi dengan UNS. Ia perlu menyeimbangkan diri 

sebagai seorang pengajar, periset, administrator, hingga 

kepala keluarga. Rangga Pangestu Adji
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Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2022 

telah dibuka. Tahun lalu, Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta berhasil menempati 

peringkat ke-9 raihan medali dalam Pekan 

Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas). Salah 

satu medali perak presentasi dipersembahkan 

oleh Jeesica Hermayanti Pratama, mahasiswa 

Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA). 

Catatan prestasi Jeesica dalam PKM 

sangat bagus. Ia konsisten meloloskan 

dua judul untuk didanai oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemdikbudristek) pada tiga edisi PKM 

pendanaan 2019—2021. Dalam kesempatan 

kali ini, Majalah UNS akan mengulas mengenai 

perjalanan Jeesica dalam menapaki prestasi 

di dunia keilmiahan.

Tertarik Ikut PKM
Ketertarikan Jeesica dalam mengikuti 

PKM diawali ketika menjadi mahasiswa baru. 

Saat itu, terdapat rangkaian acara orientasi 

yang menghadirkan kakak tingkatnya sebagai 

narasumber. 

“Namanya Mbak Alfi atul Fitri, beliau punya 

passion kepenuliskan di PKM. Mulai dari 

situ, aku tertarik apa sih PKM, kok dosen 

ngewajibin buat ikut itu,” tutur mahasiswa 

semester akhir tersebut.

Untuk menambah pengetahuan dalam 

keilmiahan, Jeesica bergabung dengan Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Studi Ilmiah 

Mahasiswa (SIM) dan Himpunan Mahasiswa 

Kimia (Himamia). 

“Awal 2018 pas gabung UKM udah mulai  

terjun ke dunia keilmiahan, ngurus PKM juga. 

Tahun berikutnya, di SIM jadi staf departemen 

Peraih Medali Presentasi 

Pimnas ke-34
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riset dan teknologi, di Himamia jadi kepala 

divisi keilmiahan,” imbuhnya

Pada 2020, Jeesica dan teman-

temannya di FMIPA juga mendirikan suatu 

UKM keilmiahan bernama Jong Scientist 

untuk mewadahi mahasiswa FMIPA yang 

memiliki minat dan passion dalam dunia 

penelitian dan riset. 

“Kalau tertarik ke PKM aja sebenarnya 

engga juga. Aku sempet nyoba lomba 

debat, karya tulis ilmiah, dan esai. Cuma 

tiap pembukaan PKM aku ikut karena PKM 

kan berbasis riset dan pendanaan. Jadi, 

bisa mengasah skill lab lagi, banyak fasilitas 

PKM yang diberikan dibanding lomba-

lomba lain. Ada pelatihan, pendampingan, 

dan sebagainya itu cuma ada di PKM,” 

ungkap Jeesica.

Total proposal PKM Jeesica yang 

berhasil lolos pendanaan berjumlah enam 

proposal, tiga di antaranya berhasil lolos 

menuju Pimnas dan satu proposal berhasil 

meraih medali Pimnas. 

Cara Mencari Ide
Untuk mendapatkan ide, ia memiliki 

dua opsi. Pertama, dengan melakukan 

diskusi terlebih dahulu dengan teman-

temannya. Kedua, ide tersebut muncul 

dari Jeesica, baru kemudian ia mencari 

tim untuk mengeksekusi ide tersebut. 

“Dulu dari diskusi tentang memanfaatkan 

suatu limbah. Ada teman yang nyeletuk, 

bisa nih dijadikan ini. Dari diskusi itu ada ide 

yang bisa digabungkan antar bidang ilmu 

masing-masing. Ada juga yang awalnya 

dari hal yang sedang booming saat ini, 

kemarin tentang Covid-19. Jadi, lebih ingin 

berkontribusi dalam pandemi ini tapi dari 

bidang ilmu linier,” tuturnya.

Berangkat dari pandemi yang memun-

culkan fenomena gagal napas pada pasien 

Covid-19 membuat Jeesica memiliki ide 

untuk mengatasi hal tersebut.

“Karena pasien di Covid-19 ada feno-

mena gagal napas, kenapa enggak buat 

aja membran yang fungsinya mengarah ke 

Covid. Jadi, aku punya ide buat membran 

oksigenasi. Kalau yang ini, punya ide dulu 

baru rekrut orang yang linier dengan ide 

tersebut. Kadang ada yang idenya muncul 

pas diskusi, ada yang idenya dari aku dulu,” 

tambahnya.

Medali PIMNAS
Ia memang tidak membawa pulang 

medali pada Pimnas 2019. Pada tahun 

2021, PKM Jeesica berhasil menyabet 

medali perak bersama timnya, Atsna 

Rofi da, Adenissa Kurnia Putri, dan Raihan 

Naufal Widian. Judul PKM tersebut adalah 

Komposit Polimer Terlapisi Etil Selulosa 

Nanopartikel dari Limbah Kertas sebagai 

Alternatif Material Membran Extracorporeal 

Oxygenator bagi Pasien Covid-19.

Jeesica mengaku sangat bersyukur dan 

senang karena dapat meraih medali di 

tahun ketika mengikuti PKM. Mereka 

Salah satunya adalah dalam membangun 

tim yang lebih solid. Pasalnya, kompetisi 

PKM tidak cukup dengan hitungan hari, 

tetapi memerlukan waktu berbulan-bulan 

(hampir setahun).

“Pimnas pertama dan pendanaan sebe-

lum-sebelumnya aku jadiin pelajaran buat 

lebih baik lagi.  Pertama kali yang diperbaiki 

adalah koordinasi dan komunikasi tim, 

terus memilih dosen pembimbing yang 

supportif tentang PKM. Pimnas pertama 

belum dapat medali, terus liat tim-tim 

universitas lain kayaknya lebih matang. 

Dari situ belajar lagi biar persiapannya 

jauh lebih matang,” jelasnya.

Salah satu goals yang ingin Jeesica 

capai melalui PKM adalah menciptakan 

suatu inovasi. Hal tersebut karena banyak 

pelajaran yang Ia dapat mengenai kerja 

sama tim berbasis riset, manajemen waktu, 

dan keterampilan nge-lab memang benar-

benar terasah ketika mengikuti PKM.

Membangun Iklim Keilmiahan di UNS
Regenerasi sangat diperlukan agar 

tonggak prestasi akan tetap berjalan. 

Dalam berkompetisi, Jeesica juga kerap 

mengajak rekan-rekan terdekatnya untuk 

bergabung dengan timnya. 

“Lebih ke ngajakin mereka. Misal 

ada lomba, yuk ikut ini atau kita bentuk 

kelompok kecil yang beda-beda. Kaya 

sama teman seangkatan pernah ikut KTI, 

terus diubah sedikit ke esai. Ada juga coba-

coba suatu lomba dan cari orang baru 

yang sama-sama tertarik. Mengenalkannya 

iklim tersebut dengan ngajakin ikut lomba,” 

kata Jeesica.

Pesan
“Jangan batasi selama itu hal baik, yang 

bisa membatasi diri kita adalah keraguan 

terhadap diri sendiri. Perlahan mulai ditepis, 

kalahkan ego seperti itu dan yang penting 

prestasi bukan sekadar di keilmiahan, 

banyak jalur lain buat menempuh karya 

atau prestasi. Maka selama jadi mahasiswa 

harus proaktif buat menggali minat atau 

passion kita,” tutur peraih medali Pimnas 

34. Bayu Aji Prasetya
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Dharma Wanita Persatuan (DWP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta melakukan kunjungan ke Museum 

Keraton Surakarta Hadiningrat, dipimpin oleh Ketua DWP 

UNS, Budhi Widjajanti Jamal Wiwoho. Selasa (8/2/2022).

Rombongan DWP UNS terlebih dahulu mengelilingi 

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan 

mengendarai Andong. Usai berkeliling rombongan turun 

di depan Museum Keraton Surakarta Hadiningrat.

“Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dengan pengurus. 

Kegiatan kali ini berbeda, yaitu berkunjung ke tempat yang 

bersejarah di Kota Solo. Kegiatan ini kami kemas dengan 

tema Sehari di Baluwarti,” terang Budhi.

Melalui kegiatan ini, Budhi berharap pengurus dapat 

mengetahui sejarah berdirinya keraton Kasunanan Surakarta 

Hadiningrat. “Pengurus kami ajak keliling museum, biar tau 

isi kraton apa aja,” terang Budhi.

Usai dari Museum, acara dilanjutkan dengan rapat 

koordinasi yang bertempat di Ndalem Kinasih Baluwarti 

Surakarta. Rapat diisi oleh Pengurus DWP UNS, Arlin Kuncoro 

Diharjo dengan tema membuat minuman tradisional kunyit 

asem, beras kencur dan dll.

“Ada hiburan juga yaitu menyanyikan lagu tradisional. Ada 

dolanan anak. Pokoknya hari ini semua berbau tradisional, 

untuk mengingatkan kepada kita pentingnya nguri-nguri 

budaya Jawa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk 

kita semua,” ujar Budhi. Dwi Hastuti

DWP UNS Kunjungi DWP UNS Kunjungi 
Museum Keraton Museum Keraton 
SurakartaSurakarta

Mencintai Kearifan Lokal
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Keliling Kota Solo, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta menggelar rapat 

di dalam bus, Selasa (15/2/2022). Bus 

yang digunakan yaitu Bus Gatotkaca milik 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Rute yang akan dilalui yaitu dari 

kampus UNS Kentingan, ke arah Palur, 

lalu melewati ringroad Mojosongo, 

Joglo, Banyuagung, Sumber Manahan, 

kemudian ke Jalan Adi Sucipto dan 

kembali ke Gedung dr. Prakosa UNS.

Di sepanjang jalan, DWP UNS 

melakukan rapat koordinasi yang 

dipimpin langsung oleh Ketua DWP 

UNS, Budhi Widjajanti Jamal Wiwoho 

dengan melakukan evaluasi dan 

membahas program kerja DWP UNS. 

“Ya kita sambil keliling Kota Solo naik 

Bus Gatotkaca. Sehingga suasana rapat 

berbeda dengan biasanya. Bagi saya ini 

kesempatan pertama rapat naik bus. 

Semoga ini berkesan, bermanfaat dan 

nambah pengalaman,” terang Budhi 

Widjajanti Jamal Wiwoho.

Dalam rapat tersebut, DWP UNS 

membahas kegiatan yang akan digelar 

untuk menyemarakkan Dies Natalis 

ke-46 UNS.  Kemudian dalam rangka 

pengabdian kepada masyarakat, DWP 

UNS menggelar khitanan massal.

Budhi Widjajanti Jamal Wiwoho 

berharap, program kerja yang akan 

dilakukan oleh DWP UNS berjalan 

dengan lancar. “Semoga berjalan 

dengan lancar, Alhamdulillah semua 

pengurus dan anggota DWP UNS 

mensupport dengan baik,” pungkas 

Budhi Widjajanti Jamal Wiwoho. Dwi 

Hastuti

DWP Rapat DWP Rapat 
di Bus, di Bus, 
Sambil Sambil 
Nikmati Nikmati 
Indahnya Indahnya 
Kota SoloKota Solo
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Pusat Bahasa Mandarin (PBM) Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta menggelar puncak perayaan Imlek 2022. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Hartono Mall pada Selasa 

(1/2/2022). Dalam acara puncak tersebut, diumumkan seluruh 

pemenang lomba yang telah digelar serta penampilan barongsai 

dan kesenian Tiongkok. 

Acara perayaan Imlek tersebut turut dihadiri oleh Wakil 

Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS, Prof. 

Sajidan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS, Prof. Warto, 

dan Kepala PBM UNS, Stephanie Phanata, B.Ed., M.TCSOL. 

Prof. Sajidan menyampaikan bahwa perayaan tahun baru 

Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama penanggalan 

Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh tanggal ke-15 

(saat bulan purnama). 

“Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan 

perayaan tahun baru Imlek dan festival lampion sangat beragam. 

Namun, semuanya itu tergabung dalam kegiatan umum seperti 

jamuan makan malam pada malam tahun baru serta penyulutan 

kembang api,” kata Prof. Sajidan. 

Ia menambahkan bahwa salah satu misi dari PBM UNS 

adalah menyelenggarakan kegiatan promosi budaya Tiongkok. 

Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai kegiatan, seperti 

lomba menulis kaligrafi  Tiongkok, lomba fotogenik Sinyo-Nonik, 

talkshow, mengambil angpao di pohon sakura, penampilan 

kesenian Tiongkok dan pertunjukan Barongsai. 

“Harapannya melalui kegiatan Imlek yang bertema ‘Bertumpu 

pada Semangat Kebhinekaan dalam Keberagaman Budaya 

Indonesia’ ini, kita dapat menyongsong Tahun Baru Macan 

Air 2022 dengan penuh kebahagiaan,” imbuh Prof. Sajidan. 

Sementara itu, Stephanie Phanata, B.Ed., M.TCSOL. juga 

berharap agar tahun baru Imlek ini dapat mendatangkan 

kebahagiaan bagi siapa saja. 

“Xīnnián kuàilè, selamat tahun baru Imlek 2022,” ucap 

Stephanie. Bayu Aji Prasetya

Rektor Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. 

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

dinobatkan sebagai Pemimpin 

Universitas Inspiratif oleh Se-

kolah Dasar (SD) Djama’atul 

Ichwan. Penghargaan tersebut 

diberikan kepada Rektor UNS 

dalam rangka memperingati 

Milad 1 Abad SD Djama’atul 

Ichwan yang diselenggarakan 

di Sunan Hotel Solo, Senin 

(14/2/2022).

Dalam kesempatan ter-

sebut, Rektor UNS, Prof. Dr. 

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

mengucapkan terima kasih 

ke pada SD Djama’atul Ichwan 

yang telah memberikan peng -

hargaan kepadanya se ba-

gai Pemimpin Universitas 

Inspiratif.

 “Saya mengucapkan te-

rima kasih kepada Yayasan 

Djama’atul Ichwan yang telah 

memberikan penghargaan 

kepada saya sebagai Pemimpin 

Universitas Inspiratif. Saya 

juga mengucapkan selamat 

kepada SD Djama’atul Ich-

wan yang telah sampai 

pa da usia yang ke seratus 

tahun atau satu abad, usia 

yang sangat panjang untuk 

dunia pendidikan, melebihi 

Universitas Sebelas Maret,” 

ujar Prof. Jamal.

 Prof. Jamal mengaku 

kagum dengan alumni SD Dja-

ma’atul Ichwan karena ber hasil 

melanjutkan studi di universitas 

dalam negeri mau pun luar 

negeri. “Saya me lihat alumninya 

juga luar biasa. Ada banyak 

alumni yang bersekolah dan 

melanjutkan studi di universitas 

dalam negeri maupun luar 

negeri,” kata Prof. Jamal.

 Pada kesempatan ini, 

penghargaan yang diberikan 

kepada Prof. Jamal diserahkan 

oleh Mukhlis Mustofa, M.Pd. 

selaku Ketua Yayasan Pen-

didikan Djama’atul Ichwan. 

Ter dapat tokoh lain yang 

juga menerima Penghargaan 

Inspiratif Pendidikan dari SD 

Djama’atul Ichwan. Mereka 

adalah Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Tek-

nologi (Mendikbudristek), Na-

diem Makarim yang me ne  rima 

penghargaan se ba   gai Peng-

gerak Trans   for masi Pen didikan, 

Wali Kota Surakarta, Gibran 

Ra ka  buming Raka sebagai 

Pe mim pin Muda Inspiratif, 

Pe nga suh Pondok Pesantren 

Al-Muayyad Surakarta, K.H. 

Abdul Rozaq Shofawi yang me-

nerima penghargaan seba gai 

Alumni Inspiratif, dan kepada 

media   sebagai Me dia Inspiratif. 

Zalfaa Azalia P.

Rektor UNS 
Dinobatkan 
sebagai Pemimpin 
Universitas Inspiratif
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Pusat Bahasa 
Mandarin UNS 
Rayakan Imlek 2022
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Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta menerima penghargaan 

dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan, Sabtu (19/2/2022). Acara 

pemberian penghargaan digelar di Ruang 

Auditorium RS UNS.

Penghargaan tersebut diberikan karena 

RS UNS berkomitmen untuk melakukan 

transformasi digital dalam pelayanan 

kesehatan demi memberikan layanan prima 

yaitu kemudahan, kecepatan, dan kepastian 

kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan program BPJS 

Kesehatan yang selalu berupaya menciptakan 

inovasi guna memberikan kemudahan akses 

layanan kepada peserta Program Jaminan 

Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat 

(JKN-KIS). Di bawah kepemimpinan Prof. 

Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Utama 

(Dirut), BPJS Kesehatan menciptakan antrean 

online di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dan, RS UNS merupakan RS pendidikan 

yang menjadi pilot project untuk 

mengimplementaskan antrean online JKN-

KIS tersebut. Tujuannya, untuk mengurangi 

durasi antre peserta program JKN-KIS agar 

tidak berlama-lama menunggu di RS dan 

meningkatkan layanan kepada setiap pasien.

Ada pun, penghargaan kepada RS UNS 

diberikan langsung oleh Prof. Ali Ghufron 

Mukti dan Direktur Teknologi Informasi 

BPJS Kesehatan, Ir. Edwin Aristiawan 

kepada Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho 

dan Direktur RS UNS, Prof. Hartono.

Atas penghargaan yang diterima RS 

UNS, Prof. Jamal mengaku bersyukur dan 

menyebut antrean online JKN-KIS yang 

sudah diujicobakan dan diterapkan di RS UNS 

dapat memberi kemudahan bagi peserta 

program. Sebelum antrean online ini dibuat, 

peserta program JKN-KIS membutuhkan 

waktu yang lama untuk antre dan hal ini 

mengakibatkan penumpukan di RS.

“Oleh karena itu RS UNS sangat bangga 

karena ditunjuk untuk melakukan uji coba 

antrean online ini,” ujar Prof. Jamal.

Ungkapan senada juga disampaikan 

oleh Direktur RS UNS, Prof. Hartono. Ia 

mengatakan, penghargaan ini merupakan 

kontribusi bagi RS UNS untuk memberikan 

manfaat dan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat.

Lebih lanjut, Prof. Hartono menyampaikan, 

antrean online JKN-KIS membantu RS UNS 

yang beberapa tahun terakhir mengalami 

peningkatan jumlah pasien dan dapat 

mempersingkat waktu mengantre.

“Karena selama ini antrean pasien menjadi 

masalah yang sulit diuraikan dari tahun 

ke tahun. Walau di era pandemi, pasien 

malah meningkat terutama rawat jalan. Dan, 

masyarakat memerlukan waktu lama untuk 

mendapatkan layanan BPJS,” ungkapnya.  

Y.C.A. Sanjaya

3330 KAKABAR KAMPUSUSUSSS

RS UNS Terima Penghargaan RS UNS Terima Penghargaan 
dari BPJS Kesehatandari BPJS Kesehatan

Majalah UNS
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Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 

Prof. Jamal Wiwoho meresmikan Poliklinik Eksekutif 

dan Aesthetic Center Rumah Sakit (RS) UNS, pada 

Kamis (6/1/2022) di area lantai 3 gedung utama 

RS UNS. 

Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan 

bahwa pihaknya bangga dengan berbagai inovasi 

baru dari RS UNS. “Rumah Sakit UNS di usianya 

yang kelima telah sukses mengembangkan sayap 

pelayanannya, termasuk hari ini yang saya resmikan, 

yaitu Poliklinik Eksekutif dan UNS Aesthetic Center” 

tutur Prof. Jamal. 

Poliklinik Eksekutif merupakan layanan spesialis 

yang mengedepankan kenyamanan, kecepatan 

layanan tanpa antrean, dan service excellence. 

Sementara itu, Aesthetic Center merupakan layanan 

menyeluruh mulai dari wajah, rambut, dan kuku, 

oleh dokter spesialis dermatologi dan venereologi 

(kulit & kelamin). 

Sementara itu, Direktur RS UNS, Prof. Hartono 

menyampaikan bahwa poliklinik ini menerapkan 

sistem fastrack dalam pelayanan mulai pendaftaran 

hingga pemeriksaan. 

“Jadi, Pasien masuk di sini misal sambil nunggu 

hasil lab, obat, kasir bisa di cafe kecil, sambil nanti kita 

setel musik biar nyaman. Kemudian kalau rawat inap, 

masuk ke kamar inap seperti pada umumnya. Kami 

juga memecah klinik pagi ke klinik sore supaya tidak 

menumpuk di pagi,” imbuhnya. Bayu Aji Prasetya

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal 

Wiwoho meresmikan fasilitas pembelajaran dan perkantoran di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Fasilitas ini diresmikan pada 

Selasa (11/1/2022) langsung di Aula Gedung I FISIP UNS. 

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh FISIP dengan 

melakukan perbaikan fasilitas pembelajaran dan perkantoran serta 

memfungsikan ruang-ruang baru seperti ada Ruang Senat Akademik 

Fakultas. Ini perlu ditiru oleh fakultas lainnya,” ujar Prof. Jamal. 

Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. 

menyampaikan syukur karena FISIP bisa melakukan perbaikan fasilitas 

melalui anggaran dan dukungan emosional yang diberikan Rektor 

dalam perbaikan gedung dan sarana prasarana FISIP. 

Perbaikan fasilitas antaranya pengecatan Gedung, penyediaan 

ruang laboratorium, pembuatan ruang Senat Akademik, perlengkapan 

videotron, perbaikan hall, pembuatan ruang laktasi, ruang kesehatan, 

ruang pengelolaan jurnal, perbaikan, dan beberapa perbaikan 

interior di ruang-ruang penunjang, perbaikan hutan publik, dan 

parkir mahasiswa FISIP. 

Selain itu, FISIP UNS sekaligus meresmikan layanan sosial Lapor 

BuDe yakni layanan pengaduan kekerasan seksual di lingkungan FISIP 

UNS. Layanan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Perguruan Tinggi. Ida Fitriyah

Ada Layanan 
Aesthetic 
Center 
di RS UNS

Fasilitas 
Pembelajaran 
& Perkantoran 
di FISIP Diresmikan
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DIES NATALIS

ke-46 UNS

Rangkaian

Dies Natalis
Presiden Republik Indonesia (RI) 

Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) 
menghadiri Dies Natalis ke-46 

Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat 
(11/3/2022). Presiden Jokowi mengikuti 
sejumlah kegiatan, mulai dari sidang 
senat,  meresmikan Gedung UNS Tower 
Ki Hadjar Dewantara, hingga menghadiri  
pameran di Solo Technopark.

Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) 
menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 
UNS Surakarta, di Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantara, Jumat 
(11/3/2022). Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi berkenan 

memberikan sejumlah pengarahan kepada Rektor dan Sivitas 
Akademika UNS berkaitan dengan tantangan menghadapi pandemi 
Covid-19, dampak ketegangan Ukraina-Rusia, pembenahan SDM, 
dan ekonomi hijau.

Foto: Laity Rachev-Biro Pers Sekretariat Presiden
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Gedung UNS Tower diresmikan secara 
langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko 

Widodo (Jokowi) dengan didampingi 
jajaran Rektorat UNS. Peresmian ini 
ditandai dengan penandatanganan 

prasasti oleh Jokowi di halaman depan 
gedung baru tersebut. Bangunan yang 

terdiri atas 11 lantai ini diharapkan dapat 
membawa UNS mendunia melalui 

inovasi pendidikan berbasis teknologi 
digital. Fungsionalisasi Gedung UNS 

Tower akan digunakan sebagai fasilitas 
penunjang pendidikan di UNS. 

Dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus 
meresmikan Gedung Sekolah Vokasi 

(SV) yang ada di Kampus Madiun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani 
Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. mendapatkan penghargaan UNS 
Award Parasamsya Anugraha Dharma Bhakti Upa Bhaksana. 
Penghargaan diberikan dalam acara Sidang Terbuka Senat 
Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 UNS, di Gedung 
UNS Tower Ki Hadjar Dewantara, Jumat (11/3/2022).

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi 
Pameran Dies Natalis ke-46 UNS  di Solo Technopark 

(STP), Jumat (11/3/2022). Hadir pula Menteri Sekretaris 
Negara RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem 
Anwar Makarim, B.A., M.B.A., dan Gubernur Jawa 

Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.

33DIES NATALIS
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Pimpinan Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta 

melakukan ziarah ke makam 
Rektor ke-5 UNS, Almarhum 

Prof. Drs. Haris Mudjiman, 
M.A., Ph.D. di Dusun 

Buduran, Gabugan, Tanon, 
Sragen, Selasa (15/3/2022). 

Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengenang jasa Almarhum 

yang dulunya sangat berjasa 
dalam kemajuan UNS.

Untuk menyemarakkan Dies 
Natalis ke-46 UNS, Fakultas 
Kedokteran (FK) bekerja 
sama dengan Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) UNS, Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kota 
Surakarta dan KSR PMI UNS 
menyelenggarakan donor 
darah bertempat  di Auditorium 
G.P.H. Haryo Mataram UNS, 
Selasa (15/3/2022). Acara 
tersebut dibuka langsung oleh 
Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal 
Wiwoho, S.H., M.Hum. 
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UNS Surakarta menggelar upacara Dies 
Natalis ke-46 secara hybrid di halaman 
Gedung Rektorat dr. Prakosa UNS dan live 
YouTube Universitas Sebelas Maret, Kamis 
(10/3/2022). Upacara tersebut berjalan 
dengan hikmat, diikuti oleh pimpinan UNS, 
sivitas akademika dan Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) UNS. Tim Redaksi

Sebanyak 12 guru besar di UNS melakukan penanaman pohon langka di kompleks Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM 
UNS, Kamis (10/3/2022). Acara ini untuk menyemarakkan Dies Natalis ke-46 UNS.
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Untuk meriahkan Dies Natalis ke-46, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar 
Pentas Seni dan Budaya bertempat di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS. Kegiatan itu 
disiarkan langsung melalui streaming YouTube Universitas Sebelas Maret, Jumat (11/3/2022) 
malam.

Pagelaran tersebut menampilkan berbagai macam seni, mulai dari seni tarik suara, seni 
tari, seni musik daerah, kreasi seni pencak silat, hingga seni drama tradisional oleh sivitas 
akademika UNS. Tim Redaksi

DIES NATALIS
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RESENSI BUKU

Nguri-Nguri Budaya melalui  
Kerajinan Batik Kayu

Kebudayaan bersifat dinamis dan dapat 

berubah menyesuaikan perkembangan 

zaman dan kehidupan masyarakat 

tertentu. Salah satunya, budaya ‘batik 

kayu’ yang masih eksis di Dusun Krebet, 

Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jangan 

memaknai batik kayu sebagai sebuah 

motif batik berbentuk kayu, melainkan 

penerapan batik pada medium kerajinan 

berbahan kayu.

Buku Eksistensi Kerajinan Batik Kayu 

di Dusun Krebet, Desa Sendangsari, 

Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta (Kajian Historis dan Estetika) 

mengulas bagaimana eksistensi batik ini. 

Dyah Yuni Kurniawati yang merupakan 

dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain 

(FSRD) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta  berusaha mengulik hal tersebut 

dari unsur sejarah lahirnya batik ini serta 

keestetikannya. Ia membagi buku ini ke 

dalam 4 bab.

Ditinjau dari aspek sejarah, batik ini 

muncul karena dipengaruhi oleh faktor 

geografi s dan mata pencaharian masyarakat 

setempat.  Banyak masyarakat yang 

berprofesi sebagai pengrajin kerajinan siwur, 

pisau, catik, irus, dan lainnya. Kerajinan ini 

berkembang menjadi kerajinan topeng dan 

wayang. Mereka awalnya menggunakan 

teknik sungging, kemudian berkembang 

menggunakan teknik batik sehingga dikenal 

sebagai “batik kayu”.

Hal yang menarik dari buku ini ialah 

Dyah Yuni berupaya mengungkapkan 

bahwa batik kayu ini memiliki ‘khas’ 

yang tidak ada dalam kerajinan-kerajinan 

serupa pada umumnya. Motif-motif yang 

ditorehkan pada kayu adalah motif-motif 

tradisional yang sering dibatikkan pada 

kain atau jarik. Ia juga mengungkapkan 

secara detail estetika yang ada dalam 

setiap kerajinan batik kayu di Dusun 

Krebet. Setiap kerajinan memiliki desain 

dan motif tersendiri. 

Buku ini layak dijadikan referensi bacaan 

mengenai perkembangan kebudayaan, 

terutama batik yang ternyata tidak hanya 

divisualkan melalui media kain saja, tetapi 

juga media kayu. Terdapat banyak informasi 

penting tersaji secara terstruktur sehingga 

pembaca dapat dengan mudah memahami 

isi buku ini. Bayu Aji Prasetya
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Judul buku :  Eksistensi Kerajinan Batik Kayu di Dusun Krebet, 

Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta (Kajian Historis 

dan Estetika)

Penulis :  Dyah Yuni Kurniawati, S.Sn., M.Sn.

Tebal :  ix, 136 halaman

ISBN :  978-602-397-085-8

Jenis :  Referensi

Penerbit :  UNS Press

Cetakan :  Cetakan 1, Edisi I, Desember 2016
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Pandemi Covid-19 memang meng-

ajarkan banyak orang terkait pentingnya 

menjaga kesehatan diri dan kebersihan. 

Akan tetapi, bagi beberapa orang yang 

memiliki segudang rutinitas padat selama 

work from home (WFH), kesehatan diri kerap 

terabaikan karena tenggat waktu pekerjaan 

yang mepet. Hal ini membuat pola makan 

dan gaya hidup menjadi tidak sehat, serta 

mereka tidak memperhatikan asupan nutrisi 

yang dikonsumsi dalam sehari.

Belum lagi dengan embel-embel self 

reward dan cheating day, beberapa orang 

seakan-akan “menghalalkan” makanan dan 

minuman tidak sehat dalam sehari sebagai 

“imbalan” atas diet atau pekerjaan berat 

yang telah dilakukan. Dalam satu hari saja 

mereka bisa bolak-balik memesan makanan 

dan minuman melalui aplikasi pesan antar 

maupun ojek online yang kebanyakan 

mengandung tinggi gula dan garam.

Ahli Gizi Rumah Sakit (RS) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Banun 

Ma’rifah Fathsidni, S.Gz., mengatakan 

makanan maupun minuman yang tinggi gula 

dan garam dapat mendatangkan berbagai 

penyakit dalam tubuh.

Sedangkan jika asupan garam tidak 

terkendali, bahkan sampai berlebihan dapat 

mengakibatkan hipertensi atau tekanan 

darah tinggi. 

Cara Mengontrol Asupan Gula dan 
Garam

Nah, karena kebanyakan orang tidak 

begitu memperhatikan asupan gula dan 

garam dalam makanan dan minuman yang 

dikonsumsi, Banun memiliki tips agar kita 

bisa mengontrolnya.

Pertama, ia menyarankan orang-orang 

untuk mematuhi anjuran konsumsi gula, 

garam, dan lemak dari Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) RI.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 

2013 tentang Pencantuman Informasi 

Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta 

Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan 

Pangan Siap Saji.

G4 G1 L5 yang dimaksudnya adalah 

anjuran konsumsi gula per orang per hari 

adalah sepuluh persen dari total energi atau 

setara 200 kkal.

Kemudian, untuk anjuran asupan garam 

adalah sebanyak 2.000 mg natrium atau 

setara garam satu sendok teh per orang 

per hari. Jika disetarakan dengan kebutuhan 

rumah tangga, asupan garam menurut 

Kemenkes tersebut sama dengan 50 gram 

per orang per hari.

Selain anjuran G4 G1 L5, Banun juga 

meminta orang-orang untuk melakukan 

pelacakan terhadap makanan apa saja yang 

telah dikonsumsi selama sehari.

Ia menjelaskan bahwa secara sederhana 

gula merupakan hasil metabolisme dari 

karbohidrat yang memiliki banyak jenis 

secara kimia. Sedangkan, garam yang 

mengandung natrium dapat dijumpai pada 

garam dan dalam sehari Banun meminta 

orang-orang untuk membatasi makanan 

yang berbumbu lebih. Y.C.A. Sanjaya

YUK SIMAK 
ANJURAN 
AHLI GIZI 

RS UNS 
TERKAIT 
ASUPAN 

GULA 
DAN 

GARAM 

TIPS

Majalah UNS
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Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta menjadi tuan rumah dalam 

Musyarawah Nasional (Munas) II 

Perhimpunan Organisasi Alumni 

PTN Indonesia (Himpuni) 2022. Acara 

ini diselenggarakan di Auditorium 

G.P.H. Haryo Mataram UNS, Sabtu 

(26/2/2022).

Penyelenggaraan Munas II Him-

puni meng usung tema “Mem per-

kokoh Konsensus Kebangsaan Me-

nuju Indonesia yang Berkedaulatan 

dan Berperadaban”.

Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh 

Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Menko PMK RI), Prof. 

Muhadjir Eff endy; Rektor UNS, Prof. 

Jamal Wiwoho; Ketua Dewan Ko-

misioner Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Prof. Wimboh Santoso; Koor-

dinator Presidium, Ahmad Mu qowam, 

S.Sos.; serta hadir secara da ring Gu-

bernur Jawa Tengah, Ganjar Pra nowo. 

Himpuni Munas II dibuka Presiden 

RI, Ir. Joko Widodo dengan diwakili 

oleh Menko PMK RI, Prof. Muhadjir 

Eff endy. 

Dalam sambutannya Prof. Jamal 

mengatakan, terima kasih yang sebe-

sar-besarnya atas ditunjuknya UNS 

sebagai tuan rumah Munas II Himpuni.

Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Menko PMK RI), Prof. 

Muhadjir Eff endy secara langsung 

menghadiri Musyarawah Nasional 

(Munas) II Perhimpunan Organisasi 

Alumni PTN Indonesia (Himpuni) 

Tahun 2022. Munas II Himpuni digelar 

di UNS pada Sabtu, (26/2/2022).

Dalam sambutannya Prof. 

Muhadjir Eff endy menyampaikan 

terkait pentingnya pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk 

mengupayakan pembangunan SDM 

yang berkualitas diperlukan perbaikan 

dari sistem pendidikan.

Prof. Muhadjir berharap, Mu-

nas II Himpuni dapat ikut serta 

menyosialisasikan hal tersebut supaya 

keberjalanan bangsa dapat berdaulat 

dan bermartabat, terlibat dalam hype 

politik, andil besar, serta bermakna 

bagi bangsa Indonesia.

Terakhir Prof. Muhadjir menyam-

paikan, semoga hasil Munas II 

Himpuni dapat berdampak positif 

bagi masa depan anak bangsa. Lina 

Khoirun Nisa

Munas II Himpuni di UNS: 
Menko PMK Sampaikan 
Pentingnya Pembangunan SDM

ALUMNI
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Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

berhasil melahirkan banyak alumnus hebat 

yang kini tersebar di sejumlah daerah di 

Indonesia. Mereka tidak hanya sukses secara 

karier, namun juga memiliki kontribusi 

dan karya pengabdian bagi bangsa dan 

masyarakat yang luar biasa.

Salah satunya adalah Ir. Arif Budisusilo, 

M.M., alumnus Fakultas Pertanian (FP) UNS 

angkatan 1987 yang kini menduduki posisi 

sebagai Presiden Direktur Solopos Media 

Group.

Spesial pada Hari Pers Nasional (HPN) 

tahun ini, Majalah UNS berkesempatan 

mengulik perjalanan karier Arif, mulai 

dari kecintaannya pada dunia jurnalistik 

sejak mahasiswa hingga keberhasilannya 

menduduki jabatan mentereng di beberapa 

media.

Mencoba Peruntungan di Ibu Kota
Usai menamatkan studinya di UNS 

pada 1992, Arif kemudian 

beran jak ke Jakarta untuk 

mencari pekerjaan.

Sing katnya, perjalanan 

Arif di Ibu Kota mulai 

me nun  juk kan titik te-

rang tatkala ia dite-

rima bekerja se ba gai reporter di koran 

Harian Terbit, yang redaksinya berkantor 

di Pulogadung, Jakarta Timur. 

Usai “mentas” dari Harian Terbit, man-

tan Ketua Senat FP UNS 1990-1992 ini 

kemudian bergabung dengan koran Bisnis 

Indonesia sejak bulan Februari 1996. Ia 

mengatakan, butuh waktu sekitar empat 

bulan untuk melewati proses rekrutmen 

di Bisnis Indonesia. 

Arif mengisahkan Bisnis Indonesia kala itu 

menjadi tempat impian banyak wartawan 

karena dampaknya yang begitu besar pada 

dunia bisnis. Di Bisnis Indonesia inilah, karier 

Arif mulai menanjak.

Walau kini Arif tak lagi memimpin 

Bisnis Indonesia, ia mendapat amanah 

baru dengan segudang tanggung jawab 

sebagai Presiden Direktur Solopos Media 

Group sejak akhir Juli 2020 yang lalu.

Tantangan Media di Era Disrupsi
Arif yang memulai karier sebagai 

repor ter koran sejak tahun 90-an, tentu 

memahami betul bagaimana perubahan 

media dari konvensional atau kertas 

menjadi elektronik.

Walau saat ini banyak berita clickbait

yang “dibumbui” untuk mengundang rasa 

penasaran pembaca, Arif mengatakan 

medianya tak mau seperti itu. Baginya esensi 

sebuah media adalah penyampai informasi 

kepada masyarakat yang harus membawa 

manfaat bagi kepentingan publik.

Pada HPN tahun ini, Arief berpesan 

agar fungsi jurnalistik sebagai penyampai 

informasi publik harus berdampak 

positif kepada publik. Harus mendapat 

informasi, hiburan, dan edukasi supaya 

hidupnya lebih baik dan media harus 

mampu menjadi navigator informasi. 

Y.C.A. Sanjaya

ALUMNUS UNS YANG KINI PIMPIN 
SOLOPOS MEDIA GROUP 

ARIF BUDISUSILO

ALUMNI
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Alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. 

Zudan Arif Fakrulloh, S.h., M.h. berhasil ter-

pilih secara Aklamasi menjadi Ketua Umum 

Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) 

Periode 2022-2027 Dalam Musyawarah 

Nasional (Munas) IX Korpri yang digelar 

pada 28-29 Januari 2022.  Ia yang menjabat 

sebagai Dirjen Kependudukan Dan Catatan 

Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) memecahkan Rekor Munas 

karena terpilih secara aklamasi tanpa voting 

dan menjadi Ketua Umum yang menjabat 

dua periode untuk pertama kalinya dalam 

sejarah Korpri sejak berdiri pada  1971.

Sejak awal penjaringan calon ketua 

umum, dari kabupaten/ kota, provinsi, 

dan juga kementrian lembaga sudah 

meng usulkan Prof. Zudan sebagai calon 

ketua umum. Semua utusan kementrian/ 

lembaga, provinsi, dan kabupaten/ kota 

sudah sepakat memilihnya. Keputusan 

Munas yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang 

Reydonnyzar Moenek ini disahkan dengan 

Surat Keputusan (Sk) No. 8 Tahun 2022.

Prof. Zudan yang juga sebagai Wakil 

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS

ini menyampaikan pidato sambutan sebagai 

Ketua Umum Korpri Nasional periode 2022-

2027 Ia mengjak seluruh ASN anggota Kopri 

untuk melanjutkan muruah ASN melalui 

DKPN, DP Korpri, hingga kabupaten/kota.

Ada tiga hal yang diamanatkan Presiden 

Joko Widodo kepadanya sebagai Ketua Korpri 

dalam pengotimalan peran penting ASN. 

Pertama Korpri dapat medorong ASN menjaga 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

kedua Kopri dapat meningkatkan birokrasi 

yang penuh inovasi. Serta Ketiga Korpri Dapat 

Menjadi Motor Penggerak Digital Government 

Yang Akan Mendorong Pelayanan Publik Yang 

Lebih Baik. Dwi Hastuti

ALUMNI

Sebagai lulusan ilmu sosial, tidak pernah 

tebersit sekalipun di benak Veronika berkarier 

di perusahaan penerbangan terbesar di 

dunia. Namun, jalan hidupnya yang penuh 

lika-liku mengantarkan Veronika di posisi 

saat ini sebagai Project Manager di Boeing 

Commercial Airplanes.

Perempuan bernama lengkap Veronika 

W.R. Andrews ini memulai karier di 

industri perhotelan di Bandung. Selepas 

merampungkan studi di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik (FISIP) 

Univer sitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta pada 

tahun 1989, Perempuan 

yang akrab disapa Vero ini memutuskan 

untuk langsung merantau ke Bandung. Ia 

dipercaya menjadi manajer di salah satu 

hotel internasional di Bandung.

Veronika mengawali kariernya di Boeing 

pada tahun 2007. Waktu itu Vero diterima 

sebagai Data Management Specialist Boeing 

dengan sistem kontrak selama tiga bulan. 

Vero mengatakan senang sewaktu diterima 

di Boeing kala itu.

Vero menyelesaikan kontrak awal itu 

dengan baik. Ia lalu mencari lowongan di 

se jumlah tim di Boeing untuk dapat 

menjadi pegawai tetap. Gayung 

pun bersambut, Ia dinyatakan lulus 

seleksi sebagai pegawai tetap di Boeing di 

dua tim. Namun, Vero memutuskan untuk 

mengambil lowongan sebagai Integrated 

Schedules Specialist di tim 747/767 Boeing 

pada 2008.

Kisah hidup ini Ia sampaikan pada acara 

Kuliah Tamu bertajuk “Success in The West: 

The Journey, The Struggles, The Failures, 

The Victories”. Acara ini dilaksanakan secara 

daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. 

Pada akhir sesi, Vero mengajak para 

peserta supaya tidak takut untuk 

bermimpi. Vero mengajak peserta 

menggantungkan mimpi se-

tinggi langit. Ida Fitriyah

ALUMNUS FISIP UNS YANG 
BERKARIER DI BOEING 

VERONIKA ANDREWS

ALUMNUS UNS TERPILIH SECARA AKLAMASI PIMPIN 
KORPRI 2 PERIODE 

ALUMNI 41
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Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan Musyawarah Nasional 

(Munas). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium FEB 

UNS, Sabtu (29/1/2022) secara luring. Munas tersebut mengusung 

tema “Bersama Alumni FEB Membangun Kemandirian dan Keunggulan 

UNS”.

Kegiatan Munas tersebut dihadiri oleh Rektor UNS, Prof. Jamal 

Wiwoho; Ketua Umum IKA UNS, Ir. Budi Harto;  Dekan FEB UNS, 

Prof. Djoko Suhardjanto; Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso; Ketua Umum KAFEB UNS, 

Doni Primanto Joewono, M.Si.; Direktur Utama (Dirut) PT Kereta 

Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo; dan puluhan alumni lainnya.

Ketua Umum IKA UNS, Ir. Budi Harto. Dalam sambutannya beliau 

menyampaikan harapan melalui Munas ini dapat memberikan dampak 

bagi para alumni maupun sivitas akademika FEB UNS. Selain itu, 

melalui kegiatan ini juga dapat membangun jejaring baru antar-

alumni yang ada di FEB UNS.

Sebelum membuka acara secara resmi, Prof. Jamal mengapresiasi 

seluruh alumni UNS, khususnya FEB UNS karena turut mendukung 

penuh UNS dalam   mewujudkan visinya mencapai World Class 

University. Bayu Aji Prasetya

KELUARGA ALUMNI 
FAKULTAS EKONOMI 
DAN BISNIS GELAR 
MUNAS

Pengurus Ikatan Keluarga 

Alumni (IKA) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta periode 

2021–2024 dilantik langsung 

oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Ja mal 

Wiwoho. Pelantikan ber  lang sung 

secara luring dan daring di Ruang 

Sidang 2 Ge  dung dr. Prakosa 

UNS, pada Sabtu (19/2/2022).

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal 

Wiwoho dalam sambutanya 

menyampaikan bahwa  proses 

pelantikan ini memiliki misi 

untuk merekatkan persatuan 

dan kesatuan para alumni UNS. 

Prof. Jamal berharap siner-

gisitas yang terjalin antara 

UNS dan IKA UNS diupayakan 

mampu mewujudkan komitmen 

dan kontribusi bersama demi 

mendukung pencapaian dan 

reputasi UNS baik skala nasional 

maupun internasional.

Sementara itu, Ketua IKA UNS 

yang baru saja dilantik, Ir. Budi 

Harto, M.M. menyampaikan 

bah wa kepe ngurusan IKA UNS 

pe riode 2021–2024 terdiri dari 

5 lembaga. Diantaranya Ma jelis 

Permusyawaratan dan Pertim-

bangan Alumni (MPPA), Dewan 

Penasihat, Dewan Pakar, Dewan 

Pengawas, dan Pengurus Harian.

Pada Lembaga Pengurus 

Harian terdapat sembilan bi-

dang yang membawahi, yakni 

Bi dang Organisasi, Data Alumni, 

Hu mas dan Media, Masyarakat, 

Alumni dan Almamater, Alumni 

Muda, Advokasi Hukum, Aksi dan 

Advokasi Kesehatan, serta Pem-

binaan dan Peminatan Alumni.

Ir. Budi Harto berharap pada 

bidang Alumni dan Almamater 

untuk saling mendukung kampus 

dengan menjalin berbagai kerja 

sama demi mencapai Indikator 

Kinerja Utama (IKU) UNS yang 

memuaskan.

Sedangkan, Sekretaris Jen-

deral (Sekjen) IKA UNS, Drs. 

Bambang Dwi Wahyudi menam-

bahkan bahwa penyusunan 

pengurus IKA UNS masa bakti 

2021–2024 ini telah me lalui 

screening ketat demi meng-

hadirkan alumni terbaik UNS. 

Lina Khoirun Nisa

REKTOR LANTIK PENGURUS IKA 
UNS PERIODE 2021–2024



Majalah UNS

43PRESTASI

Pandemi Covid-19 memaksa semua 

pihak untuk mengubah pola kehidupan 

ke arah digital. Hal ini juga berimbas 

pada kebutuhan pembayaran digital 

yang semakin memuncak. Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta berusaha 

untuk memfasilitasi kebutuhan ini 

dengan menguatkan ekosistem 

pembayaran digital yang selama ini telah 

terbangun di kampus. Dalam upaya 

penguatan tersebut, UNS meneken 

kerja sama dengan PT. Fintek Karya 

Nusantara dengan produk LinkAja.

Penandatanganan nota kesepa-

haman ini dilaksanakan secara da-

ring pada Selasa (18/1/2022) melalui 

aplikasi Zoom Cloud Meeting. 

Penandatanganan tersebut dilakukan 

langsung oleh Rektor UNS, Prof. Dr. 

Jamal Wiwoho; Direktur Operasional 

PT. Fintek Karya Nusantara, Widjayanto; 

dan Direktur Marketing PT. Fintek Karya 

Nusantara, Wibawa Prasetyawan.

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho 

me nga takan bahwa transformasi digital 

saat ini bukan sekadar tren, tetapi 

memang keniscayaan. UNS merespons 

hal itu dengan menguatkan ekosistem 

digital, termasuk pembayaran digital. 

Tahap awal kerja sama ini dimulai 

dengan mendigitalisasi ekosistem 

UNS di sejumlah akses pembayaran. 

LinkAja akan memfasilitasi pembayaran 

digital untuk pembayaran asrama 

mahasiswa, UNS Inn, Lazis UNS, dan 

SPBU modular UNS. LinkAja juga turut 

membangun ekosistem digital melalui 

penyediaan QRIS untuk UMKM Center 

di UNS. Ida Fitriyah  
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Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan PT. Citilink Indonesia, bertempat 

di Ruang Sidang 2 Gedung Rektorat dr. 

Prakosa, Jumat (7/1/2022). Naskah Nota 

Kesepahaman ditandatangani langsung oleh 

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

Hum. dan Direktur Utama (Dirut) PT. Citilink 

Indonesia, Ir. Juliandra, M.M.

Pada kesempatan itu, Prof. Jamal didam-

pingi oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat 

(MWA) UNS, Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., 

C.A., CSRA dan Wakil Rektor Perencanaan, 

Kerja sama, Bisnis, dan Informasi UNS, Prof. 

Dr. rer.nat.Sajidan, M.Si.

Sedangkan, Ir. Juliandra turut didampingi 

oleh Komisaris Utama (Komut) PT. Citilink 

Indonesia, Dr. Prasetio dan jajaran direksi. 

Nota Kesepahaman UNS-PT. Citilink Indonesia 

ditandatangani untuk mendukung dan 

menyinergikan potensi serta sumber daya 

yang dimiliki kedua belah pihak di berbagai 

bidang, yaitu penyelenggaraan kerja sama 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan implementasi program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Prof. Jamal dalam pertemuan tersebut 

memberikan sambutan yang hangat atas 

keterbukaan hati PT. Citilink Indonesia dalam 

Nota Kesepahaman ini. Baginya, PT. Citilink 

Indonesia sebagai maskapai penerbangan 

berbiaya rendah yang bereputasi di bawah 

naungan Garuda Indonesia, b isa memberi 

banyak manfaat bagi UNS.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan 

bahwa UNS akan memberi ruang bagi para 

profesional di PT. Citilink Indonesia untuk 

mengajar di UNS.

Mendengar komitmen kerja sama yang 

baik dari Prof. Jamal, Ir. Juliandra menuturkan 

bahwa PT. Citilink Indonesia sangat menaruh 

perhatian kepada institusi pendidikan. Salah 

satu buktinya adalah menggandeng UNS 

sebagai mitra kerja sama di awal tahun 2022 

ini. Y.C.A. Sanjaya

CITILINK TANDA TANGANI NOTA 
KESEPAHAMAN DENGAN UNS

KUATKAN EKOSISTEM PEMBAYARAN DIGITAL, 
UNS JALIN KERJA SAMA DENGAN LINKAJA 
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Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta menandatangani 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) area 

Surakarta bertempat di Gedung Aula SV 

UNS Tirtomoyo, Kamis (3/2/2022). Kerja 

sama antara keduanya dimaksudkan untuk 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada ma-

syarakat.

Ruang lingkup dalam PKS SV UNS dengan 

PT. BSI area Surakarta mencakup bidang 

pengembangan pengajaran, magang, 

seminar dan pelatihan, workshop untuk 

dosen, pengembangan kurikulum, dan 

penelitian. Naskah PKS ditandatangani 

langsung oleh Dekan SV UNS, Drs. Santoso 

Tri Hananto, M.Acc., Ak dan Area Manager 

Surakarta PT. BSI, Hari Nopa Kurniawan.

Dalam sambutannya, Drs. Santoso Tri 

Hananto, M.Acc., Ak mengatakan bahwa 

PKS ini merupakan tindak lanjut dari 

penandatanganan Nota Kesepahaman 

antara UNS dengan PT. BSI yang dilakukan 

pada 10 September 2021 lalu.

Ia menyampaikan, ada delapan Program 

Studi (Prodi) di lingkup SV UNS yang 

dilibatkan dalam implementasi PKS dengan 

PT. BSI area Surakarta. Yaitu, D-3 Keuangan 

dan Perbankan, D-3 Akuntansi, D-3 

Perpajakan, D-3 Manajemen Perdagangan, 

D-3 Manajemen Bisnis, D-3 Manajemen 

Pemasaran, D-33 Teknik Informatika, dan 

D-4 Studi Demografi  dan Pencatatan Sipil.

Pada kesempatan yang sama, Hari Nopa 

Kurniawan mengucapkan terima kasih atas 

terselenggaranya kerja sama antara SV UNS 

dengan PT. BSI area Surakarta. Ia berharap 

kegiatan ini bisa menguntungkan kedua 

belah pihak.

Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama 

dengan SV UNS merupakan strategi PT. BSI 

area Surakarta untuk menargetkan perguruan 

tinggi sebagai mitranya. PT. BSI kedepannya 

ingin menggenjot strategi pemasaran dan 

bisnis, terutama dengan kemitraan bersama 

perguruan tinggi. Y.C.A. Sanjaya 

SEKOLAH VOKASI 
UNS TANDA TANGANI 
PERJANJIAN KERJA 
SAMA DENGAN PT. BSI 
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Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

menjalin kerja sama dengan perusahaan 

penerbangan internasional Boeing untuk 

mengadakan kuliah tamu. Acara kuliah tamu 

ini menghadirkan alumnus UNS yang kini 

menjabat sebagai President of Boeing Asian 

Pacifi c Association (BAPA), Veronika WR. 

Andrews, MBA.

Kuliah tamu bertajuk “Success in The West: 

The Journey, The Struggles, The Failures, 

The Victories” ini dilaksanakan secara daring 

melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Lebih 

dari seratus peserta dari berbagai wilayah 

dan negara mengikuti kuliah tamu ini yang 

diadakan pada Selasa (25/1/2022).

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho 

mengatakan bahwa ini merupakan suatu 

kehormatan bagi UNS karena Boeing 

bersedia mengadakan kuliah tamu. Acara 

ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa, 

alumni, dan staf akademik UNS untuk lebih 

semangat dalam berkarier.

Senada dengan Prof. Jamal,  Steve Lakeway, 

Country Manager PT Boeing Indonesia juga 

merasa terhormat dapat menjalin kerja sama 

dengan UNS. Steve berharap ke depan akan 

ada lulusan UNS yang bisa menyusul Veronika 

untuk bekerja di Boeing.

Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi 

Astuti Nurhaeni, M.Si. mengatakan sangat 

bangga seorang alumnus FISIP UNS bekerja 

di perusahaan internasional. Terlebih lagi 

bidang pekerjaan yang digeluti Veronika 

dikenal sebagai bidang pekerjaan laki-laki.

Selama hampir 2,5 jam, acara ini diisi 

dengan penuturan Veronika Andrews 

mengenai perjalanannya hingga menjadi 

pegawai Boeing. Veronika yang memulai 

karier sebagai manajer di sebuah hotel 

internasional meniti kariernya dengan 

penuh lika-liku hingga akhirnya diterima 

di Boeing. Veronika berpesan supaya 

para peserta lebih berani untuk bermimpi 

dan bersemangat mewujudkan mimpi 

itu. Ida Fitriyah

UNS JALIN KERJA SAMA DENGAN 
BOEING ADAKAN KULIAH TAMU
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Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Republik Indonesia (RI), Erick 

Thohir meny atakan komitmennya 

untuk merekrut lulusan terbaik Uni-

versitas Sebelas Maret (UNS) Sura-

karta. Mahasiswa UNS yang magang 

di BUMN pun akan direkrut asalkan 

kinerjanya baik.

Komitmen itu diutarakan Erick 

Thohir usai menandatangani Kesepa-

katan Bersama antara UNS dengan 

Kementerian BUMN yang digelar di 

Gedung Auditorium G.P.H. Haryo 

Mataram UNS, Minggu (6/2/2022).

“Pasti (red: direkrut). Lulusan UNS 

bahkan sudah ada yang di BUMN,” 

kata Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan, agar 

banyak generasi muda bisa berkarier 

di BUMN, pihaknya mengedepankan 

inovasi, teknologi dan bekerja sama 

dengan universitas untuk research 

and development.

“Oleh karena itu rekrutmen yang ter-

baik untuk para mahasiswa di Indo nesia 

atau orang Indonesia di luar negeri kita 

dorong masuk ke BUMN agar kita punya 

continue leadership, sustainbility, dan 

policy untuk pengembangan BUMN 

kita sendiri,” ujarnya.

Poin-poin Kesepakatan Bersama
Naskah Kesepakatan Bersama 

UNS dengan Kementerian BUMN 

ditandatangani langsung oleh Rektor 

UNS, Prof. Jamal Wiwoho dan Erick 

Thohir. Acara penandatanganan turut 

dihadiri jajaran Wakil Rektor UNS dan 

Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh 

Prakosa.

Melalui kesepakatan ini kedua belah 

pihak setuju untuk menggunakan se-

gala kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki dengan prinsip sa ling 

menguntungkan dalam bidang 

penelitian, pendidikan, pengabdian 

kepada masyarakat, dan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Usai menandatangani naskah Kese-

pakatan Bersama, Prof. Jamal secara 

terbuka mengundang para pro fesional 

di BUMN untuk menularkan ilmu dan 

kepakarannya kepada mahasiswa 

UNS. Y.C.A. Sanjaya

JALIN KERJA SAMA, 
MENTERI BUMN SIAP REKRUT 
LULUSAN TERBAIK UNS 
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