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Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) 

adalah konsep penyelenggaraan perguruan tinggi dengan 

otonom yang lebih luas. Dengan otonom penuh, PTN 

bisa secara mandiri mengelola rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. PTN juga lebih 

cepat berkembang dan berinovasi. 

PTNBH bisa disebut sebagai tingkat teratas status 

universitas di Indonesia. Status itu bukan dipakai untuk 

ajang gengsi perubahan status PTNBH, melainkan 

bagaimana kemudian bisa diwujudkan menjadi Perguruan 

Tinggi berkelas dunia dan membangun pendidikan yang 

berkualitas di Indonesia.

Bukan hal yang mudah dalam mempertahankan status 

sebagai PTNBH. Perguruan tinggi dituntut adanya perubahan 

positif, baik secara reputasi maupun kualitasnya. Baik secara 

institusi maupun sumber daya, dan begitu juga dengan 

lulusannya. Sebab, tujuan awal perguruan tinggi negeri 

berubah status menjadi berbadan hukum adalah untuk 

meningkatkan kualitas.

Kabar baiknya, saat ini reputasi UNS sudah tergolong 

cukup baik di mata internasional. Hal ini terbukti dengan 

kehadiran Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 

Dies Natalis ke-46 dan Pemenang Nobel 2003, Mr. Robert 

Engle pada Dies Natalis ke-45 UNS. Capaian prestasi lain 

yang patut dibanggakan adalah untuk pertama kalinya 

UNS sukses meraih overall rating 4 star (very good) dalam 

pemeringkatan oleh Quacquarelli Symonds (QS) Star yang 

merupakan lembaga bertaraf internasional yang melakukan 

pemeringkatan universitas di seluruh Indonesia dan dunia.

Menyambut awal tahun 2023, UNS secara penuh 

menyatakan siap mewujudkan Visi UNS menjadi pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan berkelas Internasional. 

Seluruh sumber daya yang ada dimaksimalkan sebagai 

bentuk keseriusan dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan, 

tenaga pengajar, staf dan stakeholder. Bersama menggalang 

semangat kebersamaan dan terus menjalankan misi 

pengembangan dan kemajuan UNS dengan sepenuh 

hati. Sahabat UNS semuanya, Majalah edisi terbaru ini 

akan banyak menyajikan berbagai info menarik seputar 

UNS dan juga beragam info bermanfaat lainnya. Jangan 

sampai terlewat, dan selamat membaca.

Mewujudkan Pendidikan 
Berkelas Dunia
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Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah 

mengemban status sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) selama dua 

tahun. Dalam jangka waktu tersebut, ada banyak hal 

yang telah dihasilkan. Selain itu, ada banyak hal pula 

yang ditargetkan ke depannya. Berikut ulasan yang 

dirangkum tim Majalah UNS.

U
NS resmi menyandang status PTNBH melalui PP 

Nomor 56 Tahun 2020 tentang PTNBH. Status 

ini merupakan status tertinggi yang disandang 

perguruan tinggi negeri di Indonesia. 

Perubahan status ini memang patut dibanggakan. 

Namun, aksi nyata usai menyandang status PTNBH 

adalah hal penting yang harus diperhatikan. Target-target 

yang telah direncanakan harus direalisasikan dengan 

tunggangan status PTNBH.

Meningkatkan peneliti/dosen tamu (inbound dan outbound)

Meningkatkan mobilitas mahasiswa internasional

Beasiswa UNS untuk mahasiswa internasional

Kelas kursus internasional

Memperbanyak lagi dosen internasional

Meneropong 
Perjalanan UNS
Selama Dua Tahun 
sebagai PTNBH

GOAL SETTING UNS SEBAGAI PTNBH  

MENJADI WORLD CLASS UNIVERSITY

Target UNS menembus peringkat 500 dunia.  
Saat ini UNS  memasuki peringkat 1.001—1.200 
menuju QS World University Ranking.

Strategi UNS mencapai target peringkat 500 dunia, melalui 
lima aspek antara lain:

Visibility of faculty members at the international level.

University center of excellenc.

Menghadirkan advisor internasional.

Aktivitas promosi di level internasional.

Meningkatkan kualitas academic peers yang berstandar QS.

University-industrial linkageadvisor dari

Industrial advisors

Employer gathering

The role of alumni and their association

National and international job fairs (on campus recruitment)

Quality of list of employers provided to QS

Research grant

Incentives for publication and citation

Joint publication with international top scholars

Publication in the Q1 journals with impact factors

Minimizing self-citation

Balancing the proportion of journal article and conference proceeding

More staff with PhD

More staff with strong industrial exposure

Double degree, joint degree, dan credit transfer

Digital transformation in the learning process

More top guest lectures (international and industry)

Post-doctoral (hiring post-doctoral fellow

International accreditation

Global Academic Reputation

Employer Reputation

Research Quality

Quality of Education

International Activity
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Global Academic Reputation

“Kriteria kampus terbaik adalah reputasi akademik  

menyumbang sekitar 40 persen dari skor keseluruhan,”

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

Saat ini reputasi UNS cukup baik di mata internasional. Hal 

ini terbukti dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo pada Dies Natalis ke-46 dan Pemenang Nobel 

2003, Mr. Robert Engle pada Dies Natalis ke-45 UNS. Capaian 

prestasi lain yang patut dibanggakan adalah untuk pertama 

kalinya UNS sukses meraih overall rating 4 star (very good) 

dalam pemeringkatan QS Star.

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan (DRAK) UNS, 

Dr. Sutanto, DEA. Menjelaskan lebih lengkap tentang capaian 

dan tantangan UNS terkait dengan reputasi akademik tersebut. 

Saat ditemui secara terpisah, Dr. Sutanto menjelaskan bahwa 

selama dua tahun ini UNS masuk fase belajar agar dampak 

yang diberikan kepada masyarakat maksimal. 

Dr. Sutanto mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

yakni knowledge creation, knowledge fusion, dan knowledge 

impact. Knowledge creation berhubungan dengan riset yang 

telah berjalan bagus di UNS, sedangkan knowledge fusion 

berhubungan dengan penyelenggaraan seminar dan konferensi 

ilmiah berlevel internasional. Sementara itu, knowledge impact 

adalah dampak yang dihasilkan dari aktivitas internasional yang 

dilakukan UNS. 

“Knowledge impact ini yang harus kita asah, kalau tidak ya 

berat. Dua tahun ini UNS masuk pada fase-fase belajar agar 

impact-nya ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dr. 

Sutanto.

Employer Reputation

Untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja, DRAK UNS, Dr. Sutanto 

menyatakan pihaknya sedang mengusahakan adanya kalibrasi 

ulang kurikulum di UNS agar sesuai dengan kebutuhan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini dilakukan agar lulusan 

UNS langsung siap bekerja seusai diwisuda.

“Kita harus berani mengalibrasi ulang kurikulum yang ada di 

tempat kita dengan kebutuhan di luar. Dengan begitu, lulusan 

kita begitu masuk di perusahaan bisa langsung nyambung, tapi 

jika kita bicara dunia usaha dan industri itu berat. Tantangan 

itu perlu benar-benar di-push,” kata Dr. Sutanto.

Research Quality

Selain meningkatkan reputasi akademi dan lulusan, UNS juga 

berusaha meningkatkan kualitas riset. Sinergi dan kolaborasi 

riset sangat dibutuhkan agar aspek ini tercapai. Hal tersebut 

sesuai dengan yang diungkapkan Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal 

Wiwoho, S.H., M.Hum.

“Perguruan tinggi, termasuk UNS hendaknya membangun 

kultur pendidikan yang progresif dengan melakukan sinergi 

dan kolaborasi riset dengan berbagai institusi, bahkan lintas 

keilmuan. Adapun yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan 

kualitas riset UNS,” ujar Prof. Jamal.

Ditemui secara terpisah, Wakil Rektor Riset dan Inovasi 
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UNS, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., 

M.T. menyebutkan bahwa selama dua 

tahun ini pihaknya berusaha untuk 

memperbanyak publikasi dosen ke 

jurnal dibanding di prosiding konferensi. 

Beliau mengatakan bahwa ada tren positif 

peningkatan jumlah artikel ilmiah jurnal 

pada tahun 2022.

“Yang sudah kita upayakan awal pada hal 

publikasi di internasional bereputasi. Kita 

waktu itu masih lemah di sitasi sehingga 

kami melakukan upaya mentransformasi 

supaya minat para peneliti bergeser dari 

prosiding ke jurnal. Alhamdulillah ini 

tercapai di tahun 2022. Kemarin sekitar 

November pertengahan jumlah publikasi di 

jurnal jauh lebih besar dibanding publikasi 

jurnal di 2021,” ujarnya.

Quality of Education

Dalam hal ini, DRAK UNS sedang 

mengoptimalkan akreditasi internasional 

pada program-program studi yang ada 

di UNS. Kendati demikian, Dr. Sutanto 

menegaskan bahwa harus ada perbedaan 

antara program studi yang sudah 

mendapatkan akreditasi internasional 

dan yang belum. 

“Harus ada perbedaan program 

studi dengan akreditasi internasional 

misal jadi kenal reviewer-nya dari 

Prancis. Diskusi dengan profesor dari 

Universiti Malaka. Kita akhirnya bisa 

join dengan sana. Akhirnya sana bisa 

ngirim mahasiswa ke sini. Kita pun bisa 

mengirim mahasiswa ke sana. Inilah 

yang kita harapkan. Jadi itu berbicara 

bagaimana kita menyetandarkan diri 

dengan perguruan tinggi di seluruh dunia. 

Itu menggunakan pola-pola sertifikasi 

atau akreditasi internasional yang 

sebenarnya harus nampak,” tukasnya.

Peningkatan kualitas pendidikan di 

UNS juga menunjukkan tren positif. Pada 

tahun 2022, UNS meraih poin tertinggi 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 

yaitu Kelas Kolaboratif dan Partisipatif. 

Hal ini bekal yang sangat bagus untuk 

meningkatkan standar mutu pendidikan 

di UNS ke depan.

International Activities

DRAK UNS, Dr. Sutanto sangat 

mengapresiasi UNS Global Challenge 

Scholarship yang diadakan oleh Unit 

Pelayanan Terpadu (UPT) Kerja sama 

dan Layanan Internasional (KLI) UNS. 

UNS Global Challenge Scholarship 

merupakan beasiswa yang diberikan 

kepada mahasiswa UNS untuk melakukan 

aktivitas internasional misalkan mengikuti 

kursus di luar negeri atau berkolaborasi 

dengan supervisor luar negeri. “Mahasiswa 

dikirim studi banding ke kampus luar. Itu 

ada program Global Challenge. Itu bagus 

itu, tambah saja anggarannya,” ujar doktor 

lulusan Prancis ini.

Kerja sama internasional yang 

dilakukan UNS dinilai cukup bagus oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi. Hal ini dibuktikan 

dengan diraihnya Bronze Winner sub 

kategori Pertumbuhan IKU 6 (Program 

Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas 

Dunia) Terbaik dalam Anugerah Kerja 

Sama Diktiristek 2022.

Kelima aspek tersebut sangat diper-

hatikan UNS ke depan. Saat ini beberapa 

peningkatan sudah terlihat untuk semua 

aspek. Selanjutnya, UNS akan melanjutkan 

langkah untuk semakin meningkatkan 

kinerja kelima aspek tersebut agar target 

UNS menembus peringkat 500 dunia lekas 

tercapai. Ida Fitriyah
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Tahapan Pemilihan Rektor UNS  
Masa Bakti 2023-2028

Launching Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR) Masa Bakti 2023-2028 secara luring dan 
daring, bertempat di Ballroom Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantara, Selasa (27/9/2022).

P3CR UNS mengadakan sosialisasi terkait penjaringan, 
penyaringan, dan pemilihan Rektor masa bakti 2023-2028. 

Sosialisasi ini digelar selama tiga hari mulai dari Rabu (28/9/2022) hingga 
Jumat (30/9/2022) bertempat di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS.

Majelis Wali Amanat (MWA) UNS menetapkan delapan Bakal Calon Rektor 

UNS masa bakti 2023-2028. Kedelapan bakal calon Rektor UNS tersebut yaitu 
Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak., Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut 
Rachmi Handayani, S.H., M.M., Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T., Prof. Dr. 
Reviono, dr. Sp.P(K)., Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., 
I.P.M., ASEAN Eng., serta Prof. Dr. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D.

Pendaftaran bakal calon Rektor UNS dibuka mulai Senin (3/10/2022) 
hingga Senin (10/10/2022). Sedangkan batas akhir penyerahan berkas 
persyaratan pendaftaran bakal calon Rektor UNS pada Selasa (11/10/2022). 
Sebanyak sembilan Guru Besar UNS resmi mendaftar sebagai Bakal Calon 
Rektor UNS masa bakti 2023-2028. Kesembilan Guru Besar tersebut 
yaitu Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng. (Dekan Fakultas 
Pertanian UNS), Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. (Direktur Rumah Sakit UNS), 
Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. (Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS), 
Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) (Dekan Fakultas Kedokteran UNS), Prof. 
Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. (Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan 
Informasi UNS), Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D. (Wakil Dekan 
Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam UNS), Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 
S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum UNS), Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak. (Wakil 
Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia UNS) dan Prof. Irwan Trinugroho, 
S.E., M.Sc,.Ph.D. (Direktur Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan 
Internasionalisasi UNS).



Majalah UNS

9
DISPLAY FOTO

9

Delapan bakal calon Rektor UNS periode 2023–2028 
menyampaikan visi dan misi masing-masing di hadapan Ketua, 

Wakil Ketua, dan anggota MWA, Panitia Pengawas (Panwas) P3CR, 
Panelis, serta perwakilan sivitas akademika UNS. Penyampaian visi dan 
misi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Rapat Pleno Terbuka MWA 
dalam Rangka Penyampaian Visi Misi Bakal Calon Rektor UNS Masa 
Bakti 2023–2028. Rapat pleno digelar secara Luring di Auditorium G.P.H. 
Haryo Mataram dan disiarkan melalui YouTube UNS, Senin (17/10/2022).

Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., terpilih sebagai Rektor UNS Masa Bakti 

2023-2028 melalui Rapat Pleno MWA yang digelar secara luring di Ruang 
Sidang 1 Gedung dr. Prakosa UNS, Jumat (11/11/2022). Dalam Rapat Pleno MWA 
tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota MWA termasuk di 
dalamnya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 
Republik Indonesia (RI), yang diwakilkan oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek 
RI, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.

Konferensi pers Wakil Ketua MWA UNS, Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., 
C.A., CSRA. didampingi Sekretaris MWA UNS, Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc. 

Ph.D. dan Rektor UNS Terpilih, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si. usai Rapat Pleno 
MWA UNS dengan agenda pemilihan Rektor UNS yang menetapkan Prof. Dr. rer. 
nat. Sajidan, M.Si, sebagai Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

MWA UNS menetapkan tiga calon Rektor dari sebelumnya adalah delapan 

bakal calon Rektor. Tiga nama calon Rektor UNS masa bakti 2023-2028 ini 
mengerucut setelah MWA melakukan rapat pleno yang digelar di Ruang Sidang 1 
Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (20/10/2022).

Rapat Pleno Terbuka MWA dengan agenda Panel 2: Penyampaian Paparan 
tentang Rancangan Rencana Induk Pengembangan dan Strategi Pencapaian UNS 

sebagai World Class University dengan Berpedoman kepada Kebijakan Umum UNS 
2022-2047. Rapat pleno digelar secara Luring di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram dan 
disiarkan melalui Youtube UNS, Kamis (27/10/2022). Tiga Calon Rektor UNS periode 
2023–2028 menyampaikan pemaparan masing-masing di hadapan Wakil Ketua, Sekretaris 
dan Anggota MWA, Panelis, serta perwakilan sivitas akademika UNS. Mereka adalah Prof. 
Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. dan 
Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si.
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Memaksimalkan 
Kebaikan dengan 
Lembaga Literasi 
Arfuzh Ratulisa

Dr. Muhammad Rohmadi, 
S.S., M.Hum.

S
etiap Oktober diperingati sebagai bulan bahasa 

dan sastra. Menilik sejarah, dalam salah satu 

isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 

Oktober 1928 adalah menjunjung bahasa persatuan, 

yakni bahasa Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi 

bulan Oktober menjadi bulan bahasa dan sastra. Pada 

bulan peringatan bahasa dan sastra ini, tim Majalah 

UNS berkesempatan mewawancarai Dr. Muhammad 

Rohmadi, S.S., M.Hum., salah satu dosen UNS yang 

berkontribusi nyata di bidang literasi melalui Lembaga 

Literasi Arfuzh Ratulisa.
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 Dr. Rohmadi merupakan dosen Program Studi (Prodi) 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta. Selain menjadi dosen, saat ini ia aktif 

dalam beberapa aktivitas seperti terlibat dalam Asosiasi 

Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI) sejak 2016 

hingga sekarang. Saat ini ia didapuk sebagai Ketua dalam 

asosiasi tersebut. Ia juga melakukan pengabdian sosial 

dan mengurus Lembaga Literasi Arfuzh Ratulisa miliknya.

Dulunya, Dr. Rohmadi menempuh pendidikan pada Prodi 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS pada tahun 

1995 dan lulus pada tahun 1999. Usai lulus dari UNS, ia 

menekuni beberapa hal seperti menjadi jurnalis dan aktif pada 

kegiatan teater. Pada tahun 2000, Dr. Rohmadi memutuskan 

untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

mengambil jurusan yang sama. Setelah menyelesaikan studi, 

Dr. Rohmadi diterima menjadi dosen di Prodi PBSI UNS 

pada tahun 2002. Baginya, ilmu adalah sesuatu yang berarti, 

hal ini membuatnya meneruskan studi S-3 di UGM pada 

Februari tahun 2006 dan lulus pada September tahun 2009.

Ketika meniti karier di UNS, Dr. Rohmadi tidak hanya 

menjadi dosen. Ia dipercaya menjadi Kepala Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Perpustakaan UNS tahun 2015—2019. 

Ia juga diamanahi sebagai Ketua Lab. PBSI pada tahun 

2003—2011, Ketua Jurusan PBSI pada tahun 2011—2015, 

Ketua Education Development Center (EDC) FKIP pada 

2010—2012, dan Ketua Lembaga Penyelenggara Diklat 

(LPD) FKIP UNS tahun 2020—2021. Selain itu, Dr. Rohmadi 

masih mengelola Lembaga Literasi Arfuzh Ratulisa yang 

menyediakan peminjaman buku gratis. Letak lembaga 

tersebut berada di Jalan Kalingga Utara I, Jetis, Kadipiro, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lembaga literasi 

tersebut biasanya digunakan sebagai taman baca masyarakat.

 “Arfuzh Ratulisa biasanya dijadikan taman baca anak-anak 

dan masyarakat setempat. Bisa juga dijadikan tempat belajar 

bersama,” terang Dr. Rohmadi pada Selasa (3/10/2022).

 Berbagai koleksi buku fiksi maupun nonfiksi yang 

disediakan Arfuzh Ratulisa berasal dari koleksi buku pribadi 

milik Dr. Rohmadi. Selain itu, ia juga mempersilakan siapa 

pun untuk mendonasikan buku di Arfuzh Ratulisa. Selain 

berfokus pada pengembangan literasi, Lembaga Literasi 

Arfuzh Ratulisa juga berperan dalam membantu Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mengadakan 

pelatihan dan membantu memasarkan produk-produk 

yang telah diproduksi. Dalam mengelola lembaga ini, Dr. 

Rohmadi menekankan adanya sinergi dari segala pihak 

agar kebermanfaatan yang dibagikan bisa maksimal.

Lebih lanjut, Dr. Rohmadi menjelaskan bahwa Arfuzh 

Ratulisa memiliki filosofi dalam namanya. “Arfuzh sendiri 

berhubungan dengan arsy, ketika kita melihat segala sesuatu 

dari atas, semuanya akan terlihat jelas. Sementara Ratulisa 

berarti rajin menulis dan membaca. Saya percaya bahwa 

segala tujuan dapat dicapai dengan membaca dan menulis,” 

jelas Dr. Rohmadi.

Selain aktif menjadi dosen dan Ketua ADOBSI, Dr. 

Rohmadi juga dipercaya mahir dalam menciptakan slogan. 

Dalam menciptakan slogan, ia mengaku bahwa inspirasi 

yang didapatnya bisa datang di mana saja dan kapan saja, 

biasanya cenderung spontan saat itu juga. Ia ingin slogan-

slogan yang ia ciptakan dapat menyinari dunia dan bisa 

diaplikasikan di kehidupan nyata.

Tim Majalah UNS juga sempat meminta pendapatnya 

mengenai adanya fenomena campur kode bahasa yang 

sering dilakukan anak-anak muda zaman sekarang. Dr. 

Rohmadi menganggap hal tersebut sebagai fenomena 

yang lumrah dan wajar. Ia percaya, seiring bertumbuh 

dewasanya seseorang, maka penggunaan bahasanya pun 

juga akan semakin tertata. Ia berpesan untuk menggunakan 

bahasa sesuai konteksnya. Jika dalam suasana formal, ia 

menyarankan agar menggunakan bahasa yang benar atau 

formal. Jika berbincang sesama teman, bisa menggunakan 

bahasa yang baik yakni sesuai dengan konteks pembicaraan 

dan dapat dipahami oleh lawan bicara.

Di akhir wawancara, Dr. Rohmadi memberikan pesan agar 

mahasiswa tetap menjaga 5 M. “Tetap jaga 5 M ya. M yang 

pertama adalah membagi ilmu. M kedua yakni menunjukkan 

teladan pada sesama. M yang ketiga adalah menyenangkan. 

M keempat adalah membersamai masyarakat dan M yang 

terakhir adalah mendoakan sesama,” pesan Dr. Rohmadi.

Hadirnya sosok Dr. Rohmadi menjadi bukti nyata bahwa 

sivitas akademika UNS turut hadir berperan membumikan 

literasi di Indonesia. Dr. Rohmadi, sosok yang peduli akan 

Trigatra Bangun Bahasa yakni utamakan bahasa Indonesia, 

lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing dengan 

perannya sebagai Dosen PBSI dan pengelola Lembaga Literasi 

Arfuzh Ratulisa. Hal ini dapat memantik sivitas akademika 

lainnya untuk menaruh kepedulian juga di dunia literasi. 

Zalfaa Azalia Pursita
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Sukses Bangun Bisnis dan JadiSukses Bangun Bisnis dan Jadi

Konten KreatorKonten Kreator
M

eraih kesuksesan di usia muda tentu menjadi 

impian setiap orang. Namun, hal yang sering 

dilupakan adalah proses menuju kesuksesan 

tersebut. Banyak hal yang harus dilalui untuk meraihnya, 

termasuk melewati berbagai kegagalan dan usaha yang 

keras.    

Hal tersebut tecermin dari diri Muhammad Ravie Dwi 

Agustian, alumnus Program Studi (Prodi) D-3 Usaha 

Perjalanan Wisata Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Ravie sukses menjalankan bisnis skincare yang Ia tekuni 

sejak 2018 lalu. Pada kesempatan ini, Majalah UNS akan 

membagikan kisah Ravie dalam merintis bisnis hingga 

berhasil menjual ribuan produk skincare.

Muhammad Ravie Dwi Agustian

Majalah UNS
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Awal Merintis Bisnis

Muhammad Ravie Dwi Agustian atau 

yang kerap disapa Ravie mengawali usaha 

skincare pada tahun 2018. 

“Awal mula saya memulai bisnis ini 

setelah Papa saya meninggal tahun 2018. 

Jadi, saya harus menghidupi diri sendiri, 

kebetulan ketemu partner yang cocok 

untuk bisnis bareng. Waktu itu lagi banyak 

banget skincare yang viral tapi mahal, 

jadi aku kepikiran kalo dijual repack kecil-

kecil pasti banyak anak kuliah yang bisa 

cobain gitu,” tuturnya.

Saat memulai bisnis, Ravie tengah 

memasuki tahun ketiga di perkuliahan. 

Tentu, Ia harus membagi waktu dengan 

baik antara berbisnis dan kuliah. 

Keadaan juga menuntut Ravie harus 

tetap menyelesaikan kuliahnya sambil 

bekerja. “Dulu bisa dibilang karena 

keadaan. Waktu itu, Ibu bilang kalau 

mau lanjut kuliah harus nyari uang 

sendiri,” imbuhnya.

Ravie menjual berbagai macam 

skincare melalui beberapa platform, 

seperti Instagram dan marketplace 

Shopee. Toko tersebut Ia beri nama 

“pokoknya.skincare”. Selain itu, Ia juga 

menerima pembelian secara cash on 

delivery (COD) di sekitar Kampus UNS 

dan Manahan. Hingga saat ini, sudah 

ribuan produk terjual.

Melalui akun video yang diunggah 

pada 30 Agustus 2022, Ravie mem-

bagikan perjalanannya dalam memulai 

usaha skincare “pokoknya.skincare”. 

Berkat ketekunannya, Ia berhasil 

merekrut pegawai dan menggunakan 

jasa fotografer profesional untuk foto 

produk. Satu persatu impiannya pun 

dapat tercapai, seperti membangun 

rumah dan kantor sendiri hingga 

membeli mobil di usia 24 tahun.

Titik Balik

Alumnus UNS asal Jakarta tersebut 

mengatakan bahwa titik balik Ia dapat 

menjadi sekarang ketika bapaknya 

meninggal. Mau tidak mau, Ia harus 

belajar memenuhi kebutuhan untuk 

menyelesaikan studinya.

“Kalau keinginan buat nyerah sih 

enggak ada. Ya gimana lagi, kalau enggak 

kerja, enggak makan. Lebih seringnya ke 

arah capai sih, untung ada partner bisnis 

yang bisa menggantikan posisi pas lagi 

capai. Terus, jangan lupa ngelakuin hal 

yang kita suka, misal hobi atau olahraga,” 

ungkap Ravie.

Membagi Waktu

Menjalankan dua peran sekaligus tentu 

melatih Ravie dalam memanajemen 

waktu. Di satu sisi Ia harus menyelesaikan 

studi dan pada sisi yang lain Ia juga harus 

tetap bekerja.

“Harus benar-benar produktif dan 

pintar-pintar bagi waktu. Misal siangnya 

buat kerja, terus malemnya keluar, berarti 

ngerjain Tugas Akhir (TA) setelah keluar 

malem kaya jam 1 pagi baru mulai. 

Intinya harus tetep dikerjakan setiap 

hari, meskipun cuma 1 jam,” tuturnya.

Menjadi Content Creator

Pemuda 24 tahun tersebut juga 

merupakan konten kreator di platform 

Tiktok. Hingga 5 September 2022, video-

video Tiktok milik Ravie telah mendapat 

128 juta tanda suka (like). Ia mengatakan 

bahwa Ia mulai aktif di Tiktok sejak 2020.

“Awalnya cuma pengin promosiin 

usaha, tapi malah keblabasan,” ungkap 

Ravie.

Pengikut Ravie di Tiktok telah 

mencapai 2,9 juta pengikut. Ia juga kerap 

membagikan kesehariannya melalui 

video pendek di platform tersebut. Selain 

membagikan keseharian, ia juga rutin 

membuat video review skincare yang 

diunggah di akun Tiktoknya, @ravie.pie. 

Pesan

“Sukses setiap orang itu beda-beda. 

Jangan banding-bandingin diri kita 

dengan orang lain, misal ‘ih temenku 

di umur segini udah bisa beli ini-itu, aku 

belum’. Selama yang kita lakuin itu hal 

baik, tetep lakuin aja. Kerja keras kita 

nanti pasti akan terbayar kok,” pesannya.

Di balik kesuksesan Ravie, terdapat 

orang-orang yang senantiasa mem-

berikan dukungan, baik ketika berada 

di bawah maupun di atas. Tidak lupa, Ia 

juga menyampaikan terima kasih kepada 

mereka. 

“Terima kasih banyak buat keluarga 

Papa-Mama, adek-kakak, timku, dan 

sahabat-sahabatku. Semoga, kalian 

sehat-sehat terus,” pungkasnya. Bayu 

Aji Prasetya

Majalah UNS
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P
usat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional 

(Pusdemtanas) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta hadir di bawah naungan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

UNS. Studi tentang penegakan nilai-nilai demokrasi 

menjadi cikal bakal lahirnya pusat studi ini. Tidak lain 

hal tersebut adalah untuk menciptakan ketahanan 

nasional Indonesia.

Pusdemtanas UNS merupakan pusat pengembangan 

demokrasi dan ketahanan nasional dengan bagian 

percepatan pelaksanaan berbasis good governance. 

Satu unit kegiatan unggulan yang dimiliki Pusdemtanas 

UNS yakni Election Centre. Kelembagaan Pusdemtanas 

UNS diketuai Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., 

yang memimpin 21 peneliti internal UNS dari berbagai 

rumpun keilmuan serta peneliti eksternal dari berbagai 

akademisi dan praktisi non-UNS.

Membawa visi besar, Pusdemtanas UNS ingin 

menciptakan integrasi bangsa dan ketahanan nasional 

melalui pengembangan demokrasi. Realisasi visi 

tersebut diturunkan menjadi empat misi pencapaian 

meliputi lingkup penegakan nilai demokrasi dan 

ketahanan nasional, kajian ilmiah, serta bermitra 

dengan pihak eksternal.

Pusdemtanas UNS

Bergerak Menegakkan Nilai Demokrasi 
dan Ketahanan Nasional

Majalah UNS
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Layanan Unggulan 

Pusdemtanas UNS memiliki beberapa layanan unggulan 

baik dalam bidang pendidikan maupun pengabdian. Adapun 

layanan tersebut di antaranya berupa penyediaan tenaga ahli 

pembentukan produk hukum. Beberapa bentuk produk hukum 

yang dikerjakan meliputi naskah akademik, rancangan peraturan 

perundang-undangan, legal opinion, serta artikel hukum. 

Layanan lainnya seperti pembicara/narasumber, saksi ahli, 

dan ahli penelitian. Dalam lingkup universitas, Pusdemtanas UNS 

juga menyediakan layanan konsultasi seputar isu demokrasi dan 

ketahanan nasional bagi mahasiswa maupun sivitas akademika. 

Konsultasi tersebut biasa diberikan dalam bentuk seminar, Focus 

Group Discussion (FGD), dan lainnya.

Implementasi Penegakkan Nilai Demokrasi dan 

Ketahanan Nasional

Isu yang dikaji dan dikembangkan Pusdemtanas UNS seputar 

demokrasi menyentuh banyak lingkup seperti halnya pada 

kepemiluan, dinamika ketatanegaraan, hak asasi manusia, 

pelaksanaan penerapan demokrasi di lingkungan universitas, 

dan isu nasional lainnya. Sementara itu, dalam hal ketahanan 

nasional terimplementasi melalui penelitian mengenai ketahanan 

kesehatan, ketahanan pangan dan isu lain yang terkait dengan 

ketahanan nasional.

Kajian tentang demokrasi dan ketahanan nasional rutin 

disusun dan diterbitkan pada jurnal dan prosiding bereputasi 

dan terindeks. Pusdemtanas UNS turut menerbitkan jurnal 

ilmiah Souvereignty dengan P-ISSN: 2088-993. Tak ketinggalan 

juga penyelenggaraan konferensi dan seminar yang bertaraf 

nasional hingga internasional.

Pusat studi ini turut serta dalam menyusun naskah akademik 

dan rancangan produk hukum. Penelitian mandiri yang 

berkolaborasi dengan lembaga negara, organisasi masyarakat, 

partai politik, dan LSM kerap dilakukan. Tak kalah penting, 

Pusdemtanas UNS rutin menyelenggarakan pelatihan dan 

diklat bagi masyarakat dan sivitas akademika. 

“Penegakan nilai demokrasi dan ketahanan nasional 

merupakan salah satu unsur penting yang mendasari seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdemtanas UNS,” ujar Dr. 

Sunny kepada Majalah UNS, Rabu (14/12/2022).

Andil Menjaga Integritas Pemilu di Tahun Politik

Pusdemtanas UNS mengambil sikap bahwa mereka wajib 

turut serta menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka 

dari itu, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, 

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) perlu untuk terlaksana dengan sukses. 

Mewujudkan  sistem ketatanegaraan yang demokratis dan 

berintegritas menjadi poin penting bagi Pusdemtanas UNS. Hal 

ini bertujuan demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum 

serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Pusdemtanas 

memiliki kewajiban untuk mengawal  pemilihan umum yang 

dapat  menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

“Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk 

menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” imbuh Dr. Sunny.

Sebagai implikasi dari akan dilaksanakannya Pemilihan Umum 

serentak pada tahun 2024, berbagai hal terkait dengan kepemiluan 

menjadi sesuatu yang urgent untuk dibahas lebih lanjut. Hasil 

evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, menjadi perhatian 

sekaligus perbaikan bersama oleh seluruh penyelenggara pemilu 

baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

serta seluruh masyarakat Indonesia. 

Pusdemtanas UNS berpandangan bahwa Bawaslu sebagai 

pihak yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu tentu perlu 

mempersiapkan strategi untuk menekan adanya pelanggaran 

dalam pemilu 2024 mendatang. Pemikiran tersebut akhirnya 

melahirkan beberapa kolaborasi Pusdemtanas UNS dengan 

Bawaslu, seperti di pengujung 2022, terwujud webinar-webinar 

yang mengangkat isu pemilu.

“Harapan saya semoga Pusdemtanas dapat menjadi Pusat 

Unggulan Iptek bidang Demokrasi dan Ketahanan Nasional. 

Pusdemtanas dapat menjadi Lembaga yang menjadi rujukan 

dalam pengembangan demokrasi dan ketahanan nasional di  

Indonesia,” pungkasnya. Rangga Pangestu Adji

Majalah UNS
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P
rofesor Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Izza Mafruhah, 

S.E., M.Si. kembali hadir dengan gebrakannya dalam membuat motif batik nan cantik. Dua motif 

batik besutannya itu juga sudah resmi dipatenkan menjadi miliknya.

Dua motif batik yang Prof. Izza patenkan bernama Bimantara dan Abhipraya. Kedua motif batik 

tersebut beliau desain khusus dengan mengangkat kekayaan alam Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Pembuatan batik ini merupakan salah satu agenda dari pelaksanaan Matching Fund Kedaireka yang 

beliau jalankan. Tahun ini, Prof. Izza dan tim dinyatakan lolos pendanaan Kedaireka dengan nilai lebih 

dari Rp1 miliar, sekaligus menjadi yang tertinggi di UNS.

Dua Motif Batik Khas Sragen

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

Profesor Ekonomi Pembangunan

Patenkan
Majalah UNS
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“Kalau Kedaireka ini agak lebih 

luwes ya. Batik itu hanya salah satu. 

Kedaireka kita mempunyai beberapa 

aktivitas. Yang pertama ada pelatihan. 

Kemarin termasuk pelatihan bagaimana 

achievment motivation, business model 

canvas, digital marketing. Mereka kami 

ajari hal-hal simpel seperti canva agar 

mereka bisa membuat marketing secara 

digital,” ujarnya.

Motif batik pertama yang baru saja 

beliau patenkan bernama Bimantara. 

Motif batik tersebut dikhususkan untuk 

memutihkan legenda yang ada di Gunung 

Kemukus. Beliau menjelaskan bahwa 

Gunung Kemukus selama ini mendapat 

stigma negatif di masyarakat karena ada 

ritual pesugihan dengan cara-cara tidak 

senonoh dipraktikkan di sana. Padahal 

jika ditilik lebih lanjut, Gunung Kemukus 

memiliki sejarah panjang tentang 

penyebaran agama Islam.

“Kemarin tujuan Kedaireka itu salah 

satunya adalah pemutihan untuk sejarah 

Pangeran Samudra. Saya sudah pernah 

bercerita sebelumnya bahwa ada hal-hal 

yang sifatnya negatif sehingga akan kita 

putihkan. Nah, salah satu bentuk yang 

kelihatan adalah dalam bentuk platform 

yang kita pakai yaitu baju yang kita pakai. 

Sekarang kan orang suka pakai batik, 

jadi kami membuat sebuah batik yang 

mewakili maksud atau tujuan kami. 

Bimantara itu artinya jiwa yang hebat. 

Saya ambil dari bahasa Sansekerta,” 

jelasnya.

Sementara itu, motif batik kedua 

yakni Abhipraya. Berbeda dengan motif 

Bimantara yang hanya berfokus pada 

legenda yang ada di Gunung Kemukus. 

Abhipraya menampung semua kekhasan 

dari Kabupaten Sragen. 

“Kalau ini Abhipraya yang punya 

arti harapan. Ini sebenarnya bukan asli 

Gunung Kemukus ya tetapi seluruh 

wilayah yang ada di Sragen gitu. Jadi 

Gunung Kemukus hanya salah satu yang 

syarat makna bahwa di sana itu lambang 

kesuburan, lambang kemakmuran 

gitu. Kemudian Gunung Kemukus 

dilambangkan dengan kesuburan itu 

padi-padian, kemudian ini adalah aliran 

air yang kemudian menuju ke Waduk 

Kedung Ombo. Nah, aliran air ini yang 

kemudian dinaungi sebagai naungan 

ekosistem alamnya di sana. Sehingga 

dengan indahnya bunga, kesuburan 

tanah, kemudian penjagaan ekosistem 

nanti diharapkan bisa memberikan 

harapan sebagai Sragen yang hebat, 

Sragen yang berdasarkan heritage, 

ecology, batik, agriculture, kemudian 

tourism-nya,” jelas profesor dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini.

Lebih lanjut beliau menambahkan 

bahwa saat ini batik dengan motif tersebut 

sudah banyak yang pesan. Pemesan 

ada pula yang berasal dari luar Sragen. 

Meskipun demikian, saat ada pesanan, 

beliau akan meminta Unit Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Sragen untuk 

membuatnya sehingga masyarakat 

Sragen bisa lebih produktif dan berdaya.

Saat ini kedua motif batik tersebut 

sudah tercatat di Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) milik Prof. Izza dan tim. Dengan 

demikian, kedua motif tersebut sudah 

menjadi kuasa penuh dari pemilik HAKI. 

Ida Fitriyah

Majalah UNS
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M
ahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil menciptakan 

listrik dari limbah eceng gondok yang dikombinasikan dengan lumpur 

lapindo dan bakteri Escherichia coli. Proyek keempat Mahasiswa 

Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) UNS tersebut berhasil lolos dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa 

(PKM). Mereka adalah Khoirun Nisa Ashar, Abbilah Ero Mahdhani, Vicky Ahava 

Ferdinansyah, dan Alifiananda Rahmatul Dafa Kesuma. 

Tim PKM UNS Sukses 
Memproduksi Biolistrik dari Eceng 
Gondok dan Lumpur Lapindo

Majalah UNS
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Mahasiswa UNS menuangkan ga-

gasannya yang berjudul “Produksi Biolistrik 

dengan Elektroda Pb dari Lumpur Lapindo 

Berbasis Microbial Fuel Cells (MFCs) 

dengan Substrat Selulosa Eceng Gondok”. 

Khoirun Nisa menyebutkan, penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh semakin 

meningkatnya penggunaan bahan bakar 

fosil beberapa tahun terakhir, terutama 

batu bara. Batu bara yang digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan listrik 

berpotensi mengakibatkan krisis energi 

global. Di sisi lain, penggunaan energi 

listrik semakin banyak setiap harinya di 

masyarakat.  

Produksi listrik oleh mahasiswa UNS 

memanfaatkan limbah seperti lumpur 

lapindo, eceng gondok, dan bakteri 

Escherichia coli. Potensi selulosa yang 

dimiliki eceng gondok sangat besar 

yaitu di angka 64.51%. Hal ini didukung 

dengan melimpahnya sumber daya 

eceng gondok karena pertumbuhan 

yang cepat. 

Tingginya selulosa dapat memberikan 

kabar baik bagi peranannya dalam MFCs, 

yakni untuk memicu perkembangan 

bakteri. Kandungan selulosa eceng 

gondok juga dapat menanggulangi 

dampak negatif dari keberadaannya 

yang menutupi air.

“Kandungan selulosanya sebagai 

substrat bagi bakteri untuk menghasilkan 

listrik yang lebih tinggi dalam MFCs 

sehingga ekosistem air terjaga dan 

energi terbarukan dapat ditemukan,” 

terang Khoirun Nisa, Senin (28/11/2022).

Escherichia coli merupakan jenis 

spesies utama bakteri gram negatif 

fakultatif anaerobic. Khoirun Nisa 

menambahkan, bakteri Escherichia 

coli dapat digunakan pada sistem MFCs 

dengan substrat glukosa atau sukrosa. 

Hal ini dapat menggunakan selulosa 

yang dikonversikan menjadi glukosa 

pada eceng gondok. 

“Escherichia coli dipilih karena 

pemanfaatannya sebagai bahan baku 

MFCs kurang dilakukan karena pada 

umumnya adalah bakteri shewanella,” 

tambahnya.

Ide ini juga berawal dari dampak 

lumpur lapindo yang tak kunjung usai. 

Lumpur lapindo dimanfaatkan sebagai 

sumber katoda pada MFCs karena lumpur 

ini merupakan biomassa dengan berbagai 

kandungan logam berat. 

Metode yang mahasiswa UNS lakukan 

adalah isolasi selulosa dari eceng gondok 

yang didapatkan dari serbuk hijau muda. 

Kemudian, proses berlanjut dengan 

mengubah selulosa tersebut menjadi 

glukosa dengan bantuan Trichoderma 

viride. Glukosa yang dihasilkan digunakan 

sebagai media tumbuh kembang dan 

makanan bagi bakteri Escherichia coli. 

“Pembuatan reaktor MFCs dilakukan 

dengan sederhana terbuat dari dua toples 

bekas yang disambungkan oleh jembatan 

garam. Toples bagian katoda diisi dengan 

lumpur lapindo dan toples bagian anoda 

diisi dengan bakteri Escherichia coli dan 

diukur menggunakan multimeter,” jelas 

Khoirun Nisa.

Penelitian yang dibimbing Prof. Venty 

Suryanti, M.Phil., Ph.D., selaku Guru 

Besar UNS ini berhasil menciptakan 

listrik dari limbah eceng gondok yang 

dikombinasikan dengan lumpur lapindo 

dan bakteri Escherichia coli dengan data 

tertinggi tegangan listrik sebesar 256,6 

MV, arus listrik sebesar 0,08 MA, serta 

power density yang dihasilkan sebesar 

13,40 MW/m2. 

Maka dari itu, Mahasiswa UNS ber-

harap dapat mengembangkan dan 

memproduksi listrik dalam jumlah besar 

di masa yang akan datang. Hal ini tidak 

lain untuk membantu mengurangi 

limbah serta jumlah lumpur lapindo yang 

meluas. Selain itu, pemanfaatannya dapat 

dijadikan listrik yang ramah lingkungan 

untuk masa depan yang berkelanjutan.

Rangga Pangestu Adji

Majalah UNS



Majalah UNS

20
OPINI

20

R
evolusi Industri 4.0 memberi 

dampak di seluruh aspek kehi-

dupan, termasuk Pendidikan. 

Dunia pen didikan dituntut mampu 

meng hasilkan lulusan yang kompeten 

dan profesional sehingga dapat 

mencari solusi permasalahan bangsa 

yang semakin dinamis dan kompleks. 

Institusi Pendidikan dituntut mampu 

menghasilkan lulusan berkualitas tinggi 

dan profesional. Hal ini relevan dengan 

visi dan misi pendidikan Indonesia Tahun 

2035 yaitu membangun rakyat Indonesia 

untuk menjadi pembelajar seumur 

hidup yang unggul, terus berkembang, 

sejahtera, dan berakhlak mulia dengan 

menumbuhkan nilai-nilai budaya Indo-

nesia dan Pancasila. Sementara kualitas 

sumber daya manusia Indonesia, masih 

jauh dari harapan. 

Ditinjau dari indeks daya saing, di tahun 

2021 Indonesia hanya mencapai angka 

27,10. Hal ini semakin memperbesar 

proporsi angka pengangguran terdidik 

serta terjadinya missmatch antara 

pendidikan dan pekerjaan baik secara 

vertikal sebesar 53,33% maupun secara 

horizontal yang mencapai 60,62% (INDEF, 

2018). Setidaknya 1,8 juta pekerjaan 

tergantikan oleh artificial intelligence 

(Gartner, 2017). Berangkat dari kondisi ini, 

maka dalam rangka menyiapkan sumber 

daya yang tangguh, sesuai kebutuhan 

zaman, serta menjadi pemimpin yang 

memiliki semangat kebangsaan yang 

tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

(Mendikbudristek), Nadiem Makarim 

mencanangkan kebijakan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Dalam konteks perguruan tinggi, 

konsep MBKM memberi kesempatan 

luas bagi mahasiswa untuk meningkatkan 

wawasan serta kompetensinya di dunia 

nyata sesuai dengan cita-citanya, sebab 

pada hakikatnya pembelajaran tidak 

hanya terjadi dalam ruang kelas, tetapi 

lingkungan sekitar, seperti dunia usaha dan 

industri, laboratorium dan lain-lain. Untuk 

itu mahasiswa diberi kebebasan berupa 

hak selama tiga semester belajar di luar 

pro gram studinya sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Mendikbudristek No.3 

Ta hun 2020. Dengan demikian, MBKM 

diharapkan mendorong lulusan Per-

guruan Tinggi mampu menguasai 

ber bagai bidang keilmuan  untuk bekal 

memasuki dunia kerja. 

Hakikat Pembelajaran IPA

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (natural 

science) adalah bidang ilmu yang 

mengkaji tentang obyek dan fenomena 

alam semesta yang diperoleh secara 

ilmiah dan sistematis menggunakan 

serangkaian keterampilan proses sains 

melalui inkuiri (penemuan) yang dilandasi 

oleh sikap ilmuwan (saintis) dalam 

melakukan kerja ilmiah (Kemendikbud, 

2014). Hakikat pembelajaran IPA 

menekankan pada empat aspek yaitu 

proses, produk, sikap, dan aplikasinya. 

Pertama, IPA sebagai produk artinya 

berupa konten pengetahuan sebagai 

hasil pembelajaran sains yang dapat 

berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, 

teori, dan lain-lain.

Kedua, IPA sebagai proses yaitu cara 

memperoleh pengetahuan melalui 

serang kaian keterampilan proses sa-

ins, misalnya berproses melakukan 

per  cobaan, mengamati, mengukur, 

menghitung, mengklasifikasi, dan lain-

lain. 

Ketiga, IPA sebagai karakter sikap yaitu 

nilai-nilai sikap ilmiah yang terbangun 

setelah melakukan keterampilan proses 

sains. Keempat, IPA sebagai aplikasi yaitu 

penerapan IPA untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari (Arrends, 2006). IPA tidak hanya 

berupa sekumpulan fakta atau konsep, 

melainkan proses interaksi berkelanjutan 

dengan lingkungan melalui metode 

ilmiah (Trevil and Hazen, 2013). 

Pada dasarnya, IPA merupakan bidang 

ilmu yang sangat strategis sebab berbagai 

produk inovasi teknologi dikembangkan 

berdasarkan pengembangan dari IPA 

baik dari di bidang fisika, kimia, maupun 

biologi. Oleh karenanya, teknologi 

sering disebut sebagai produk terapan 

dari IPA. Dalam konteks IPA sebagai 

proses, hakikatnya memberi kesempatan 

luas pada peserta didik melakukan 

serangkaian aktivitas ilmiah. Melalui 

pendekatan ilmiah (scientific approach) 

peserta didik memiliki ruang “kebebasan 

berpikir” yang luas yaitu ketika mengamati 

fenomena alam, merumuskan masalah, 

menyusun hipotesis, merancang pe-

nye lidikan, melakukan penyelidikan, 

menganalisis data, menarik kesimpulan 

hingga menemukan konsepnya secara 

mandiri. 

Selain itu, IPA juga merupakan wahana 

yang strategis untuk mengembangkan 

nilai-nilai sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah 

sebagai seorang ilmuwan tersebut 

sangat dibutuhkan dalam menghadapi 

era disrupsi saat ini. Pada dasarnya IPA 

sesuai dengan hakikat pembelajarannya 

dengan memberikan ruang kebebasan 

berpikir dan kebebasan mengekspresikan 

gagasan serta ide pada peserta didik jauh 

sebelum konsep MBKM diluncurkan. 

Dengan demikian, pembelajaran IPA 

perlu terus dikembangkan sehingga 

mampu memberi kontribusi yang lebih 

nyata dalam mendukung keberhasilan 

MBKM. (***)

MBKM dalam 
Perspektif 

Pembelajaran 
IPA

Oleh: Prof. Dr. Suciati, M.Pd. 

(Guru Besar Bidang Pendidikan IPA UNS)
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P
erkembangan suatu bangsa me-

nuju kemakmuran tidak lepas 

dari desain program pendidikan. 

Bahkan rumusan pendidikan mulai dari 

pra sekolah hingga perguruan tinggi 

telah diatur dalam Undang-Undang 

Pendidikan dengan segenap peraturan 

turunannya. Bukti komitmen pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan yakni 

menjadikan bangsa Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berbudi pekerti 

luhur.

Dalam hal ini modal dasar pendidikan 

formal tidak hanya bertumpu pada 

pengembangan nalar saja, tetapi “skill” 

yang merupakan keahlian teruji men-

dampingi “knowledge” untuk dikem-

bangkan sebagai pendidikan formal 

dengan nama pendidikan vokasi. 

Diya kini, bahwa pendidikan jenis vo-

kasi telah mewarnai perkembangan 

kemajuan industri beberapa negara di 

dunia termasuk Asean dan beberapa 

negara maju di Eropa dan Australia 

yang menghantarkannya menjadi negara 

makmur.

Sukses Story Pendidikan Vokasi

Pengembangan pendidikan vokasi  

seperti Malaysia dan singapura mem-

berikan spirit kepada bangsa Indonesia 

untuk tidak boleh tertinggal dari mereka. 

Di Singapura pendidikan vokasi telah 

ada di tahun 1970-an dan di-upgrade 

menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Industri atau VITB (Vocational 

and Industrial Training Board) dan di 

tahun 1992 Pemerintah Singapura 

telah berhasil menggabungkan lembaga 

pendidikan kejuruan dengan VITB.  Hasil 

restrukturisasi institusi tersebut telah 

berhasil didirikan “Institute of Technical 

Education” atau Institut Pendidikan 

Keteknikan.

Malaysia sebenarnya lebih dahulu 

mengem bang kannya Pendidikan Vo kasi 

pada tahun 1906. Dalam rangka meno-

pang pembangunan ekonomi, pendidikan 

vokasi di Malaysia menunjuk 5 PT 

bidang teknik untuk menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam bentuk institute, 

politeknik, dan institute colleges. Kebi-

jakan tersebut berhasil menumbuh 

kem bangkan pendidikan vokasi hingga 

sejumlah 1.122.

Sama dengan Thailand, negara 

dengan penduduk 70 juta orang ini 

mempunyai model pendidikan vokasi 

yang hampir mirip dengan di Indonesia. 

Hanya saja lama studinya sedikit berbeda. 

Di Indonesia sekolah vokasi hanya 3 

tahun, sedangkan di Thailand 5 tahun.  

Di Thailand tidak mengenal PT Politeknik, 

tetapi lebih ke sifatnya yang “long life 

learning”.

Kebanyakan pendidikan vokasi di 

negara maju relatif berkembang cepat 

dan diakui komunitas dunia. Di Australia 

disebut  Australian Vocational Education 

and Training yang disingkat VET yang 

programnya telah ditawarkan ke luar 

negeri dan terdaftar di CRICOS atau 

Commonwealth Register of Institutions 

and Courses for Overseas Students. 

Bahkan perkembangan pendidikan vokasi 

di Switzerland lebih mencengangkan. 

Ada sekitar 70% anak lulusan SMA 

di negeri ini melanjutkan ke sekolah 

vokasi dan sukses story  pendidikan 

vokasi Switzerland adalah melahirkan 

para CEO (Chief executive officer) dan 

pengusaha besar.

Vokasi dan Kemajuan Ekonomi

Belajar dari negara-negara tingkat 

Asean maupun Eropa. Nampaknya patut  

percaya bahwa pendidikan vokasi dapat 

berkontribusi terhadap perekonomian 

di Indonesia. Kebutuhan tenaga-tenaga 

terampil yang profesional sangat 

dibutuhkan berbagai industri-industri 

besar. Bukti ini berarti kesempatan 

menghasilkan produk dengan sentuhan 

tenaga terampil dari sekolah vokasi tidak 

saja untuk negara-negara tetangga di 

tingkat Asean tetapi juga dapat diekspor 

ke negara lain baik di Eropa, Australia, 

dan Afrika.

Dalam rangka pemenuhan tenaga 

terampil tersebut, nampaknya harus 

dikelola dan dikembangkan secara 

konseptual dan terstruktur, sehingga 

dari hulu ke hilir akan dapat dirunut, 

dan dipelajari, bagian-bagian mana 

yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan 

“performanya”, sehingga rantai pasok 

untuk keperluan industri senantiasa dapat 

dievaluasi dan ditingkatkan baik kualitas 

dan kuantitasnya.

Peran potensial sekolah vokasi dalam 

rangka peningkatan produk ekonomi 

suatu bangsa sudah tidak diragukan 

lagi, seperti yang terjadi di Singapura 

dan Switzerland.

Bersinergi Membangun Negeri

Khususnya negara maju, kebijakan 

pembelajaran sekolah vokasi mayoritas 

persiapan dan prasarana fisik ditanggung 

oleh “state” (negara bagian).  Kita perlu 

belajar dari pengalaman itu,  sehingga tidak 

lagi ada anggapan atau persepsi bahwa 

pendidikan vokasi seolah dianak tirikan 

atau dinomorduakan pe ngem bangannya. 

Dengan demikian pengembangan sekolah 

vokasi, dapat dibarengi dengan pemberian 

dukungan dan perhatian yang lebih nyata.  

Mengapa hal tersebut menjadi krusial 

karena keberadaan  pendidikan vokasi 

dapat berkontribusi pada perekonomian 

negeri. (***)

Pendidikan 
Vokasi 

Menyongsong 
100 Tahun NKRI

Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D.

(Ketua Dewan Profesor UNS)



Majalah UNS

2222
KABAR KAMPUS

UNS Gelar Silaturahmi 
Awal Tahun 2023

UNS-Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta menggelar 

silaturahmi awal tahun 2023. 

Kegiatan ini berlangsung pada 

Senin (2/1/2023) di Auditorium 

G.P.H. Haryo Mataram UNS dan 

disiarkan melalui kanal Youtube 

UNS. Silaturahmi awal tahun ini 

bertujuan untuk menyamakan 

kembali visi misi guna 

meningkatkan capaian UNS yang 

diraih pada 2022 lalu.

Majalah UNS
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Dalam sambutannya, Rektor UNS, Prof. Jamal 

Wiwoho menyampaikan bahwa UNS pada tahun 

2022 meraih banyak prestasi. UNS meraih posisi 

tertinggi Top 10 di Liga Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum (PTNBH) dan juara 1 capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7. Selain itu, dalam 

pemeringkatan internasional, UNS rata-rata 

menduduki 10 besar di Indonesia.

“Versi Webomatrics misalnya, posisi UNS 

naik di ranking 1.059 tingkat dunia, ranking 244 

tingkat Asia dan ranking 6 di Indonesia. Versi 

Times Higher Education (THE) Asia Rankings, 

posisi UNS berada di ranking 401-500 dan 

ranking 8 di Indonesia. THE Impact Rankings 

menempatkan posisi UNS di ranking 301-400 

dunia, dan ranking 8 di Indonesia. THE Young 

Best University, menobatkan UNS di ranking 

401 dunia dan ranking 1 di Indonesia,” terang 

Prof. Jamal.

Sementara itu, peringkat UNS versi QS World 

University Rankings berada di peringkat 1.001-

1.200 dunia dan ranking 13 di Indonesia. Scimago 

Institutional Ranking juga menempatkan UNS di 

ranking 638 dunia dan ranking 10 di Indonesia. 

Versi UniRank juga telah merilis posisi UNS di 

ranking 950 tingkat dunia, ranking 95 di Asia, dan di 

Indonesia menduduki ranking 8. UI-Greenmatrics 

juga telah mengumumkan UNS berada di ranking 

43 dunia, dan ranking 7 di Indonesia dan yang 

baru saja dirilis, pemeringkatan versi EduRank 

telah menobatkan UNS berada di ranking 9 

nasional, 404 Asia, dan 1.458 dunia.

“Kita harus tunjukkan bahwa komitmen 

kebersamaan kita adalah tetap tegak lurus 

menjalankan misi pengembangan dan kemajuan 

UNS. ‘Tinggal glanggang colong playu’ bukanlah 

tipe kepemimpinan kita. Wariskan semua 

kebaikan dan tanggalkan semua ketidakbaikan,” 

imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. rer. nat. 

Witri Wahyu Lestari, dosen Program Studi (Prodi) 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) turut menyampaikan pidato 

ilmiah. Ia merupakan pemilik H-Index Scopus 

11 sebanyak 65 dokumen dan memiliki banyak 

penghargaan internasional.  Dr. rer. nat. Witri 

Wahyu Lestari menyampaikan bahwa masyarakat 

harus menyiapkan diri untuk menyongsong 

Indonesia menjadi negara maju. Bayu Aji 

Prasetya
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Rektor Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta mengukuhkan Profesor 

Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Bisnis 

pada Fakultas Hukum (FH) UNS di 

Auditorium G.P.H. Haryo Mataram, pada 

Sabtu (15/10/2022). Ia adalah Direktur 

Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda 

Indonesia (persero), Dr. Drs. Prasetio, 

Ak., CA., S.H., M. Hum.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, 

S.H., M.Hum. menegaskan bahwa 

profesor lebih dari sekadar jabatan 

fungsional yang tertinggi. Terdapat 

konsekuensi yang berat ketika seseorang 

menyandang sebutan profesor.

“Menyandang profesor, memiliki 

konsekuensi yang berat karena 

seorang profesor dituntut memiliki 

kemampuan membangun jembatan 

yang menghubungkan antara disiplin 

ilmu dengan kemajuan masyarakat, 

pembangunan bangsa, bahkan kelahiran 

peradaban baru,” ujar Prof. Jamal.

Ketua Dewan Profesor (DP) UNS, 

Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D., turut 

menyampaikan ucapan selamat. Prof. 

Suranto menyematkan julukan ‘Profesor 

Garuda’ kepada Prof. (H.C. UNS) 

Prasetio dengan harapan bersamanya 

Garuda Indonesia dapat terbang tinggi 

mengangkasa.

“Mudah-mudahan apa yang dica pai 

Pak Pras ini akan kemudian mence-

rahkan masyarakat bahwa Garuda 

sekarang sudah mulai terbang tinggi 

lagi. Saya ucapkan selamat. Kami 

senang mendapat tenaga yang akan 

memperkuat terutama Fakultas Hukum 

di dalam mengembangkan keilmuan 

baru,” tutur Prof. Suranto. Rangga 

Pangestu Adji

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho menerima 

kunjungan Prof. Bruno S. Sergi Davis dari 

Center for Russian and Eurasian Studies, 

Harvard University, Amerika dan Dr. Ruth 

Tacneng dari LAPE University of Limoges, 

Prancis. Kunjungan tersebut berlangsung 

di Gedung Rektorat dr. Prakosa UNS pada 

Selasa (1/11/2022).

Prof. Sergi menyampaikan bahwa 

kerja sama dengan UNS menghasilkan 

berbagai publikasi ilmiah di jurnal top 

tier di bidang ekonomi dan keuangan, 

salah satunya di Economic Modelling 

dan Research in International Business 

and Finance yang diterbitkan Elsevier. 

Selanjutnya, Dr. Tacneng menyam-

paikan bahwa Limoges dan UNS telah 

bekerja sama sangat erat sejak 2010, baik 

dalam riset kolaborasi, exchange, studi 

lanjut bagi dosen, dan mahasiswa UNS 

serta penyelenggaraan event bersama. 

Kedua institusi juga bekerja sama dalam 

mem peroleh dan mengorganisasi hi-

bah Erasmus+ CBHE dari European 

Commission pada tahun 2017—2021.  

Prof. Jamal Wiwoho menyampaikan 

bahwa Prof. Sergi dan Dr. Tacneng 

merupakan “friend of UNS”. Rektor UNS 

berharap agar Prof. Sergi dan Dr. Tacneng 

dapat menjadi ambassador bagi UNS 

di komunitas akademik global untuk 

mendorong akselerasi reputasi akademik 

UNS di tingkat internasional. Bayu Aji P.

Kukuhkan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Bisnis

Terima Kunjungan dari Harvard University dan University of Limoges
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Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Binaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta  

diberangkatkan menuju Paris, Prancis. Seremoni 

pemberangkatan kontainer produk UMKM berlangsung 

di Solo Technopark pada Rabu (9/11/2022). Kegiatan 

ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Wali Kota 

Surakarta, dan Direktur Utama Bank Jateng.

UNS mendukung penuh pelaku UMKM melalui 

program Kewirausahaan UNS 2022 dalam bentuk 

dana sponsor dan penyediaan lima tenda khusus untuk 

summer market di Prancis. Kesuksesan ekspor produk 

UMKM ini karena UNS bekerja sama dengan Bank Jateng 

yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan 

Pemerintah Kota Surakarta.

Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, 

dan Informasi UNS, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., 

menyampaikan bahwa kerja sama UNS dan UMKM di 

Surakarta merupakan buah dari program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM). 

“Diharapkan betul-betul dari hasil kerja sama ini, 

produk-produk UMKM bisa go internasional sehingga 

dapat meningkatkan ekonomi, kreativitas, pendapatan 

masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya,” ujar Prof. 

Sajidan.

Ganjar Pranowo dalam sambutannya menguatkan 

penilaian mengenai hebatnya UMKM di Jateng. Ia 

mengapresiasi peran UNS dalam mendampingi UMKM 

yang hasilnya sudah mulai terlihat. 

“Kampus penting untuk ikut menggandeng 

marketplace. Kalau mahasiswa mau diajak, ini Merdeka 

Belajarnya di sini. Jadi ada praktiknya,” tutur Ganjar. 

Rangga Pangestu Adji

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta baru saja melepas 

dua profesor yang memasuki masa purnabakti. Dua guru besar 

UNS tersebut adalah Prof. Dra. Soeparmi, M.A., Ph.D. dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Prof. Dr. 

Bambang Sutopo, M.Com., Ak. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB).

Pelepasan purnabakti guru besar UNS dilakukan pada Selasa 

(8/11/2022) di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS. Acara 

turut dihadiri Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, 

Prof. Ir. Ahmad Yunus dan Ketua Dewan Profesor UNS,  Prof. Drs. 

Suranto Tjiptowibisono M.Sc., Ph.D.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Profesor UNS, Prof. Drs. 

Suranto Tjiptowibisono M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa 

purnabakti guru besar yang memasuki usia 70 tahun dianggap 

telah mengembangkan UNS lebih maju. Oleh karena itu, jasa-jasa 

para guru besar harus diapresiasi saat purnabakti.

“Saya secara pribadi dan atas nama Dewan Profesor UNS 

menghaturkan selamat kepada Prof. Soeparmi dan Prof. Bambang 

Sutopo yang luar biasa,” ujarnya.

Prof. Yunus mewakili Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho 

menyampaikan sambutan untuk kedua guru besar UNS yang 

memasuki purnabakti. Beliau mengingatkan kembali makna 

pensiun yang sesungguhnya.

“Kalau memang pensiun dimaknai sebagai batas berhenti 

beraktivitas atau beristirahat saja, sebaiknya bapak ibu sekalian 

jangan pernah pensiun. Namun, kalau pensiun itu berarti berhenti 

mengerjakan rutinitas yang membosankan dan mulai melakukan 

hal-hal yang membuat bapak ibu senang dan bahagia serta merasa 

berarti maka pensiunlah secepatnya,” pesan Prof. Jamal yang 

disampaikan oleh Prof. Yunus. Ida Fitriyah

Produk UMKM Binaan 
UNS Berangkat 
Menuju Paris

Dua Profesor UNS 
Masuki Masa Purnabakti
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Resmikan Wall Climbing  
& Laboratorium Hewan FK

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

Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., meresmikan dinding sarana 

wall climbing di Fakultas Kedokteran (FK), Jumat (4/11/2022). 

Dalam peresmian tersebut, Prof. Jamal sekaligus meninjau 

Laboratorium Hewan Coba di Kompleks Gedung F FK UNS 

yang dahulu diresmikan pada 1 April 2022.

Sebelumnya, Prof. Jamal beserta rombongan melakukan 

peninjauan Laboratorium Hewan Coba UNS yang diresmikan 

April lalu. Beliau berharap, sarana yang telah disediakan 

bermanfaat dalam pendidikan dan riset. 

“Saya sangat berharap FK bisa memanfaatkan, meng-

optimalkan, dan menggunakan medical animal laboratory 

itu khususnya untuk pelayanan pada mahasiswa. Juga terkait 

dengan riset dan publikasi,” harap Prof. Jamal.

Langkah ini guna meningkatkan pemanfaatan secara 

umum dalam hal kemahasiswaan, riset, dan publikasi. 

Menurut Prof. Jamal, tidak menutup kemungkinan bila 

kedepannya Laboratorium Hewan Coba UNS juga dapat 

digunakan untuk publik.  

Pengadaan laboratorium tersebut menjadi cerminan bahwa 

UNS berbenah dalam sarana perkuliahan dan penelitian, 

khususnya pada laboratorium. Sebelumnya, mahasiswa 

dan peneliti dari UNS harus menggunakan Laboratorium 

Hewan Coba yang dimiliki oleh instansi lain. 

Kini, hal tersebut sudah tidak lagi karena Laboratorium 

Hewan Coba UNS sudah dibangun juga di UNS. Bahkan, 

mahasiswa maupun peneliti di luar UNS juga sudah 

menggunakan laboratorium tersebut untuk keperluan riset 

dan praktikum. Laboratorium hewan FK UNS telah dilengkapi 

fasilitas hi-tech yang didatangkan dari luar negeri. Piranti-

piranti yang telah disediakan diharapkan dapat menghasilkan 

terobosan baru melalui ragam layanan yang disediakan. 

Rangga Pangestu Adji

Rektor UNS Resmikan 
Orchidarium di FMIPA

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. 

Jamal Wiwoho meresmikan rumah anggrek atau Orchidarium 

di  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). 

Peresmian tersebut berlangsung pada Sabtu (1/10/2022) yang 

bertepatan dengan perayaan Dies Natalis ke-26 FMIPA UNS.

Rumah anggrek ini didirikan sebagai tempat bernaung 

anggrek, terutama anggrek lokal atau endemik Indonesia. 

Tanaman ini memiliki keterancaman yang cukup tinggi karena 

tingginya alih fungsi lahan dan perburuan tanaman hias. Hal 

tersebut dapat ditekan melalui konservasi dan budi daya yang 

dilakukan oleh FMIPA melalui pendirian rumah anggrek ini. 

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengapresiasi dan 

menyambut baik pendirian rumah anggrek ini. “Semoga dengan 

adanya rumah anggrek ini dapat menjadi wujud kontribusi 

FMIPA dan UNS dalam konservasi tanaman anggrek. Saya 

berharap, kita semua ikut berkontribusi dalam perbanyakan 

dan perakitan hibrida-hibrida unggul anggrek dari ancaman 

kepunahan,” tutur Prof. Jamal.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan 

pemotongan pita oleh Rektor UNS yang didampingi Dekan 

FMIPA UNS, Drs. Harjana, Ph.D. serta jajaran pimpinan universitas. 

Selain itu, turut hadir pula Perwakilan Bank Jateng sebagai 

instansi mitra dalam pembangunan taman anggrek ini. Seusai 

pemotongan pita, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan 

tanaman anggrek jenis dendrodium discolor secara simbolis 

dari Bank Jateng kepada Rektor UNS, selanjutnya diteruskan 

kepada Dekan FMIPA UNS untuk dirawat dan dipelihara. 

“Orchidarium didirikan sebagai upaya melengkapi komitmen 

FMIPA dan UNS sebagai green campus. Keberadaan taman 

anggrek ini tidak sekadar menjadi tempat bernaungnya anggrek 

spesies Indonesia, akan tetapi menjadi bagian dari upaya fakultas 

dalam konservasi dan pelestarian varietas anggrek unggul,” 

tutur Harjana. Bayu Aji Prasetya



Majalah UNS

27
KABAR KAMPUS

27

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima hibah 

aset daerah dari Kabupaten Madiun. Serah terima hibah aset 

daerah Kabupaten Madiun dilakukan di Kampus UNS Caruban 

oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos. 

kepada Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, Selasa (22/11/2022).

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengatakan sejak tahun 

2013 UNS bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 

Madiun dan telah menyelenggarakan Program Pendidikan 

Di Luar Domisili (PPDD) jenjang pendidikan diploma 2 untuk 

3 Program Studi (Prodi) yaitu Informatika, Teknologi Hasil 

Pertanian dan Teknik Mesin. Hal ini dalam rangka membantu 

percepatan keberhasilan pembangunan daerah khususnya 

dalam bidang pendidikan.

“Saya mencatat, keberpihakan Pemerintah Kabupaten 

Madiun kepada PSDKU UNS tidak hanya berupa penyediaan 

aset-aset tersebut, melainkan berupa pemberian alokasi 

anggaran yang bersumber dari APBD pada setiap tahunnya, 

untuk menunjang kebutuhan operasional PSDKU UNS,” terang 

Prof. Jamal.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan 

kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun 

dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS 

tentang optimalisasi pemanfaatan kampus UNS Caruban 

untuk penyelenggaraan studi lanjut magister dan doktor serta 

dilakukan penyerahan beasiswa kepada 10 mahasiswa asal 

Madiun yang masuk melalui jalur PMDK berupa pembebasan 

uang Kuliah Tunggal (UKT) dari semester 1 hingga 6.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Madiun mengucapkan 

terima kasih kepada UNS yang telah menyiapkan SDM untuk 

bersama-sama membangun Madiun. Semoga UNS Caruban 

menjadi kampus yang luar biasa,” ujar Bupati Madiun, H. 

Ahmad Dawami Ragil Saputro. Dwi Hastuti

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta turut bergerak 

dalam upaya tanggap bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa 

Barat. Usai menerjunkan sukarelawan sorti pertama pada 22 

November lalu, UNS kembali memberangkatkan tim sukarelawan 

untuk sorti kedua. Pemberangkatan sukarelawan sorti kedua 

dilakukan langsung oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho 

pada Rabu malam (30/11/2022) di Gedung dr. Prakosa UNS.

“Terima kasih atas kepedulian saudara-saudara, semoga dapat 

bermanfaat bagi korban terdampak gempa bumi. Saya harap para 

sukarelawan tetap berkoordinasi melalui grup maupun secara 

langsung. Tetap kenakan alat pelindung diri setiap berkegiatan 

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Kuncoro Diharjo 

mengatakan bahwa tim sukarelawan sorti kedua lebih banyak 

daripada sorti pertama. Jika tim sukarelawan sorti pertama 

berjumlah 15 orang, tim sukarelawan sorti kedua sejumlah 

20 orang. Tim sorti kedua ditugaskan di Cianjur mulai 30 

November hingga 9 Desember.

Kedua puluh orang tersebut terdiri atas beberapa elemen. 

Elemen yang paling banyak adalah tim medis. Tim ini terdiri atas 

empat orang merupakan dokter residen yakni spesialis bedah, 

spesialis anak, spesialis pulmonologi paru, dan spesialis psikiatri. 

Selain itu, ada satu bidan, satu dokter umum, dua perawat, 

dan dua sukarelawan medis VAGUS. Tim medis tersebut juga 

didampingi oleh tim trauma healing yang berjumlah tiga orang.

Tidak hanya menerjunkan tim sukarelawan, UNS juga 

menggalang donasi untuk korban gempa bumi di Cianjur melalui 

UNS Peduli. Jumlah dana yang saat ini terkumpul sejumlah lebih 

dari Rp100 juta. Dana tersebut sudah dibelanjakan berbagai 

barang untuk disalurkan kepada korban gempa bumi di Cianjur.

“Setelah dilakukan asesmen itu terpalnya terbatas sehingga 

banyak yang alas tidurnya plastik bening saja. Akhirnya kami 

banyak belanja terpal sesuai dengan yang dibutuhkan di sana,” 

imbuh Prof. Kuncoro. Ida Fitriyah/ Bayu Aji Prasetya

Terima Hibah Aset  
dari Kabupaten Madiun

Lepas Sukarelawan Sorti 
Kedua ke Cianjur
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UNS--Jatuhnya bunga Angsana yang berwarna 

kuning di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta sangat dinanti-nantikan oleh sivitas 

akademika. Bahkan jatuhnya bunga Angsana yang 

kerap disebut dengan “musim gugur” tersebut 

menjadi sesuatu yang dikangeni oleh para alumni. 

Ya, bulan Oktober - November adalah waktu di 

mana bunga Angsana ini mulai jatuh dan membuat 

jalanan di Kampus UNS menguning.

Tidak hanya sivitas akademika UNS, bahkan 

alumni pun memanfaatkan momen musim gugur 

ini untuk foto bersama maupun selfie. menikmati 

momen di bawah pohon angsana untuk berfoto 

bersama teman-teman merupakan kebahagiaan 

tersendiri bagi mahasiswa UNS. Dan momentum 

ini tentunya sayang untuk dilewatkan.

Beberapa tempat yang kerap diselimuti 

bunga Angsana saat musim gugur tiba antara 

lain kawasan danau UNS, Fakultas Teknik (FT), 

perempatan Sekolah Pascasarjana, sepanjang 

jalanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) hingga 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Fakultas 

Hukum (FH), jalanan Masjid Nurul Huda UNS, 

dan jalanan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) hingga 

Koperasi Mahasiswa (Kopma).

Beberapa tempat yang kerap diselimuti bunga 

angsana saat musim gugur tiba antara lain kawasan 

danau UNS, Fakultas Teknik (FT), perempatan 

Sekolah Pascasarjana, sepanjang jalanan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) hingga Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), 

jalanan Masjid Nurul Huda UNS, dan jalanan 

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) hingga Koperasi 

Mahasiswa (Kopma). Dwi Hastuti

Musim GugurMusim Gugur
nan  nan  CantikCantik  di UNS  di UNS
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Jadi MC B20 Jadi MC B20 
Summit 2022Summit 2022

R
ory Asyari mencuri perhatian tatkala dirinya didapuk 

menjadi Master of Ceremony (MC) pada penyelenggaraan 

Business 20 (B20) Summit yang dihelat di Bali Nusa Dua 

Convention Center (BNDCC), Bali pada 13-14 November 2022.

B20 Summit yang dipandu acaranya oleh Rory adalah forum 

dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) G20. Acara ini mengundang berbagai sosok ternama, 

baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai pembicara.

Mereka yang hadir untuk berbagi pandangan di B20 Summit, 

di antaranya CEO Tesla, SpaceX, dan juga Twitter Elon Musk, 

aktris Anne Hathaway, Managing Director World Bank, Mari Elka 

Pangestu, CEO Unilever, Alan Jope, hingga mantan Perdana 

Menteri Inggris, Tony Blair.

Profil Rory Asyari

Rory Asyari yang dipercaya menjadi MC B20 Summit di Bali 

tahun ini adalah alumnus Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta yang menuntaskan studinya di Kampus Benteng 

Pancasila ini pada tahun 2010 lalu.

Kecintaan Rory pada dunia jurnalistik lantas menghantarkannya 

ke panggung nasional sebagai pembawa berita prime time 

selama sepuluh tahun di salah satu stasiun TV berita terkemuka, 

Metro TV.

Dari situlah, ia melanjutkan perjalanannya sebagai pembawa 

berita di Southeast Asia Today, sebuah stasiun TV berbahasa 

Inggris milik raksasa telekomunikasi di Indonesia, Telkom.

“Rory juga seorang pelatih pewicara publik di Sepikul Indonesia 

yang berkembang pesat di Jakarta,” tulis Rory di profil pribadinya 

yang diterima Majalah UNS, Senin (14/11/2022).

Sebagai pewicara publik, ia melatih orang dari berbagai jenjang, 

mulai dari manajer public relation, marketing, mahasiswa, dan 

publik tentang cara berbicara di depan umum, penanganan 

media, dan hubungan masyarakat.

Pendidikan dan Fokus

Alumnus UNS yang satu ini juga menamatkan studi S-2 di 

Komunikasi Politik Internasional, University of Sheffield, Inggris. 

Dalam profil pribadinya, ia mengakui ketertarikannya terhadap 

urusan publik dan masalah sosial.

Di samping itu, sebagai jurnalis Rory turut menulis dan 

menggunakan platform media sosialnya untuk mengampanyekan 

tujuan sosial, mulai dari kesetaraan gender, kewirausahaan, 

gaya hidup, hingga kesadaran terhadap HIV.

“Saat ini, Rory juga seorang pengusaha, ikut mendirikan 

perusahaan tempat tidur yang berkembang pesat bernama 

Sleep Project,” tulisnya di profil pribadi.

Anak Guru Besar UNS

Belum banyak orang yang mengetahui bahwa Rory dilahirkan 

dan dibesarkan oleh seorang ibu yang hebat. Ia adalah putra 

dari Prof. Dra. Diah Kristina, M.A. Ph.D. yang merupakan Guru 

Besar Bidang Ilmu English for Specific Purposes (ESP) pada 

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS.

Saat dihubungi UNS.official pada tahun 2020 yang lalu, Rory 

sempat mengutarakan concern-nya terhadap kesehatan yang 

ia buktikan dengan berolahraga -setidaknya 3-4 kali dalam 

seminggu.

Di balik itu, ia juga mengutarakan niatnya agar bisnis yang 

sedang dibesarkan saat ini dapat membuka lapangan pekerjaan 

bagi orang-orang yang membutuhkan. YCA Sanjaya

Rory AsyariRory Asyari
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F
akultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta meluncurkan 

Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2 

FP UNS. Peluncuran buku tersebut digelar di 

Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS pada 

Sabtu (10/12/2022) bersamaan dengan Seminar 

Nasional Outlook Pertanian Indonesia 2023.

Seminar nasional tersebut menghadirkan Prof. 

Masyhuri, Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Samanhudi, 

Dekan FP UNS, dan Ir. Arif Budisusilo, M.M., 

Presiden Direktur Solopos. Acara dibuka dengan 

pemukulan gong oleh Wakil Rektor Akademik 

dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Ahmad Yunus.

Ketua Panitia, Dr. Agung Wibowo mengatakan 

bahwa sektor pertanian membawa banyak 

kontribusi dan menjadi penyelamat perkonomian 

negara saat krisis moneter 1998 dan pandemi 

Covid-19. 

“Strategi mengatasi krisis dapat terwujud 

dengan kolaborasi, integrasi, dan sinergi yang terus 

dibangun sehingga meminimalkan individualis 

sektoral. Dalam menghasilkan terobosan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, inovasi harus saling 

bergandengan tangan dan ada gotong royong 

antara pemangku kepentingan. Peran pemerintah 

sebagai pengambil kebijakan sangat penting 

dalam memajukan pertanian,” jelasnya. 

Dalam sesi utama, materi pertama disampaikan 

oleh Prof. Masyhuri yang mengulas peluang 

dan tantangan sektor pertanian memasuki new 

normal. Ia menjelaskan upaya-upaya Kementerian 

Pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan.

Materi berikutnya dipaparkan oleh Dr. 

Agung Wibowo. Materi yang disampaikan 

yaitu peran perguruan tinggi pertanian dalam 

memberdayakan petani. Sementara materi 

terakhir disampaikan oleh Ir. Arif Budisusilo, M.M. 

Ia memaparkan mengenai peran media dalam 

bidang pertanian, antara lain untuk informasi, 

edukasi, literasi, advokasi, dan komunikasi. 

Dr. Agung Wibowo menambahkan bahwa 

FP UNS meluncurkan buku kisah alumni batch 

2 yang menceritakan perjalanan hidup alumni 

hingga meniti karier seperti sekarang.

“Semoga kisah dari alumni ini bisa memberikan 

inspirasi kepada adik-adik mahasiswa dan 

masyarakat luas,” harapnya. Bayu Aji Prasetya

FP Luncurkan Buku Kisah 
Inspiratif 50 Alumni Batch 2
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M
ahasiswa Program Studi (Prodi) Agribisnis 

Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta, Iin Mutmainah merintis 

komunitas sosial bernama siebook.id. Komunitas sosial 

siebook.id berfokus pada pendidikan bagi anak kurang 

mampu dan memberikan edukasi literasi untuk masyarakat 

Indonesia. Siebook.id hadir untuk turut berkontribusi 

bagi Indonesia sesuai yang diamanatkan pada Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa.

Awal Mula Membentuk Siebook.id

“Awalnya mendirikan siebook.id karena ada beberapa 

anak yang aku ajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

ternyata putus sekolah. Ketika aku travelling ke berbagai 

daerah aku juga banyak menemui anak mengamen di 

jalanan yang putus sekolah. Selain itu, aku melihat masih 

ada ketimpangan pendidikan di berbagai daerah. Aku 

sendiri asalnya dari Kalimantan Timur, kemudian orang tua 

dari Nusa Tenggara Barat (NTB), jadi pas ke Jawa terasa 

sekali perbedaannya. Pendidikan di Jawa lebih kompetitif 

dan maju. Serta seperti yang kita ketahui bersama juga 

Mahasiswa UNS Rintis Mahasiswa UNS Rintis Siebook.idSiebook.id,,  
Membentuk Literasi Membangun NegeriMembentuk Literasi Membangun Negeri
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kalau pendidikan di Indonesia itu cukup tertinggal dengan 

literasi bacanya yang rendah,” tutur Iin, Senin (28/11/2022). 

Lebih lanjut, siebook.id juga lahir karena didapati daerah 

didekat UNS tidak  memiliki guru untuk pengajaran TPA dan 

bimbingan belajar gratis. Selain itu, masih terdapat beberapa 

anak yang putus sekolah. “Kami juga melihat data minimnya 

literasi pendidikan di Indonesia yang membuat miris, dan juga 

pendidikan yang masih tertinggal di beberapa daerah pelosok 

Indonesia,” katanya.

Maka berangkat dari situlah, Iin berfikir mereka yang 

putus sekolah dan tak berkesempatan mengenyam sekolah 

formal barangkali bisa mendapatkan ilmu lewat buku-buku 

serta pengajaran TPA dan bimbingan belajar gratis. Setelah 

ide ini muncul, Iin kemudian pitching ke teman-teman, dan 

mendapatkan sambutan positif. Dari situ terbentuklah tim inti 

siebook.id itu yang terdiri atas Kepala Content Creator, Amelia 

Rahma dari mahasiswa Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik 

(FT) UNS, Kepala Public Relation, Aina Mardiyah dari mahasiswa 

Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi 

(SV) UNS, dan Kepala Pengajar, Siti Rizqina dari mahasiswa 

Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) UNS. 

“Kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu dibenahi 

pada pendidikan di Indonesia, mulai dari rendahnya literasi 

masyarakat Indonesia, masih banyak anak putus sekolah sampai 

rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Maka, siebook.

id hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami hadir 

untuk turut berkontribusi bagi Negara Indonesia melalui hal-

hal kecil disekitar kami,” tambah Iin.

Sementara itu, Iin juga mengungkapkan bahwa tujuan 

pendirian siebook.id untuk, meningkatkan literasi masyarakat 

Indonesia lewat buku, buku menjadi mudah diakses untuk 

semua kalangan, tanpa keberatan soal harga, dan mengurangi 

jumlah anak yang putus sekolah dengan memberikan ilmu 

yang kita punya dari sekolah atau kuliah.

Suka Duka Membangun Siebook.id

“Sukanya bisa melihat kebahagiaan anak-anak, bisa membantu 

menyekolahkan mereka yang putus sekolah, bisa membagikan 

ilmu yang kita punya secara langsung atau melalui sosial media, 

dan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kurang beruntung 

di sekitar kita. Apalagi mendengar rasa terima kasih mereka 

karena kehadiran kita yang dianggap sangat membantu,” tutur Iin.

Sedangkan untuk dukanya terkadang sulit untuk mencocokkan 

jadwal diantara tim inti ataupun volunteer karena masing-

masing juga memiliki kesibukan yang lain. 

Iin pun berharap siebook.id bisa berkontribusi lebih besar 

dan lebih luas lagi untuk meningkatkan literasi masyarakat 

Indonesia melalui buku dan mengoptimalkan pendidikan bagi 

anak kurang mampu. 

“Untuk sekarang memang baru bisa membantu menyekolahkan 

2 orang, namun untuk selanjutnya harapan kami bisa memberi 

lebih banyak beasiswa ke lebih banyak anak lagi. Kalau sekarang 

baru bisa memegang 1 tempat binaan untuk pengajarannya, 

semoga nantinya kami bisa membuka tempat binaan di beberapa 

tempat di Solo atau mungkin di kota-kota lain,” urai Iin.

Terakhir, Iin pun turut mengajak bagi mahasiswa UNS yang 

ingin mengetahui lebih mendalam terkait siebook.id bisa 

mengunjungi akun Instagram di @siebook.id serta melalui 

websitenya di www.siebook.id.

“Dari sekian banyak nikmat yang sudah Allah SWT kasih, 

apasih yang bisa kita bagi untuk orang lain? Dari sekian banyak 

modal yang sudah Allah SWT kasih berupa waktu, kesehatan, 

uang, ataupun tenaga, kontribusi atau dampak positif apasih 

yang bisa kita hasilkan atau berikan? Jadi bukan tentang kita, 

kita dan kita. Tapi tentang kita dan orang di sekitar kita. Pada 

akhirnya semuanya ditujukan sebagai rasa syukur atas nikmat 

yang sudah dikasih. Jangan takut untuk membuat kebaikan 

kecil disekitar kalian ya, karena kan semua yang besar juga 

di awali dari hal-hal kecil,” pungkas Iin. Lina Khoirun Nisa
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S
ebanyak 13 mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta berhasil menyabet 

medali dalam Pekan Olahraga Mahasiswa 

Nasional (Pomnas) XVII 2022. Raihan tersebut 

turut menyumbangkan prestasi bagi Jawa Tengah 

sehingga dapat finis pada urutan kedua setelah 

Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta.

Pomnas XVII Tahun 2022 digelar selama sepuluh 

hari pada 17-26 November 2022 di Padang. Medali 

yang diraih oleh atlet UNS berasal dari berbagai 

cabang olahraga (cabor), antara lain bulu tangkis, 

pencak silat, atletik, futsal, sepak takraw, renang, 

dan taekwondo.

Salah seorang atlet UNS yang berhasil meraih 

medali emas cabor pencak silat nomor tanding kelas 

E: +65 s/d 70 kg putri, Zidni Rahma Amaly mengaku 

sangat bersyukur dapat menyabet medali emas.

“Alhamdulillah, saya bersyukur berhasil menjemput 

kekasih, yaitu medali emas karena Pomnas adalah 

event bergengsi di kalangan mahasiswa. Dengan 

kemenangan ini, saya bisa membuat bangga 

keluarga, teman, pelatih, provinsi, termasuk nama 

baik universitas,” tuturnya, Minggu (4/12/2022).

Medali emas yang diraih Zidni merupakan emas 

pertama yang Ia dapatkan di Pomnas pertama 

dan terakhir, mengingat saat ini Ia telah duduk di 

semester akhir. 

Selain Zidni, Fiery Mufti Eldison dari cabor bulu 

tangkis juga berhasil mempersembahkan dua medali 

bagi kontingen Jawa Tengah, yaitu medali perunggu 

nomor tunggal putra dan perunggu nomor beregu 

putra. Fiery merupakan mahasiswa semester tiga 

Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

(PJKR) FKOR UNS. 

Meskipun Pomnas 2022 merupakan Pomnas 

perdananya, tetapi Fiery dapat menyabet dua medali 

sekaligus. “Meskipun belum yang terbaik, tetapi saya 

tetap bersyukur dengan hasil ini karena target pribadi 

saya yang penting naik podium dulu,” ungkapnya.

Sementara, pada nomor beregu putra, Ia turun 

mewakili Jawa Tengah melawan Jawa Timur di 

semi final dan ditundukkan  dengan skor 17-21, 

21-12,17-21. 

“Semoga saya bisa belajar dari kekalahan di 

Pomnas ini. Saya berharap bisa mengikuti Pomnas 

lagi tahun berikutnya,” harapnya. Bayu Aji Prasetya

Membanggakan, 13 Mahasiswa 
Sabet Medali Pomnas XVII

dalam Pomnas XVII 2022
Daftar Raihan Medali

Cabor Atletik

Emas Lompat Jangkit Putra: 

Agung Wahyudi

Perunggu 4 x 100 m Estafet 
Putri: 

Shofi Hilda Mahandra

Cabor Futsal

Perunggu Beregu Putri: 

Elika Dewi Amartya 
Putri, Khoirotin Khisan, 
Ainayati Aliah

Cabor Renang

Perunggu Nomor 200 M Gaya 
Bebas Putri: 

Fauziyyah Rahma 
Prastista

Cabor Taekwondo

Emas Nomor U–53 (49,01–
53,00 Kg): Putri 

Lifiardiva Rasikah  
An Khanam

Emas Nomor >73 Kg Putri: 

Amelia Putri Wibowo

Cabor Bulu Tangkis

Perunggu Nomor Tunggal Putra: 

Fiery Mufti Eldison

Perunggu Nomor Beregu Putra: 

Fiery Mufti Eldison

Cabor Pencak Silat

Emas Nomor Tanding Kelas A: 45 
s/d 50 kg Putra: 

Khoirudin Mustakim

Emas Nomor Tanding Kelas E: + 
65 s/d 70 kg Putri: 

Zidni Rahma Amaly

Cabor Sepak Takraw

Emas Nomor Quadrant Putra: 

Said Al Khodri

Perak Nomor Beregu Putri: 

Rahma Tria Shabrina

Perak Nomor Quadrant Putri: 

Rahma Tria Shabrina

Perunggu Nomor Double Event 
Putri: 

Rahma Tria Shabrina

Sumber: Panitia Pomnas XVII 2022
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T
im Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta meraih medali perak Presentasi 

PKM-Penerapan Iptek (PI) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa 

Nasional (Pimnas) ke-35 Tahun 2022 yang diselenggarakan di 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 30 November-4 

Desember 2022.

Tim tersebut beranggotakan Puthut Alfi Syahri Kurniawan, 

Ramanda Ridho Barokah, Muhammad Iqbal Amar, Dwi Yudha 

Meydiansyah, dan Iksan Riva Nanda. Karya yang mereka usung 

berupa inovasi mesin purus kayu yang terintegrasi sebagai upaya 

peningkatan produktivitas industri mebel pada UD. Sunarso Mebel.

Ketua tim, Puthut Alfi Syahri Kurniawan mengaku sangat 

senang saat diumumkan meraih medali dalam kompetisi yang 

diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemdikbudristek).

“Kami senang sekali karena pekerjaan yang dimulai Februari 

hingga November diapresiasi dengan membawa medali perak 

ke UNS,” tutur Puthut Alfi, Rabu (7/12/2022).

Mesin yang mereka buat berfungsi untuk meningkatkan 

efektivitas pemotongan sekali proses dengan mesin purus kayu yang 

terintegrasi. Mesin ini dapat meningkatkan efektivitas pemotongan, 

serta mempercepat proses pembuatan purus kayu. Dalam proses 

pembuatannya, mereka dibimbing oleh Dr. Danar Susilo Wijayanto.

“Kami yakin mahasiswa UNS memiliki potensi yang sama dengan 

mahasiswa UGM dan IPB. Tinggal bagaimana motivasi berprestasi 

yang harus disiapkan. UNS Bisa, UNS Juara!” pungkasnya. Bayu 

Aji Prasetya

M
ahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Surakarta, Renata Listya Kusuma 

Wangi, berhasil menyabet Juara 1 Seriosa Putri mewakili 

Jawa Tengah pada Pekan Pekan Seni Mahasiswa Nasional 

(Peksiminas) XVI 2022 di Universitas Brawijaya (UB), Malang 

pada 25-28 Oktober 2022.

“Awalnya enggak nyangka karena bersaing dengan 

peserta seriosa terbaik dari provinsi asalnya masing-masing. 

Kemarin, aku dapat undian kedua, tapi aku yakin undian  

berapapun itu yang terbaik. Jadi harus berusaha nyanyi 

dengan hati dan tampil maksimal. Enggak ekspektasi juga 

bisa masuk lima besar, apalagi bisa juara, Puji Tuhan,” 

ungkapnya, Senin (7/11/2022).

Ia menyanyikan dua buah lagu berjudul ‘Doa’ karya 

Binsar Sitompul dan ‘Elegie’ karya FX Sutopo. Lagu 

Elegie membuat Renata menjadi tertantang dalam 

menyanyikannya. 

“Lagunya menantang buatku. Aku pengin memainkan 

nada, perasaan, dan emosi saat menyanyikan, yang penting 

sing with heart,” ungkapnya. Renata berharap agar dapat 

berprestasi lebih tinggi lagi dan dapat menginspirasi 

banyak orang.

“Semoga dengan kemenangan kemarin enggak bikin aku 

cepet puas, harus tetap latihan dan 

berprogres. Aku juga berharap 

semoga musik dan lagu klasik 

semakin banyak digandrungi 

banyak orang. Terima kasih 

orang tua yang sudah jauh-

jauh dari Solo ke Malang 

cuma buat nonton aku 

tampil. Terima kasih buat 

pelatih, pianis, official, 

UNS, dan teman-teman 

semua,” pungkasnya. 

Bayu Aji Prasetya

Raih Medali Perak Presentasi 
Pimnas 2022

Renata Listya Kusuma Wangi

Juara 1 Tangkai Seriosa Putri 
Peksiminas XVI 2022
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Raih Tiga Medali dalam Ajang 
ON-MIPA Tingkat Nasional

D
elegasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

berhasil membawa pulang tiga gelar juara dalam 

Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (ON-MIPA) 2022. Raihan tersebut, 

yaitu Medali Perunggu Bidang Kimia, Perunggu Bidang 

Biologi, dan Honorable Mention Bidang Kimia. 

Perunggu Bidang Kimia diraih oleh Achmad Nurul 

Yaqin dari program Studi (Prodi) Kedokteran Fakultas 

Kedokteran (FK), Medali Perunggu Bidang Biologi disabet 

oleh Jonathan Daniel Sulastyo dari Prodi Kedokteran, 

dan Honorable Mention Bidang Kimia diperoleh Zulfi 

Adam Adiby.

Gelaran ON-MIPA 2022 berlangsung selama empat 

hari sejak 19-22 September 2022 di Universitas Brawijaya. 

Jonathan Daniel Sulastyo mengaku senang ketika 

diumumkan meraih medali perunggu.

“Kaget dan tidak menyangka dapat memperoleh medali 

di ON-MIPA ini karena soal-soalnya susah dan saingannya 

juga berat-berat,” tuturnya saat diwawancarai Majalah 

UNS, Rabu (9/11/2022).

Ia menyiapkan diri dengan latihan mengerjakan 

soal-soal tahun sebelumnya serta melakukan review 

materi. Selain itu, Jonathan juga berdiskusi dengan 

dosen dan teman-temannya mengenai materi-materi 

biologi. Mahasiswa semester tiga tersebut berharap dapat 

memberikan hasil yang lebih baik di tahun depan.

Hal senada juga disampaikan oleh Zulfi Adam Adiby, 

peraih Honorable Mention bidang Kimia. Ia merasa 

senang dan tidak menyangka dapat memperoleh predikat 

Honorable Mention. Terlebih, Ia merasa bahwa persiapan 

dalam mengikuti kompetisi ini masih kurang maksimal. 

Dalam mempersiapkan diri di ajang ini, Ia lebih banyak 

belajar mandiri dan menyiapkan mental. Bayu Aji Prasetya

Guru Besar FEB Raih 
Penghargaan dari Ditjen 
Diktiristek

G
uru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 

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

meraih penghargaan Anugerah Sumber Daya Academic 

Leaders dalam Anugerah Diktiristek Tahun 2022. Prof. 

Irwan meraih penghargaan pada Sub Kategori Dosen 

Bidang Sosial dan Humaniora. Penganugerahan tersebut 

berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta 

dan disiarkan melalui Youtube Ditjen Diktiristek pada 

Kamis (15/12/2022). 

Anugerah Diktiristek merupakan ajang yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek). Pemimpin akademik (academic 

leader) adalah dosen yang memiliki visi keilmuan 

yang sangat jelas, menginspirasi rekan sejawat, dosen 

muda, dan mahasiswa. Selain itu juga unggul dalam 

menghasilkan karya inovatif yang sering dijadikan rujukan 

sejawatnya, diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan 

dunia industri, serta mendapat pengakuan baik nasional 

maupun internasional. 

Prof. Irwan merupakan dosen FEB UNS yang sekaligus 

menjabat sebagai Direktur Direktorat Kerjasama, 

Pengembangan dan Internasionalisasi UNS. 

“Perasaan saya bahagia, terharu, dan bangga karena 

terpilih se-Indonesia setelah melewati beberapa tahapan 

seleksi. Semoga bisa membawa banyak kemanfaatan 

untuk UNS dan menjadi inspirasi bagi sejawat dosen 

untuk terus berkarya serta menginspirasi mahasiswa 

untuk berprestasi,” ungkapnya. Bayu Aji Prasetya
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U
niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mem-

peroleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat 

(KIP) sebagai Badan Publik Informatif Kategori 

Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022. Skor yang diperoleh 

UNS, yaitu 95,70.

Pengumuman penghargaan itu disampaikan secara 

luring di Aria Hotel Gading Serpong dan disiarkan melalui 

youtube Komisi Informasi Pusat RI, Rabu (14/12/2022). 

Usai memperoleh penghargaan, Rektor UNS, Prof. 

Jamal Wiwoho mengucapkan rasa syukur dan bahagianya 

atas perolehan yang didapat UNS. “ Alhamdulillah tahun 

ini, PPID UNS berhasil memperoleh penghargaan sebagai 

Badan Publik Informatif,” terang Prof. Jamal.

Banyak inovasi yang dilakukan UNS berkaitan dengan 

keterbukaan informasi publik. Salah satunya, pengem-

bangan laman yang bisa diakses masyarakat ber kaitan 

dengan informasi tentang UNS. Prinsipnya, semua inovasi 

itu dikembangkan untuk mempermudah masyarakat 

dalam mendapatkan informasi publik terhadap UNS.

Kordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

UNS, Dr. Deddy Whinata Kardiyanto mengucapkan rasa 

syukur atas perolehan lompatan dua kategori yang telah 

diraih di tahun 2021 menjadi Informatif di tahun 2022.

 “Capaian ini sangat membanggakan sekaligus menjadi 

tantangan ke depan agar kita bisa memberikan pelayanan 

informasi publik secara baik dan transparan kepada 

mayarakat,” ujar Dr. Deddy. Dwi Hastuti

U
niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menempati 

urutan ke-7 dalam pemeringkatan UI GreenMetric World 

University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal 

YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi 

UNS, Prof. Sajidan, mengatakan, masuknya UNS ke dalam 10 

besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian 

besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Prof. Sajidan juga menyampaikan bahwa masuknya UNS ke 

dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan bahwa perguruan 

tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class 

University (WCU).

Standar Penilaian UI GreenMetric

Ada pun, UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada 

pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk 

level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar 

secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat 

perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric 

berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan 

dan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan 

tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan 

ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk 

menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan 

dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, 

dan sosial. Dwi Hastuti

Selamat, UNS Raih Peringkat  
ke-7 UI GreenMetric World 
University Rankings 2022

UNS Raih Kategori 
”Informatif” Anugerah 
Keterbukaan Informasi Publik
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U
niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

memborong penghargaan dalam Anu-

gerah Diktiristek 2022. Pemberian peng-

hargaan ini berlangsung secara luring di The 

Sultan Hotel & Residence, Jakarta dan disiarkan 

melalui Youtube Ditjen Diktiristek pada Kamis 

(15/12/2022) malam. Ajang ini diselenggarakan 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 

dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek). 

Tujuh penghargaan yang diraih UNS pada 

Anugerah Humas Diktiristek kategori Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) antara lain 

Gold Winner Siaran Pers, Silver Winner Majalah, 

Silver Winner Video Profil, dan Silver Winner Media 

Sosial. Selain itu, UNS juga meraih predikat Terbaik 

2 Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

SPADA Awards Sub Kategori Perguruan Tinggi 

dengan Kontribusi Mata Kuliah Terbanyak; 

penghargaan Anugerah Sumber Daya Academic 

Leaders Tahun 2022 Sub Kategori Dosen Bidang 

Sosial dan Humaniora yang diberikan kepada 

Dosen FEB UNS, Prof. Irwan Trinugroho; dan 

Bronze Winner Anugerah Kerja Sama Diktiristek 

Sub Kategori Pertumbuhan IKU 6 Terbaik.

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengaku 

sangat bersyukur dengan tujuh penghargaan 

yang diraih UNS di ajang Anugerah Diktiristek 

2022 ini. Beliau mengatakan tujuh penghargaan 

tersebut menjadi kado terindah bagi UNS di akhir 

tahun 2022.

“Anugerah Diktiristek ini, empat di antaranya 

dari Humas. Jadi, saya apresiasi kinerja UPT Humas 

dan Media UNS. Karena persaingan sangat ketat. 

Alhamdulillah, semoga di tahun 2023 prestasi 

UNS akan meningkat lagi,” ujar Prof. Jamal dalam 

konferensi pers bersama awak media di Tower 

UNS Ki Hadjar Dewantara, Jumat (16/12/2022).

Kepala UPT Humas dan Media UNS, Dr. 

Deddy Whinata Kardiyanto menambahkan, UPT 

Humas dan Media UNS berkomitmen untuk terus 

memberikan pelayanan dan menyajikan informasi 

kepada publik. “Terima kasih atas dukungan dan 

doa dari semua pihak sehingga UNS mampu meraih 

penghargaan ini. Terima kasih juga rekan-rekan 

media atas kerja samanya selama ini,” kata Dr. 

Deddy. Dwi Hastuti

UNS Raih Tujuh Penghargaan 
Anugerah Diktiristek 2022
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F
akultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama 

dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

(BPPW) Jawa Tengah. Kerja sama tersebut ditandai 

dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh 

kedua belah pihak secara luring di UNS Inn pada Jumat 

(14/10/2022). 

Penandatanganan nota kesepahaman langsung 

dilakukan oleh Kepala BPPW Jawa Tengah, Cakra Nagara, 

S.T., M.T., M.E. bersama Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi 

Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. serta disaksikan oleh Wakil 

Rektor Perencanaan Kerja Sama Bisnis dan Informasi 

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

“Maksud dari kerja sama ini dalam rangka penye-

lenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dalam penanganan 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk 

mendukung pencapaian Suistanable Development 

Goals (SDG’s),” tutur Prof. Ismi. 

Prof. Ismi menambahkan bahwa penanganan 

permukiman kumuh sebagai upaya mewujudkan 

lingkungan permukiman yang layak huni harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan serta melibatkan 

berbagai pihak. Kolaborasi antar-stakeholder menjadi 

sangat penting dengan melibatkan unsur yang lebih luas 

melalui Konsep Kolaborasi Pentahelix yang melibatkan 

lima unsur penting, yakni Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah, Akademisi atau Perguruan Tinggi, Swasta, 

Masyarakat atau Komunitas serta Media. 

Kepala BPPW Jawa Tengah, Cakra Nagara, S.T., M.T., 

M.E. mengatakan, untuk mengawali Kolaborasi Pentahelix 

tersebut, BPPW Jawa Tengah bekerja sama dengan UNS 

sebagai konseptor untuk menyusun policy brief yang 

diharapkan menjadi pedoman bersama para pemangku 

kepentingan khususnya di Kota Surakarta dalam 

penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan 

permukiman yang layak huni.

Seusai penandatanganan nota kesepahaman, acara 

dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion 

(FGD) tahap 1. Kegiatan FGD ini diikuti oleh masyarakat 

Kelurahan Mojo sebagai salah satu lokasi penataan 

Kawasan di Kota Surakarta. 

Adapun FGD tahap 1 yang melibatkan masyarakat 

ini dilaksanakan dengan Metode Photo Voice yang 

termasuk ke dalam Participatory Research Approach 

(PRA). Di mana masyarakat terlibat secara aktif untuk 

mengutarakan pendapatnya dan berdiskusi mengenai 

penataan permukiman dan perumahan di lingkungannya 

melalui foto-foto di sekitar lingkungan tempat tinggal 

mereka dengan menggambarkan apa yang dianggap 

penting, bermanfaat, ataupun sebaliknya. Dwi Hastuti

FISIP Jalin Kerja Sama 
dengan BPPW Jawa 
Tengah
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UNS Jalin Kerja Sama 
dengan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu RI

Majalah UNS

U
niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin 

kerja sama dengan Sekretariat Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI). 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum 

of Understanding (MoU), di Ruang Sidang 1 Gedung dr. Prakosa 

UNS, pada Jumat (14/10/2022).

Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi 

UNS, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., serta  Sekretaris DKPP, Drs. 

Yudia Ramli, M.Si., menjadi perwakilan masing-masing institusi 

yang membubuhkan tanda tangan pada MoU antara UNS dengan 

DKPP. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 pasal 

1 ayat (24) menerangkan bahwa DKPP adalah lembaga yang 

bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu. Adapun kerja sama ini nantinya memperluas jejaring 

UNS dengan lembaga negara di Indonesia.

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

Ketua DKPP, Heddy Lugito menghadiri penandatanganan MoU 

ini. Turut hadir pula Dekan Fakultas Hukum (FH), Prof. Dr. I 

Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dekan Fakultas 

Teknik (FT), Dr. techn. Ir. Solihin As’ad, M.T., Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Dr. Mardiyana, M.Si., 

Wakil Dekan Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Dr. 

Fahru Nurosyid, S.Si., M.Si., Kepala UPT Humas dan Media, Dr. 

Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.

Prof. Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa 

kerja sama merupakan hal yang penting dalam merealisasikan 

cepatnya perkembangan pendidikan di UNS. Hal ini juga berkaitan 

dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa 

memiliki hak belajar di luar kampus.

“Agar semua mahasiswa tidak hanya tau tentang dunia 

kampus, tetapi juga di luar kampus,” ujar Prof. Jamal.

Beliau menambahkan, kerja sama ini membuka kemungkinan 

DKPP untuk memberikan pengajaran di kampus. UNS membuka 

diri agar para praktisi profesional khususnya pada penyelenggaraan 

Pemilu untuk dapat hadir memberikan kuliah umum.

Kerja sama ini memuat tentang penguatan demokrasi dan 

integritas Pemilu di Indonesia. Ruang lingkup perjanjian kerja 

sama meliputi kegiatan riset penelitian/kajian, forum ilmiah, 

seminar, diskusi, magang, produksi dan publikasi karya ilmiah, 

serta narasumber/pengajar tamu.

Sementara Heddy Lugito menyampaikan harapan kepada 

sivitas akademika UNS atas adanya kerja sama. Ini karena DKPP 

memiliki penyesuaian regulasi di mana anggota Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibatasi pada usia 

maksimal 50 tahun. Maka dari itu, sivitas akademika bahkan 

mahasiswa dapat mengambil peran pada Pemilu serentak 

nantinya. “Kami berharap Pemilu ke depan akan lebih bermartabat. 

Kalau Pemilunya cacat hukum cacat demokrasi, maka hasilnya 

tidak akan baik. Kami yakin UNS akan menjadi kampus pengawal 

demokrasi yang utama,” ujar Heddy Lugito. Rangga Pangestu 

Adji
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KERJA SAMA

U
niversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja 

sama dengan tiga anak perusahaan Yayasan Dana 

Pensiun Garuda Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di 

Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Selasa (18/10/2022). 

Ketiga anak perusahaan tersebut, yakni PT. Garuda Karya Mandiri, 

PT. Provis Garuda Services, PT. Dutagaruda Piranti Prima.

Perwakilan masing-masing institusi yang membubuhkan tanda 

tangan pada MoU antara UNS dengan tiga anak perusahaan 

Dana Pensiun Garuda Indonesia adalah Rektor UNS, Prof. Dr. 

Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.; Direktur Utama PT. Dutagaruda 

Piranti Prima, Drs. Hartono Hadiwiyoto, M.M.; Direktur Utama 

PT. Garuda Karya Mandiri, Taufik Satria; dan Direktur Utama 

PT. Provis Garuda Services, Setiabudi. Kerja sama ini nantinya 

memperluas jejaring UNS dengan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) di Indonesia.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Direktur Utama Dana 

Pensiun Garuda Indonesia, Aryo Wijoseno. Hadir pula Wakil 

Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi 

UNS, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si; Wakil Rektor Akademik dan 

Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.; Wakil 

Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., 

M.T.; serta para dekan fakultas di UNS.

Jalinan kerja sama ini merupakan manifestasi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang direalisasikan 

oleh UNS. Khususnya pada IKU pertama, yakni lulusan bekerja, 

melanjutkan studi, ataupun menjadi wirausahawan. Dalam 

sambutannya, Prof. Jamal menyatakan bahwa usaha pencapaian 

IKU tersebut memerlukan kontribusi banyak pihak. 

“Oleh karena itu pagi hari ini kita bisa berbahagia menggandeng 

tiga PT di bawah Dana Pensiun Garuda Indonesia. Saya sangat 

berharap dengan adanya kerja sama ini lulusan-lulusan khususnya 

Sekolah Vokasi, dalam waktu tidak lebih dari enam bulan sudah 

terserap,” ujar Prof. Jamal.

Melalui kerja sama ini Prof. Jamal berharap para praktisi 

profesional dari perusahaan tersebut juga bisa hadir sebagai 

dosen tamu di UNS. Selain itu, kerja sama ini membuka peluang 

bagi akademisi UNS untuk mengembangkan pengalaman secara 

lebih mendalam. 

MoU antara UNS dengan tiga anak perusahaan Dana Pensiun 

Garuda Indonesia dimaksudkan untuk mengaplikasikan dan 

meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 

memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan 

MoU tersebut adalah untuk menyinergikan dan mengoptimalkan 

potensi dan sumber daya dalam rangka pengembangan 

kelembagaan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber 

daya manusia.

Adapun ruang lingkup MoU yang berlaku selama lima tahun 

ini adalah untuk melaksanakan kerja sama yang meliputi bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

bidang pengembangan sumber daya manusia; penyelenggaraan 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); serta bidang 

lain yang akan disepakati bersama.

Aryo Wijoseno menjelaskan, kerja sama yang terjalin antara 

UNS dengan ketiga anak perusahaan Dana Pensiun Garuda 

Indonesia akan berdampak positif. Hal ini terkait dengan rencana 

bisnis ke depan yang melakukan pengembangan tenaga yang 

terdidik dan terampil. MoU yang terjalin ini juga secara tidak 

langsung memperkuat kerja sama internasional perusahaan-

perusahaan tersebut. Aryo turut mengapresiasi kurikulum UNS 

yang link and match dengan DUDI.

“Kurikulumnya sudah link and match. Artinya kurikulum itu 

dibuat berdasarkan keinginan daripada pasar supaya tenaganya 

bisa diserap,” ujar Aryo Wijoseno. Rangga Pangestu Adji

UNS Kerja Sama dengan Tiga 
Anak Perusahaan Dana Pensiun 

Garuda Indonesia
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U
niversitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta menandatangani 

kerja sama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. Penandatanganan tersebut 

dilaksanakan secara luring di Ruang 

Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS pada 

Rabu (2/11/2022).

Penandatanganan dilakukan oleh 

Direktur Sumber Daya Manusia dan 

Umum BPJS Kesehatan, dr. Andi Afdal, 

MBA, AAK. dan Direktur Reputasi Akademik 

dan Kemahasiswaan UNS, Dr. Sutanto, 

DEA. Penandatanganan juga disaksikan 

oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, 

Prof. Kuncoro Diharjo; Direktur Pelayanan 

Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. 

Lily Kresnowati, M.Kes.; dan Kepala BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, Yessi 

Kumalasari.

Kerja sama antara UNS dan BPJS 

Kesehatan berkaitan dengan pemagangan 

mahasiswa UNS di BPJS Kesehatan. 

Selain itu, kerja sama juga terkait dengan 

karier di BPJS Kesehatan. Hal tersebut 

disampaikan oleh Wakil Rektor Riset dan 

Inovasi UNS, Prof. Kuncoro Diharjo dalam 

sambutannya.

“Ada dua hal yang jadi agenda penting, 

yakni karier dan magang di BPJS. Perlu 

kami sampaikan bahwa UNS sejak 6 

Oktober 2020 bertransformasi dari 

status Badan Layanan Umum (BLU) ke 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(PTNBH). Dengan status PTNBH ini, 

maka fleksibilitas kita jauh lebih tinggi 

sehingga perlu dimaksimalkan dan 

optimalkan. Semoga bersama BPJS kita 

bisa memperkuat dan mengakselerasi 

layanan BPJS ke masyarakat,” ujarnya.

Serujuk dengan hal tersebut, Direktur 

Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS, dr. 

Lily Kresnowati, M.Kes. mengatakan 

bahwa BPJS membuka peluang 

yang besar untuk talenta terbaik dari 

perguruan-perguruan tinggi terkemuka 

di Indonesia. Untuk itu, pihaknya 

menyambangi UNS yang dianggap 

sebagai salah satu perguruan tinggi 

terkemuka untuk melakukan kerja sama.

“Saat ini BPJS Kesehatan memberikan 

kesempatan untuk menjadi bagian dari 

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPJS 

Kesehatan. Bagaimana kami melakukan 

rekrutmen yang berkualitas. Kami 

mencari talenta-talenta terbaik dari 

perguruan tinggi terkemuka. Mencari 

orang terbaik tentu tantangan. Saat 

ini institusi atau perusahaan mencari 

talenta terbaik sangat terasa. Inilah yang 

membuat kami ke UNS karena hingga 

saat ini sudah ada 109 alumni UNS di 

BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut kerja sama ini bertujuan 

untuk penguatan pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional melalui 

rekrutmen sumber daya manusia dan 

pengembangan kompetensi antar-

SDM dalam penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang 

lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi 

rekrutmen dan seleksi SDM sebagai 

peserta magang mahasiswa atau 

alumni UNS, peningkatan kompetensi 

SDM melalui pemagangan, peningkatan 

kualitas SDM melalui pembelajaran 

pendidikan tinggi. Selain itu, perjanjian 

juga melingkupi studi Jaminan 

Kesehatan Nasional meliputi seminar, 

simposium, workshop, studi banding, 

studi lapangan, oleh kedua belah pihak 

dan pengembangan kompetensi SDM 

kedua belah pihak. Ida Fitriyah

UNS Jalin UNS Jalin 
Kerja SamaKerja Sama  

dengan dengan 
BPJS BPJS 

KesehatanKesehatan
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S
ekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta menjalin kerja sama dengan Yayasan 

Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kerja sama 

tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota 

Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama kedua belah 

pihak yang diselenggarakan di Aula SV UNS, Kamis 

(17/11/2022).

Penandatanganan kerja sama tersebut, langsung 

dilakukan oleh Dekan SV UNS, Drs. Santoso Tri 

Hananto, M.Acc., Ak, dan Ketua Umum Yayasan Institut 

Kewarganegaraan Indonesia, Rikard Bagun.

Dekan SV UNS, Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., 

Ak, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum 

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia beserta 

jajaran yang telah datang ke SV UNS untuk melakukan 

penandatanganan kerja sama ini. “Kami juga mengucapkan 

terima kasih kepada perwakilan dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Karanganyar dan 

Boyolali yang telah hadir dalam acara penandatanganan 

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara 

SV UNS dengan Yayasan Institut Kewarganegaraan 

Indonesia,” terang Santoso.

Santoso menambahkan, bahwa maksud dari nota 

kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan 

meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. 

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan 

dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya para 

pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan 

pengembangan sumber daya manusia, serta program 

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Untuk ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, bidang pengembangan sumber daya manusia, 

bidang program merdeka belajar dan kampus merdeka, 

dan bidang lain yang disepakati para pihak.

“Harapan kami kerja sama ini tidak akan berhenti pada 

dokumen yang ditandatangani. Tapi ada aktivitas nyata 

yang akan kita jalani. Mohon bimbingannya. Semoga 

kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi 

dampak positif untuk kita semua,” ujar Santosa.

Ketua Umum Yayasan Institut Kewarganegaraan 

Indonesia, Rikard Bagun menyatakan siap berkolaborasi 

dengan SV UNS. “Kami siap melakukan kolaborasi dan 

bekerja sama dengan SV UNS. Kami mengucapkan terima 

kasih atas sambutan yang luar biasa dari SV UNS,” ujarnya.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman dan 

Perjanjian Kerja Sama, dilanjutkan dengan kuliah umum 

yang turut dihadiri oleh mahasiswa Program Studi D-4 

Demografi dan Pencatatan Sipil SV UNS. Dwi Hastuti

SV UNS Jalin Kerja 
Sama dengan 

Yayasan Institut 
Kewarganegaraan 

Indonesia
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TIPS

P
eran teknologi saat ini memudahkan masyarakat dalam 

melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. 

Biasanya, pengobatan secara mandiri dilakukan untuk 

penyakit-penyakit ringan dengan tujuan mengurangi gejala. 

Swamedikasi boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan secara tepat 

dengan mengetahui keamanan obat yang akan dikonsumsi.

Untuk memastikan keamanan obat yang akan dikonsumsi, 

ada empat hal yang harus dicek terlebih dahulu. Dosen Prodi 

S-1 Farmasi Fakutas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Apt. Yeni 

Farida, M.Sc. Mengatakan keempat hal yang harus dicek adalah 

kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa atau yang biasa 

disingkat dengan Cek KLIK.

Hal pertama yang harus dicek, yakni kemasan obat. Masyarakat 

perlu memastikan kemasan dalam kondisi baik dan tidak rusak. 

Jika obat dalam kondisi tidak baik atau rusak, sebaiknya tidak 

digunakan atau minta diganti dengan kemasan yang lebih baik.

Selanjutnya, hal yang harus dipastikan adalah informasi 

dalam label obat. Dalam mengecek informasi dalam label, 

masyarakat diimbau untuk memastikan 5 O. Selanjutnya Apt. 

Yeni menjelaskan lebih lanjut 5 O adalah sebagai berikut.

Obat ini apa nama dan kandungannya? 

Ada dua istilah nama obat yang beredar di pasaran. Yaitu 

obat generik dan juga obat merek. Jika membeli obat merek, 

masyarakat diimbau untuk menelisik kandungan obat tersebut 

supaya memudahkan dalam menelusuri riwayat penggunaan 

obat dan alergi. Informasi ini dapat diperoleh pada bagian 

komposisi yang tertulis pada kemasan obat. 

Obat ini apa indikasi atau khasiatnya? 

Indikasi atau khasiat obat adalah efek positif yang diharapkan 

diperoleh dari pengobatan. Efek ini muncul dari zat berkhasiatnya. 

Dengan mengenali gejala dan mengetahui indikasi obat, 

masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan swamedikasi. 

Obat ini berapa dosis atau takarannya? 

Dosis adalah takaran yang tepat untuk menghasilkan efek 

yang diharapkan. Dosis juga berkaitan dengan interval waktu 

atau frekuensi penggunaan. Dosis obat disesuaikan dengan 

usia, berat badan, dan keparahan gejala. Dosis yang kurang 

mengakibatkan obat tidak berefek, sedangkan dosis berlebih 

(overdosis) akan menyebabkan keracunan atau efek 

yang tidak diharapkan. 

Obat ini bagaimana cara menggunakannya? 

Cara penggunaan dipengaruhi oleh bentuk sediaannya. 

Berbagai jenis sediaan tablet memiliki cara penggunaan yang 

berbeda-beda antara lain tablet kunyah, dilarutkan dalam sedikit 

air, dilarutkan dalam segelas air maupun ditelan utuh. Selain itu, 

ada obat-obatan dalam bentuk sediaan lain seperti digunakan 

melalui anus dan obat tetes. Kesalahan dalam cara penggunaan 

obat bisa menyebabkan efek tidak tercapai maupun efek tidak 

diinginkan.

Obat ini apa efek sampingnya?

Efek samping obat (ESO) adalah efek tambahan yang dirasakan 

pada dosis terapi, mulai dari ringan, misalnya mengantuk 

hingga berat seperti kerusakan ginjal.  Ada ESO yang bisa 

diprediksikan berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas atau 

respons alergi. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi ESO terutama obat-obatan yang berisiko menyebabkan 

ESO baik terkait dosis maupun yang berkaitan dengan reaksi 

hipersensitivitas.

Setelah mengetahui informasi dalam label obat, hal selanjutnya 

yang harus dicek adalah izin edar obat. Pastikan obat telah 

memiliki izin edar atau terdaftar secara resmi oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengecekan izin edar 

obat dapat dilakukan melalui gawai masing-masing dengan 

mengakses laman https://cekpom.go.id.

Terakhir, hal yang harus dicek sebelum mengonsumsi obat 

adalah tanggal kedaluwarsanya. Pastikan obat yang akan 

dikonsumsi tidak melewati tanggal kedaluwarsanya. Jika obat 

telah kedaluwarsa, sebaiknya segera singkirkan atau buang 

obat tersebut demi keamanan kesehatan diri. Ida Fitriyah

Pastikan Keamanan 
Obat Lewat KLIK
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CERITA MAHASISWA

Lolos IISMA di University of Pécs

I
ndonesian International Student 

Mobility Awards Edisi Vokasi (IISMAVO) 

merupakan program baru dari 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Program IISMAVO bertujuan untuk 

mendekatkan pendidikan vokasi Indonesia 

dengan industri internasional. Program 

ini juga untuk mempersiapkan mahasiswa 

pendidikan vokasi menghadapi tuntutan 

dunia industri yang kian mengglobal. 

Peluang ini coba ditangkap oleh 

Septiawan Rizki Atseadam, mahasiswa 

Program Studi (Prodi) D4 Demografi 

dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi 

(SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta. 

Saat diwawancarai pada Selasa 

(6/12/2022), Rizki bergitu sapaan 

akrabnya mengatakan sudah memiliki 

ketertarikan ketika pertama kali melihat 

program IISMAVO. Karena diakuinya, 

cukup sulit untuk menemukan beasiswa 

yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

diploma, terlebih lagi beasiswa untuk 

pertukaran pelajar. 

“Namun, ketika di awal tahun 2022 

beredar informasi mengenai IISMAVO, 

dari situ aku tertarik untuk mencoba 

peluang ini. Mulai saat itulah, aku juga 

mengumpulkan niat untuk mencari tahu 

tentang detail beberapa persyaratan yang 

diperlukan seperti sertifikat bahasa Inggris 

dan essai. Selain itu, aku juga berusaha 

aktif mencari informasi terupdate tentang 

IISMA khususnya IISMAVO ini,” tutur Rizki.

Persiapan yang matang menghantarkan 

Rizki menjadi salah satu awardee IISMAVO 

2022. Ia berkesempatan untuk belajar 

di University of Pécs pada Faculty of 

Humanities and Social Sciences dengan 

jurusan Community Development.

“Alasan aku memilih University of 

Pécs ini karena merupakan universitas 

pertama dan tertua di Hungaria  yang 

berdiri sejak 1367. Selain itu, University of 

Pécs juga memiliki banyak program yang 

telah berstandar internasional sehingga 

sangat ramah, aman, dan tentu nyaman 

untuk mahasiswa internasional yang ingin 

menempuh pendidikan di sini dengan 

bahasa pengantarnya bahasa Inggris,” 

ujar Rizki.

Momen Life Changing

“Momen yang paling life changing 

di sini ialah dari aspek pembelajaran 

selama kuliah. Di University of Pécs ini aku 

menemukan new way of learning. Dosen-

dosen sangat aktif untuk membangun 

sesi diskusi dan sangat menghargai 

pendapat mahasiswa. Seluruh mahasiswa 

didorong untuk selalu bisa beropini dan 

menanggapi materi yang disampaikan 

dosen. Sehingga dengan kata lain, 

secara tidak langsung kita bisa melatih 

skill berkomunikasi. Untuk tugaspun 

sering juga di minta untuk membuat 

presentasi,” terang Rizki.

Lebih lanjut, selama di sana Rizki 

juga belajar banyak hal, seperti belajar 

hidup mandiri dan beradaptasi dengan 

bahasa, budaya, serta lingkungan yang 

serbabaru, yang mana sangat berbeda 

dengan Indonesia.

Rizki berpesan kepada mahasiswa 

SV UNS yang ingin mendaftar IISMAVO 

tahun 2023 jangan ragu untuk mencoba. 

Lakukan riset tentang program ini 

sedalam-dalamnya. Cari informasi secara 

detail kampus tujuan, jurusan atau mata 

kuliah yang kalian minati.

Ia meminta agar mahasiswa jangan 

pernah takut mencoba hal yang baru. 

“Dulu aku juga pernah mengalami 

beberapa penolakan. Dari situ aku jadi 

paham jika kita tidak mencoba sama 

sekali peluang untuk berhasil adalah 

nol. Sedangkan jika kita sudah mencoba, 

tentu kita akan memiliki peluang untuk 

berhasil ataupun gagal. Intinya kita bisa 

belajar banyak hal dari selama menjalani 

prosesnya. Entah hasilnya nanti akan 

berhasil ataupun gagal. You never know 

until you try. Good luck!,” tutup Rizki. 

Lina Khoirun Nisa

Septiawan Rizki Atseadam

Majalah UNS
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GOLD WINNER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Anugerah
Diktiristek

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI

2022

BRONZE WINNER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Anugerah
Diktiristek

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI

2022

SILVER WINNER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Anugerah
Diktiristek

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI

2022

Kategori PTNBH Sub Kategori Siaran Pers

Kategori PTNBH

Kategori PTNBH

Kategori PTNBH

Kategori PTNBH Sub Kategori


