
Budai Award for JK

e��e��
www.unissula.ac.id Unissula goes to the future and global network

Rektor Unissula menyerahkan 
penghargaan Budai Award 2011 
kepada Jusuf Kalla (JK) atas 
peran sertanya dalam 
pembangunan peradaban 
Islam di bidang kemanusiaan 

Langkah Unissula untuk go internasional akan semakin nyata di tahun 2012 ini. Hal itu 
dibuktikan dengan akan dibukanya kelas internasional pada empat fakultas yakni 
Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Teknik. 
Kelas internasional akan resmi di buka pada tahun ajaran baru 2012-2013 mendatang. 
Hal itu disampaikan Rektor Unissula Prof Laode M Kamaluddin jelang akhir tahun 2012 
dihadapan dekan dan pejabat di lingkungan Unissula.

UNISSULA Buka 
Kelas Internasional
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Assalamualikum
 Diterbitkannya Tabloid Edu Global ini merupakan sebuah kado 
istimewa bagi Unissula dalam meyambut tahun baru 1433 H juga tahun baru 
2012. Hadirnya tabloid tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah resolusi 
baru ditahun baru dengan semangat yang baru pula. Tentunya dengan 
sebuah tujuan yang sangat positif yakni mempererat tali silaturahim di 
internal Unissula maupun sebuah bentuk akuntabilitas kepada publik yang 
ingin mengetahui perkembangan kampus melalui Printed Media. 
 Di era transformasi seperti sekarang ini direktori tulisan dalam bentuk 
apapun memiliki nilai yang semakin penting karena publik lebih mudah 
mengetahui perkembangan dunia melalui tulisan baik melalui media 
elektronik seperti facebook, twitter, email maupun media cetak seperti surat 
kabar, majalah, buku, tabloid dll. Terlebih bagi sebuah perguruan tinggi 
dimana memberikan oleh oleh kepada tamu berupa buku, majalah, tabloid 
adalah sebuah budaya yang sangat bagus untuk menunjukkan 
berkembangnya budaya akademik dikampus tersebut.
 Sebagai media baru, tabloid ini tentu membutuhkan banyak kritik dan 
masukan dari para pembaca agar visualisasi maupun  isi di dalamnya menjadi 
lebih menarik di penerbitan yang akan datang. Akhirnya redaksi 
mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang memberikan spirit untuk 
selalu menggelorakan semangat membaca dan menulis di kampus Unissula 
hingga mengilhami penerbitan tabloid tiga bulanan ini.

Wassalamualikum

 TTd

 Redaksi

Salam 
Redaksi
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Dosen Kedokteran Unissula 
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akultas Kedokteran Unissula, dr Bagus 
Herlambang berhasil memperoleh gelar 
PhD (doktor) di Universitas Hiroshima, 

Jepang beberapa waktu lalu. Bagus Herlambang 
lulus dengan predikat cumlaude dengan indeks 
prestasi komulatif 3.75 sebagai Doktor di bidang 
Ilmu Kedokteran dan Spesialis Bedah Jantung 
dan Pembuluh Darah.  Yang membuat bangga 
tiga artikelnya juga diterima di Jurnal Ilmiah 
Internasional (Journal Of Vascular Surgery). 
Jurnal ilmiah dengan Impact Factor 3,861 
tersebut merupakan jurnal terbaik di bidang 
bedah pembuluh darah, serta berhasil 
menduduki peringkat 10 dari 187 jurnal di 
bidang Bedah dunia.
 Program Pasca Sarjana ditempuh tepat 
waktu. Satu tahun pertama ia gunakan untuk 
Research Student, sementara 4 tahun 
berikutnya untuk S3 dan Spesialisasi. Ia 
mengambil program Studi di bidang Bedah 
Jantung dan Pembuluh Darah pada orang 
dewasa. Begitu juga dengan Spesialisasinya. Ia 
merasa beruntung memperoleh program 
spesialis  melalui Kementrian Kesehatan 
setempat. Seleksi yang dilakukan sangat ketat 
sehingga hanya sedikit saja yang mampu 
memperolehnya. Selain nilai akademik yang 
bagus, menjadi Dokter, serta memiliki 
pengalaman praktik minimal 3 tahun, lancar 
berbahasa Jepang juga menjadi syarat utama.
  “Dunia mencatat sebanyak 2,9% - 32% 
terjadi kelumpuhan pasca operasi pembuluh 
darah aorta” dalam pendahuluan thesisnya. Pria 
kelahiran Jakarta, 15 Februari 1978 ini mencoba 
mengulas lebih lanjut,  Kelumpuhan terjadi 
pada bagian tungkai bawah. Pada saat 
dilakukan pembedahan pada Pembuluh Darah 
Aorta, Sumsum Tulang  Belakang kekurangan 
pasokan darah. 
 Sumsum tulang belakang berfungsi 
sebagai pusat syaraf menuju kaki, sehingga 
mengakibatkan kelumpuhan. Keprihatinanya ini 
mendorongnya untuk mempelajari dan 
menelitinya. Thesis dengan judul “New method 
for absolute spinal cord ischemia protection in 
rabbit” menghantarkannya kepada titel Doktor. 
Signi�kansi uji coba yang dilakukan pada hewan 
dan manusia sangat baik. Ia berhasil mencegah 
terjadinya kelumpuhan pasca operasi. 
 Kembalinya Bagus Herlambang tentu 
menambah kualitas dosen Fakultas Kedokteran 
Unissula yang terus berbenah menjadi Fakultas 
Kedokteran berkelas internasional. Dimana hal 
ini tidak hanya dipersiapkan melalui fasilitas 
pendukung seperti teaching hospital tetapi juga 
kualitas sumber daya para pengajarnya.   
Rektor Unissula Prof Laode M Kamaluddin juga 
menyambut baik kembalinya Bagus 
Herlambang. “Sebagai Rektor saya sangat 
apresitif dengan prestasi dokter Bagus karena 
mampu menyelesaikan studi tepat waktu 
dengan hasil istimewa di universitas sekelas 
Hiroshima Jepang tentu bukan perkara mudah, 

terlebih jurnal- jurnal ilmiahnya juga diakui 
sebagai salah satu penelitian yang terbaik di 
bidangnya” Ujarnya. Masih menurut Laode 
“Saya senantiasa mendorong para dosen 
Unissula untuk kuliah di 
universitas-universitas  terbaik di luar negeri 
agar mereka juga mempunyai kompetensi 
global, karena berkualitas tidaknya mahasiswa 
juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan 
para dosennya”.  
  Bagus Herlambang menyelesaikan 
studi di sana melalui beasiswa Beasiswa 
Monbukagakusho. Beasiswa tersebut  ia 
peroleh melalui seleksi ketat yang dilakukan 
oleh Kedutaan Jepang di Jakarta. Pemerintah 
Jepang memberikan beasiswa untuk semua 
cabang ilmu. Salah satu diantaranya adalah 
Ilmu Kedokteran. Untuk memperoleh 
beasiswa tersebut salah satu syaratnya adalah 
memiliki Toe� 550, serta membuat proposal 
penelitian menjadi syarat utama. Ia 
mengajukan tema penelitian “Sumbatan 
Pembuluh Darah Koroner” pada saat 
mendaftar.
 Minatnya kuliah di Hiroshima salah 
satunya karena faktor Prof  Dr  Taijiro Sueda. 
Yang  dikenal sebagai ahli bedah pada 
penyakit gangguan irama jantung. Bagus juga 
menambahkan, selain universitas tersebut 
merupakan universitas negeri, biaya hidup di 
sana cukup terjangkau. Penduduk Negeri 
Sakura dikenal sangat disiplin. Pekerja keras 
dalam melakoni keseharianya.  “Kantor 
Pemerintahan di sana memberikan pelayanan 
sangat baik, bahkan sering bekerja melebihi 
waktu yang ditetapkan” sanjungnya. Jepang 
merupakan Negara yang bersih dengan tata 
ruang Kota sangat rapi.
 Faktor bahasa merupakan kendala 
utama yang ia hadapi saat pertama kali 
datang. Semua komunikasi dilakukan 
menggunakan bahasa Jepang, baik di kelas, 
Laboratorium, dan Rumah Sakit. Terlebih 
ketika berkomunikasi dengan para Perawat 
dan pasien. Beruntung,  dari pihak Universitas 
menyediakan kursus intensif bahasa Jepang. 
Sehingga tidak perlu lagi mencari  di luar. 
“sering berlatih dengan berbicara kepada 
warga sekitar yang tidak bisa berbahasa 
Inggris, akan lebih mempercepat dalam 
penguasaanya” saat berbagi trik kepada kami.
 Ia juga mensupport pada para 
mahasiswanya agar “Rajin belajar, kerja keras, 
dan disiplin tinggi. Karena itu menjadi harga 
mati untuk meperoleh masa depan yang 
gemilang. Selain itu jangan segan untuk 
menguasai bahasa asing”. Imbuh Bagus. 
Sekembalinya dari S3 di luar negeri, Bagus 
berharap semoga ilmu yang sudah didapat 
memberikan manfaat kepada orang banyak. 
“Ikut serta meningkatkan kesehatan di 
Indonesia” tambahnya. 

Raih Doktor di Hiroshima
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ebanyak 859 mahasiswa Unissula 
di wisuda dalam  prosesi  wisuda 
ke 62 yang berlangsung dua sesi 

(29-30/10) di gedung Ar Razy FK. Wisuda 
sesi pertama (Sabtu) juga dihadiri 
Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam 
SE. Dalam sambutannya ia mengemukakan 
pentingnya pengembangan sumber daya 
manusia untuk mengelola potensi sumber 
daya alam daerah yang melimpah. “Secara 
empiris peradaban dunia yang maju 
banyak ditopang oleh sumber daya 
manusia berkualitas misalnya Jepang, 
Korea Selatan, Amerika dll. Hal itu sudah 
cukup memberikan ilham dan 
pembelajaran bagi kita semua untuk 
secara serius memikirkan pengembangan 
sumber daya manusia di seluruh wilayah 
Indonesia” Ujarnya.
 Masih menurut Nur Alam untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di Sulawesi Tenggara Ia 
mengeluarkan kebijakan “Bahtera Emas” 
Bangun Kesejahteraan Masyarakat. 
Adapun program Bahtera Mas antara lain 
bebas biaya pendidikan 12 Tahun. 
Perawatan kesehatan gratis hingga 
perawatan di rumah sakit kelas III. Selain 
itu selama tiga tahun berturut turut 
Pemprov Sulawesi Tenggara menjalin 
kerjasama pendidikan dengan Unissula 
dengan program Cerdas Sultraku. Yakni 
pemberian 1000 beasiswa belajar bagi 
putra putri Sulawesi Tenggara menempuh 
kuliah di Unissula. Tidak lupa Nur Alam 
juga menghimbau kepada para 
Wisudawan Unissula agar lebih bangga 
terhadap budaya dan menggali potensi 
bangsa Indonesia sendiri dan tidak justru 
bangga memakai produk dan kebudayaan 
asing. Karena bangsa yang maju seperti 
Jepang, Jerman, Amerika adalah bangsa 
yang sangat bangga terhadap budaya dan 

Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur 
Alam SE. Dalam sambutannya ia 

mengemukakan pentingnya 
pengembangan sumber daya 

manusia untuk mengelola potensi 
sumber daya alam daerah yang 

melimpah. “Secara empiris 
peradaban dunia yang maju banyak 

ditopang oleh sumber daya manusia 
berkualitas misalnya Jepang, Korea 
Selatan, Amerika dll. Hal itu sudah 

cukup memberikan ilham dan 
pembelajaran bagi kita semua untuk 

secara serius memikirkan 
pengembangan sumber daya 

manusia di seluruh wilayah 
Indonesia” Ujarnya.

produk yang mereka ciptakan.
 Pasca menjadi keynote speaker Nur 
Alam menyempatkan diri berdialog 
dengan para mahasiswa Sulawesi Tenggara  
yang baru menempuh kuliah di Unissula 
bertempat di gedung perpustakaan cyber. 
Ia memberikan banyak motivasi pada para 
mahasiswa agar memanfaatkan 
kesempatan kuliah di Unissula dengan 
semaksimal mungkin untuk 
mengembangkan potensi diri agar 
menjadi pribadi pribadi yang berguna 
khususnya ketika mereka kembali ke 
daerah kelak.
 Sementara itu Rektor Unissula Prof 
Laode M Kamaluddin mengharapkan agar 
para wisudawan tidak berhenti belajar dan 
mampu menjawab tantangan dunia baik 
dibidang karier dll. Sebuah prediksi yang 
dikeluarkan oleh jurnal riset international 
mengatakan bahwa bangsa Indonesia 
akan masuk kelompok bangsa-bangsa 
besar. 
 Laode menerangkan lebih lanjut 
bahwa dalam laporan jurnal ekonomi 
international, Indonesia diprediksikan akan 
masuk sebagai kelompok the Next 11, 
CIVETS (Columbia, Indonesia, Vietnam, 
Turkey, South Africa). The Emeging 7, 
Growth Markets, 3 G (Global Growth 
Generators). Dan EAGLE, (9 Emerging and 
Growth LeadingEconomies). Ini adalah 
kabar yang menggembirakan sekaligus 
menantang, karena sesungguhnya, apakah 
kabar itu bisa terealisasi atau tidak, sangat 
bergantung pada pundak kalian, pundak 
kaum intlektual. Ini kemudian akan 
menjadi sebuah tantangan bagi para 
wisudawan Unissula untuk dapat bersaing 
secara global. Dalam kesempatan tersebut 
Laode memberikan selamat kepada para 
wisudawan terbaik. Dalam kesempatan 

Gubernur Sultra Keynote Speaker Wisuda Unissula

wisuda tersebut para wisudawan terbaik 
juga mendapatkan penghargaan terbaik 
dari Bank Jateng dan BNI Syariah yang 
merupakan mitra Unissula. Mahasiswa 
terbaik dipilih tidak hanya berdasarkan 
indeks kumulatif prestasi akademik tetapi 
juga berdasarkan sikap, penguasaan 
bahasa internasional, dan prestasi non 
akademik selama menjadi mahasiswa. 
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ada bulan Oktober yang lalu (7/10) 
UNISSULA kedatangan delegasi 
dari Myongji College yang diwakili 

oleh Prof Oh Bom Kyu (Dean of Academy 
and Industry Collaboration), Prof Kim Jai 
Hyun (Pro�esor of Industrial Department), 
Prof Suh Sung sik (Director of International 
of exchange Center). Tujuan kedatangan 
Delegasi Myongji College selama kurang 
lebih 3 hari ke UNISSULA merupakan 
kunjungan balasan terhadap Delegasi 
UNISSULA yang bulan Juli 2011 telah 
bertandang ke Korea Sealatan.
 Delegasi dari Myongji College 
langsung disambut hangat oleh Prof Dr 
Laode M. Kamaluddin, M Sc, M Eng (Rektor 
UNISSULA) dan jajaran petinggi UNISSULA 
lainnya. Pada kesempatan tersebut mereka 
langsung diberi kesempatan untuk 
mengunjungi dan melihat dari dekat 
Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSIA), 
Fakultas Teknologi Industri, Cyber building 
dan juga Cyber Library. 
 “Sebagai pioneer di bidang teknologi 
digital, UNISSULA harus memperhatikan 
konten yang akan disiarkan, karena 
bagaimanapun untuk menarik minat siswa 
menonton siaran adalah dengan konten 
yang beragam dan berisi.” Ungkap Prof Oh 
Bom Kyu dalam kunjungannya di Cyber 
Building yang berada di gedung Al-Haitam 
(Fakultas Teknologi Industri). Selain itu Prof 
Oh juga menegaskan tentang pentingnya 
keseimbangan antara cakupan audience. 
Bahwa jika audience hanya bersifat online 
yang terjadi adalah tayangan DMB for 
education yang mati atau gagal (failed).  
Karenanya harus dikombinasikan antara 

o�ine dan online audience agar DMB for 
education dapat berhasil diterapkan
  Setelah site inspection dan acara 
ramah tamah di kampus UNISSULA usai, 
Delegasi Myeongji College dan Prof Dr 
Laode M. Kamaluddin, selaku penggagas 
kerjasama dengan Myongji College, Dekan 
Fakultas Teknologi Industri UNISSULA, 
Perwakilan Fakultas Teknik dan juga 
perwakilan dari RSIA terlibat dalam 
working group discussion di Gedung M. 
Sulchan Lt. 2, tepatnya di Ruang kerja 
Rektor UNISSULA. Pada kesempatan 
tersebut dibahas bentuk dan detail riil 
kerjasama teknologi dan informatika 
antara Myongji College dan UNISSULA 
yang merupakan follow-up dari MoU yang 
sudah disepakati sebelumnya, yaitu 
mengenai Dual Degree Programme. 
Program percontohan tersebut rencananya 
akan dimulai pada bulan Maret 2012 
mendatang dan diikuti oleh mahasiswa 
dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) 
UNISSULA.
 “Mahasiswa FTI UNISSULA yang 
sudah memenuhi SKS minimal untuk Dual 
Degree Programme harus mengikuti 
seleksi Bahasa Korea,Uji Kemahiran 
administratif dan proses wawancara yang 
akan dilakukan oleh pihak internal kampus 
dan juga dari Myeongji College. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan mahasiswa 
pada saat menjalani kuliah dan kerja 
praktik di bidang ICT di Myongji College.” 
Tandas Prof Laode. Selain itu Ir. Sukarno 
Budi Utomo, MT selaku Dekan FTI 
UNISSULA menambahkan untuk gelom-
bang pertama program tersebut, 
UNISSULA akan mengirim sekitar 20 
mahasiswa ke Korea Selatan.
 Dengan adanya Dual Degree 
Programme antara UNISSULA dengan 
Myongji College diharapkan dapat 
memberi motivasi positif kepada 
mahasiswa UNISSULA dalam menghadapi 
global opportunities terutama di bidang 
teknologi dan informasi. Selain itu program 
tersebut merupakan salah satu bukti dari 
komitmen UNISSULA untuk menjadi World 
Class Islamic Cyber University agar selalu 
mengembangkan kerjasama global dan 
menguatkan konsistensi Unissula untuk 
mengembangkan dunia pendidikan di 
berbagai bidang.
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“Sebagai pioneer di bidang 
teknologi digital, UNISSULA harus 

memperhatikan konten yang akan 
disiarkan, karena bagaimanapun 

untuk menarik minat siswa 
menonton siaran adalah dengan 
konten yang beragam dan berisi.” 
Ungkap Prof Oh Bom Kyu dalam 
kunjungannya di Cyber Building 

yang berada di gedung Al-Haitam 
(Fakultas Teknologi Industri). 

Selain itu Prof Oh juga 
menegaskan tentang pentingnya 

keseimbangan antara cakupan 
audience. 
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Serukan Anti 
Diskriminasi di  Korea
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ahasiswa Fakultas Hukum 
Unissula,  Halimatus Saadah  
telah menyelesaikan tugasnya 

sebagai satu satunya delegasi Indonesia di 
ajang International next generation global 
leader conference di Suwon Korea Selatan 
pada (3-8/10). Mahasiswa semester lima 
tersebut bahkan mendapatkan dua  
penghargaan dalam kategori presentator 
terbaik dan peserta terbaik. Ia berangkat  
disponsori oleh Dejavato Foundation, dan 
Badan Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri  
Unissula.
 Konferensi tersebut dihadiri oleh 
mahasiswa mahasiswa terbaik dari seluruh 
dunia yang telah lolos dalam seleksi awal 
yang sangat ketat di negara masing 
masing. Adapun yang diujikan antara lain 
kemampuan bahasa Inggris dan presentasi 
makalah yang di uji oleh juri dari lintas 
negara. 
 Mereka yang terpilih mengikuti 
konferensi  antara lain dari Amerika Serikat  
(7 delegasi), Inggris (1), Jerman (2), Perancis 
(9), Jepang (4), Rusia (1), Indonesia (1),  
Taiwan (4), Mexico (1), India (1), Cina  (2), 
Israel  (1), dan Korea (39). Mereka 
membahas berbagai agenda penting 
antara lain Politik dan Hak asasi Manusia, 
Lingkungan, Sains dan Teknologi, 
Literature, dan Seni dan Budaya. Semua 
peserta juga mendapat tugas sebagai  
ambasador dari Provinsi Gyeonggi 
2011-2013.
 Konferensi tersebut juga dihadiri 
oleh Gubernur Provinsi Gyeonggi: Mr Kim 
Moon-Soo, Rektor dari Universitas 
Kyeonggi Mr Choi Ho-Joon, Manager of 
Youth Exchange Student International Ms 
Jihyun Park, President of ADT’s Company 
Mr Bradley Buckwalter, Komisi Press 
Arbitrasi (the chairman) Mr Gwon-Sung, 
Hakim Mahkamah Konstitusi Korea, Mr 
Seong Kwon, dan seorang sutradara 
terkemuka Korea yaitu Mr Sungsan Jung. 
Acara tersebut bertujuan bagaimana para 
pemuda ikut kritis memikirkan 
permasalahan dan persoalan dunia.   
Selama ini yang diketahui bahwa masih 
banyak pemuda-pemuda dari berbagai 

belahan dunia acuh tak acuh dan kurang 
peka terhadap permasalahan sosial, 
keadaan lingkungan, perkembangan 
teknologi sains, dll. Sedangkan mereka 
yang konsen pada permasalahan tersebut 
secara alamiah tidak lagi muda sehingga 
sudah saatnya para pemuda unjuk gigi dan 
kritis menyikapi permasalahan dan peka 
terhadap keadaan sekitar.  Serta turut ikut 
andil dan berperan dalam rangka 
mempersiapkan diri untuk menjadi calon 
pemimpin-pemimpin dunia.
 Adapun Halimatus Saadah 
mempresentasikan gagasan tentang 
bagaimana setelah 32 tahun Konvensi anti 
Diskriminasi dan Kekerasan terhadap 
wanita telah berjalan sedemikian lamanya, 
namun tetap saja diskriminasi gender 
tetap melanda pada wanita di berbagai 
belahan negara. ”Saya di sana 
menyuarakan dan memperjuangkan 
hak-hak wanita untuk menghapuskan 
segala bentuk diskriminasi dan kekerasan 
terhadap wanita. Banyak laki-laki yang 
salah kaprah mengenai arti perjuangan ini, 
bahwa dengan adanya emansipasi, wanita 
melupakan kodratnya. Itu sama sekali tidak 
benar” Ujarnya.
  Masih menurutnya ”Yang kami 
perjuangkan disini adalah bagaimana 
wanita memperoleh hak-hak dan 
kewajiban yang sama seperti pria. Tidak 
ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, 
tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak ada 
lagi diskriminasi di tempat kerja, tidak ada 
lagi diskriminasi upah di tempat kerja, 
tidak ada lagi pemaksaan pernikahan pada 
usia dini. Kami wanita, memperoleh hak 
yang sama untuk mengenyam pendidikan. 
Apa yang laki-laki bisa lakukan, wanitapun 
bisa melakukannya. We can do it! Wanita 
pun layak untuk menjadi pemimpin suatu 
negara tanpa melupakan kodratnya 
sebagai wanita maupun ibu.”
 Presentasi yang disampaikan 
mendapat sambutan positif bahkan 
diangkat untuk presentasi team (politics & 
human rights), dan para peserta dari 
non-politics dan human rights sepakat 
akan perlunya untuk terus 

memperjuangkan dan menyuarakan 
hak-hak wanita, anti kekerasan dan anti 
diskriminasi terhadap wanita. Agar wanita 
tidak lagi dianggap remeh ataupun 
dipandang sebelah mata.
 Selama mengikuti konferensi ia 
mengaku banyak belajar dari berbagai 
disiplin ilmu yang lain. Tentang 
Lingkungan, sains dan teknologi, 
buku-buku (literature), seni dan budaya. 
Belajar menjadi sangat menyenangkan 
meskipun cuaca disana sangat dingin. 
Jauh-jauh hari sebelumnya ia memang 
sudah menyukai budaya dan bahasa Korea. 
”Saya di sana belajar banyak hal mengenai 
kehidupan orang-orang Korea, juga 
mengunjungi beberapa tempat yang 
menarik seperti benteng, istana, dan saya 
juga memakai pakaian tradisional Korea 
yaitu Hanbok. Beberapa festival, dan pasar 
tempat barang-barang antik seperti 
Insadong.    
 ”Perasaan saya sangat senang 
sekali, karena dari dulu saya ingin pergi ke 
Korea. Dan Alhamdulillah kesempatan itu 
datang melalui pihak Dejavato Foundation. 
Saya berterima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan saya kesempatan. 
Khususnya kepada pak Ketut Purwantoro 
and friends dari pihak Dejavato. Ms Tina 
Eder sebagai juri asing dari Austria. Serta 
Fakultas Hukum Unissula dan bagian 
kerjasama dalam dan luar negeri Unissula 
yang punya komitmen kuat untuk 
memberikan kesempatan pada mahasiswa 
Unissula berprestasi dan berkiprah di 
dunia internasional.
 Saat ditanya apakah ia punya kiat 
khusus agar bisa mengikuti konferensi 
semacam ini. ”Saya tidak memiliki khusus 
atau sesuatu apapun karena memang pada 
dasarnya saya bukanlah orang yang 
menonjol ataupun terlihat mencolok baik 
di kelas maupun di Fakultas Hukum 
Unissula, saya hanya berusaha untuk 
menjadi diri sendiri dan memanfaatkan 
semua peluang yang positif untuk 
mengembangkan diri.” Ujarnya.
 Ia juga bersyukur di Unissula ada 
banyak organisasi mahasiswa yang bisa 
membantu untuk mengembangkan diri 
”Saya ikut  organisasi Mahasiswa Pencinta 
Alam Fakultas Hukum (MAPAKUM). Saya 
banyak berlatih dan belajar di MAPAKUM, 
saya mendapatkan tempaan mental yang 
luar biasa sehingga saya tidak perlu takut 
ataupun khawatir harus pergi sendirian 
keluar negeri. Berani namun tetap harus 
pandai menjaga diri.” Ujarnya. 
”Harapan saya ke depan adalah, semoga 
Unissula yang punya jaringan luas di luar 
negri dapat memberikan jalan  bagi saya 
bersekolah di Korea.”

AKTIVIS MAPAKUM 

M
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H Jawade Ha�dz SH MH dan Nuridin MPd 
secara resmi menjabat ketua dan sekjen 
Ikatan Keluarga Alumni (IKA)  Unissula 
periode 2011-2015 setelah dilantik oleh 
Rektor Prof Laode M Kamaluddin, Sabtu 
(17/12) di hotel Horison Semarang. 
Pelantikan juga dihadiri Jaksa Agung Muda 
Pengawasan Kejagung RI, Dr Marwan 
E�endi, alumni Fakultas Hukum Unissula 
yang menjadi salah satu pengurus yakni 
sebagai ketua dewan penasehat. Dalam 
kesempatan tersebut secara simbolis 
diserahterimakan jabatan ketua IKA dari 
Prof H Pratikso MST PhD yang merupakan 
Ketua Umum Ika periode sebelumnya 
kepada pengurus baru.
 Dalam sambutannya pasca pelantikan 
Jawade mengungkapkan  “Alumni, 
Mahasiswa, serta Unissula idealnya saling 
bersinergi, membangun sebuah 
kebersamaan untuk mewujudkan generasi 
khaira ummah. Maka saya dan segenap 
pengurus IKA menetapkan visi 
Pemberdayaan IKA Unissula Terkemuka 
Dalam Kerangka Rahmatan Lil’alamiin 
sebagai pedoman dalam menjalan IKA ke 
depan”.
 Masih menurut Jawade ada banyak 
hal penting yang menjadi konsentrasi 
dalam kepemimpinannya antara lain 
memperbaiki dan memperbarui data base 
alumni, penataan dalam organisasi dan 
kelembagaan, mengadakan job fair dan 
ketenagakerjaan serta home coming, 
membangun hubungan dengan 
perguruan tinggi luar negeri, peningkatan 
kerja sama antarlembaga, pengembangn 
bidan IT dan humas, serta bidang 
pendidikan. Lebih lanjut ia menambahkan 
sinergitas antara alumni, mahasiswa, dan 
almamater sangat diperlukan guna 
menunjang program-program yang akan 
dilakukan dalam jangka waktu empat 
tahun mendatang.

 Jawade menjelaskan, data base 
alumni sangat penting untuk mengetahui 
keberadaan alumni Unissula yang 
mencapai 23.000 orang. ”Dengan data 
alumni ini bisa terjalin silaturahmi 
antaralumni dan juga dengan almamater,” 
kata Wakil Dekan I FH Unissula tersebut. 
Kemudian, lanjutnya, penataan bidang 
organisasi dan lembaga dengan 
pembentukan koordinator tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota merupakan pengembangan 
sayap organisasi.
 ”Kami juga akan menjalin kerja sama 
dengan berbagai instansi pemerintah dan 
swasta dari beberapa sektor, sehingga 
membuka peluang alumni untuk 
bersosialisasi dan memperluas jaringan,” 
tandas Jawade. Pada bidang IT dan humas, 
difokuskan membangun reputasi 
organisasi kepada publik. Terakhir, bidang 

pendidikan dan home coming difokuskan 
pada penggalian ide dari alumni untuk 
pengembangan kampus.
 Sementara itu, Jaksa Agung Muda 
Pengawasan Dr Marwan E�endy dalam 
orasi umumnya mengatakan, 
pemberdayaan alumni merupakan hal 
penting yang harus dilakukan oleh sebuah 
ikatan. ”Untuk memulai, hal mendasar 
yang dilakukan adalah mempersiapkan 
mahasiswa menjadi alumni berkualitas,” 
tandas lulusan FH Unissula 1979 ini. Dia 
manyatakan, almamater perlu 
memperhatikan penyusunan sistem 
pendidikan guna memperbarui pendidikan 
tinggi. 
  Laode M Kamaluddin dalam sambutan 
pelantikan memuji proses estafet 
kepemimpinan dalam tubuh IKA yang 
berjalan dengan sangat harmonis dan ia 
meminta kepengurusan IKA sekarang bisa 
lebih fokus menjalankan program program 
kerjanya. Masih menurut Laode alumni 
memiliki peran yang sangat penting dalam 
menentukan masa depan universitas 
“Columbia University yang luas bangunan 
dan wilayahnya tidak lebih besar dari 
Unissula sumbangan alumni setiap tahun  
untuk universitas sama besarnya dengan 
jumlah APBD Provinsi Jateng. Hal ini 
menunjukkan bahwa alumni bisa menjadi 
penentu dalam membesarkan universitas”  
Ujar Laode. 
 Selain Marwan E�endi banyak �gur 
penting yang menjadi pengurus alumni 
periode ini Bupati Kendal, dr Widyakandi 
Susanti MM, Wabup Sragen H Daryanto SH, 
dll
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Rektor Unissula menyerahkan penghar-
gaan Budai Award 2011 kepada Jusuf Kalla 
(JK) atas peran sertanya dalam pembangu-
nan peradaban Islam di bidang kemanu-
siaan Senin (19/12) di Unissula. JK 
dipandang telah berjuang secara signi�kan 
membangun peradaban Islam di bidang 
kemanusiaan. Rektor Unissula Laode M 
Kamaluddin mengatakan, Kalla adalah 
�gur dengan integritas baik serta memiliki 
peran besar dalam sejumlah penyelesaian 
beberapa kon�ik yang terjadi di Indonesia. 
“Di antaranya kon�ik di Aceh, Poso, Ambon 
serta kiprahnya di Palang Merah Indonesia 
(PMI),” katanya. Menurutnya, peran JK di 
Serambi Mekkah juga sangat besar, 
terutama ketika terjadi bencana gempa 
dan tsunami 2004 silam yang meluluhlant-
akkan Tanah Rencong tersebut. Pengabdi-
annya di bidang kemanusiaan juga terus 
berlanjut setelah menjabat sebagai ketua 
PMI dan menangani bencana letusan 
Merapi.
 “Saat kon�ik Aceh, JK juga dikenal 
sebagai arsitek perdamaian dengan 
dibantu Menkumham saat itu Hamid 
Awaluddin. Keinginan mendamaikan 
kon�ik yang terjadi di Aceh, didasari atas 
keber- hasilan 
pada penye-
lesaian kon�ik 
di Poso dan 
Ambon,” pa-
parnya. Peran 
JK dalam 
upaya per-
dama- ian 
se- jum-

lah 
kon�ik, 

kata 

dia, patut diapresiasi. Melalui kepiawaian-
nya, apa yang dilakukan pun membuahkan 
hasil. Visinya yang baik dibidang kemanu-
siaan telah menggerakkan hatinya untuk 
ikut melestarikan dan mempopulerkan 
Komodo sebagai salah satu fauna langka di 
dunia.  
 Sementara itu, Jusuf Kalla dalam 
kesempatan itu mengatakan, mengapre-
siasi penghargaan yang diberikan 
kepadanya, seraya mengkritisi berbagai 
persoalan yang melilit bangsa Indonesia, 
mulai korupsi, kolusi, sampai aksi-aksi 
kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. 
‘’Karena sebagian besar penduduk 
Indonesia adalah muslim yang seharusnya 
berpegang pada Islam sebagai bagian 
hidupnya, namun tidak sebanding dengan 
situasi sosial yang terjadi, seperti maraknya 
korupsi,’’ katanya. 
 Di Indonesia, katanya, justru bukan 
muzakki (pemberi zakat) yang antre 
memberikan zakat kepada masyarakat 
miskin, namun mustahik (penerima zakat) 
yang antre berebut mendapatkan zaka. 
‘’Jadi antara pemberi dan penerima tidak 
seimbang,” katanya. Pasca menerima Budai 
Award JK juga menyempatkan mengikuti 
donor darah yang diselenggarakan PMI di 
pelataran Fakultas Kedokteran Unissula. JK 
menyempatkan berbincang-bincang 
dengan mahasiswa D3 Kebidanan yang 
saat itu juga sedang mengikuti donor 
darah.
 JK mengatakan bahwa donor darah itu 
penting bagi semua umat manusia, lewat 
donor darah bisa membantu kehidupan 
bersama, dan JK pun mewanti-wanti agar 
para mahasiswa  belajar yang tekun agar 
kelak menjadi kreator-kreator bangsa yang 
manpu membawa perubahan yang 

bermanfaat bagi 
negeri ini.

  “Kita akan dekat dengan masyarakat 
sehingga sebagai penyedia darah bagi 
yang membutuhkan akan tersalurkan, 
kami PMI mengupayakan agar masyarakat 
peduli dengan kebutuhan-kebutuhan yang 
sedang terjadi saat ini. Kita harus saling 
membantu terkait masalah sosial,” Ujar JK 
ramah. 
 Penganugerahan Budai Award 2011 
merupakan salah satu rangkaian dari 
peringatan tahun baru Islam di  Unissula 
setelah sebelumnya diawali dengan acara 
Unissula mengaji, dan halaqoh Ulama. 
Spirit akademis juga tampak kental dalam 
perayaan tahun Baru Islam di Unissula 
dengan diluncurkannya  buku berjudul 
“Rasulullah Business School” yang 
merupakan karya terbaru Rektor Unissula 
Prof Laode M Kamaluddin. 
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Unissula Buka Kelas Internasional

angkah Unissula untuk go 
internasional akan semakin nyata 
di tahun 2012 ini. Hal itu 

dibuktikan dengan akan dibukanya kelas 
internasional pada empat fakultas yakni 
Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas 
Teknik. Kelas internasional akan resmi di 
buka pada tahun ajaran baru 2012-2013 
mendatang. Hal itu disampaikan Rektor 
Unissula Prof Laode M Kamaluddin jelang 
akhir tahun 2012 dihadapan dekan dan 
pejabat di lingkungan Unissula.
 Dibukanya kelas internasional 
tersebut merupakan konsekuensi sekaligus 
imbas positif dari akan masuknya 
mahasiswa dari berbagai negara untuk 
menimba ilmu di Unissula. Hal itu tak lepas 
dari jaringan pendidikan  internasional 
yang telah dibangun Unissula selama dua 
tahun terakhir. 
 Untuk dapat membuka kelas 
internasional setidaknya ada beberapa hal 
utama yang harus dipenuhi antara lain 
jumlah dosen yang berkuali�kasi doktor 
dan penguasaan bahasa internasional baik 
bagi dosen  pendidik maupun tenaga 
kependidikan. Dimana keempat fakultas 
tersebut telah memenuhi standar yang 
disyaratkan.
 Laode mengatakan “Diera informasi 
seperti sekarang ini orang dari seluruh 
dunia akan dapat memilih dan 
mempelajari segala sesuatu berdasaran 
keunggulan spesi�k yang dimiliki pihak 
lain termasuk dalam memilih lembaga 
pendidikan. Jika kita punya keunggulan 
kompetitif yang unik disebuah bidang 
maka orang dari berbagai penjuru dunia 
akan datang untuk belajar”. 

 Dibukanya kelas internasional pada 
empat fakultas tersebut juga didasari pada 
kesiapan dan keunggulan masing masing 
fakultas antara lain, Fakultas Ekonomi 
Unissula memiliki banyak doktor di bidang 
ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi  
syariah di dunia saat ini sangat luar biasa 
sehingga peminat yang ingin 
memperdalam ekonomi syariah pun  
mencari referensi fakultas fakultas yang 
punya keunggulan di bidang ekonomi 
syariah tersebut. 
 Fakultas Hukum Unissula yang 
mengembangkan cyber law (mempelajari 
aspek hukum di dunia cyber) juga mulai 
dilirik peminat dari berbagai negara 
mengingat dunia cyber yang semakin 
banyak digunakan orang dari seluruh 
dunia punya potensi besar digunakan 
untuk praktik kriminal sehingga cyber law 
menjadi sesuatu yang harus dipelajari.
 Fakultas Teknik Unissula termasuk  
fakultas yang paling sering mendapatkan 
kunjungan magang dari berbagai 
universitas dari mahasiswa dari Asia 
maupun Eropa serta paling banyak 
mengirimkan mahasiswa magang ke 
universitas di luar negeri selama tahun 
2011 kemarin. Sehingga pembukaan kelas 
internasional pada fakultas tersebut pada 
2012 merupakan momen yang tepat. 
 Fakultas Teknologi Industri 
merupakan fakultas yang 
mengembangkan teknologi baru yakni 
Terestrial Digital Multimedia Broadcasting 
(TDMB). Perkembangan teknologi yang 
mengarah ke era digital menjadikan 
pengembangan teknologi TDMB 
mendapat banyak perhatian luas. Inilah 

salah satu keunggulan yang mulai 

diperhitungkan di tingkat internasional. 
 Dengan  dibukanya kelas 
internasional itu menjadikan Unissula akan 
lebih berwarna baik dalam hal kultur 
maupun peminat pendidikannya. Hal 
tersebut akan menjadi keuntungan 
tersendiri khususnya bagi para mahasiswa 
Indonesia yang belajar di Unissula untuk 
memperluas persahabatan dan 
memperkaya khasanah budaya dengan 
berbagai mahasiswa dari negara lain.

Perkembangan ekonomi  syariah di 
dunia saat ini sangat luar biasa 
sehingga peminat yang ingin 
memperdalam ekonomi syariah pun  
mencari referensi fakultas fakultas 
yang punya keunggulan di bidang 
ekonomi syariah tersebut. 
Fakultas Hukum Unissula yang 
mengembangkan cyber law 
(mempelajari aspek hukum di dunia 
cyber) juga mulai dilirik peminat dari 
berbagai negara mengingat dunia 
cyber yang semakin jamak diguna-
kan orang dari seluruh dunia punya 
potensi besar digunakan untuk 
praktik kriminal sehingga cyber law 
menjadi sesuatu yang harus 
dipelajari.

L
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Laode Ketua Forum Rektor 2013

Puspitasari Nahkoda Baru SAEC
UKM Sultan Agung English Club (SAEC) 
Unissula mengadakan Annual General 
Meeting (AGM) yang bertempat di Masjid 
kampus Unissula Pada hari (10-11/12).  
AGM merupakan pertemuan tahunan bagi 
pengurus dan member dengan agenda 
laporan pertanggungjawaban dan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Turut dibahas pula mengenai rencana 
strategis UKM berbasis bahasa Inggris ini 
dalam waktu satu tahun mendatang. 
 AGM dimulai pada Sabtu siang 
dengan diisi beberapa kegiatan 
pendukung, yaitu pemantapan bahasa 

Inggris bagi personel SAEC melalui public 
speaking class dan strengthening 
organization skill hingga sore hari. Acara 
kemudian dilanjutkan guna membahas 
tata tertib dan AD/ART UKM SAEC periode 
2011-2012. Esoknya, Malikhah Presiden 
SAEC menyampaikan laporan pertang-
gungjawaban (Lpj) akhir kepada AC 
(Advisory Council) selaku dewan penasihat 
SAEC yang beranggotakan pengurus 
periode sebelumnya.  
 Setelah tuntas dan diterimanya Lpj, 
dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan 
SAEC yang merupakan agenda inti dari 

AGM. Dengan melalui proses pemilihan 
yang berjalan lancar, terpilih Erna 
Puspitasari selaku Presiden dan Jumi’atin 
Nihayah mendampingi sebagai Wakil 
Presiden UKM SAEC periode 2011-2012. 
Keduanya merupakan mahasiswi Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa 
semester V dan III.
 “Kalimat yang pertama saya 
ucapkan, cintai SAEC. Dengan terpilihnya 
Presiden dan kepengurusan yang baru ini, 
harapan saya semoga SAEC bisa lebih baik 
ke depannya. Baik dalam bidang akademik 
maupun organisasi, serta mencetak 
kader-kader yang mampu menaklukkan 
dunia dengan bahasa Inggris dengan 
landasan Budai sebagai strategi di bidang 
moral”, jelas Erna dalam sambutannya yang 
pertama sebagai Presiden terpilih.  
“Selamat kepada Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih dan semoga dapat 
membawa prestasi SAEC lebih baik pada 
periode mendatang,” tutur Malikhah 
singkat dengan mata berkaca-kaca. 
 Prestasi yang berhasil diraih SAEC 
pada tahun 2011 adalah keikutsertaan 
Presiden SAEC Malikhah dan Director 
Public Relation Er�yanti Nailul Hikmah 
dalam konferensi internasional di Selangor 
Malaysia November lalu. Dari SAEC pula, 
meretas mahasiswa berprestasi nasional 
Unissula seperti Syarifaniati Miranda 
Agustina (2008) dan Achmad Syauqi (2009) 
selaku Presiden dan Wakil Presiden 
2008-2009.

 Forum Rektor tersebut  dihadiri 
sebanyak 155 Rektor dari perguruan tinggi 
negeri  dan Swasta yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. 
 Dalam sambutannya usai pemilihan 
Laode  mengajak semua rektor yang ada di 
negeri ini untuk fokus mengembangkan 
universitas yang dipimpinnya sehingga 
mampu  menciptakan daya saing dan 
melahirkan sumber daya manusia yang 
baik yang bisa bersaing secara global. 
 “Kita semua dapat mengabdi pada 
bangsa ini dengan fokus di dunia 
pendidikan, kalau menurut pandangan 
orang lain kita tak memiliki daya saing 
maka kita harus mampu menunjukkan 
bahwa kita  memiliki kwalitas yang jauh 
lebih baik dari yang mereka perkirakan. Hal 
itu bisa dilakukan  melalui kreati�tas, 
kinerja, dan  karya karya nyata.
 Adapun Ketua  Forum Rektor 
demisioner  2011 adalah Prof Dr Badia 
Parizade sementara Ketua forum rektor 
2012 adalah Rektor Universitas Haluoleo 
Prof Dr H Usman Rianse MS. Dalam 
kepengurusan forum Rektor 2012 Laode M 
Kamaluddin menjabat sebagai penasihat 
Forum Rektor  Indonesia.

Rektor Unissula Prof Laode M 
Kamaluddin terpilih sebagai 

Ketua Forum Rektor 
Indonesia 2013 dalam 

Konvensi  kampus VIII dan 
temu tahunan XIV Forum 

Rektor Indonesia di gedung 
auditorium Mokodompit 

Universitas Haluoleo Kendari 
(2-4/12). 

 Terpilihnya Laode sebagai ketua 
forum rektor Indonesia 2013 dan Prof Dr H 
Usman Rianse MS sebagai ketua forum 
rektor 2012  juga mendapat sambutan 
hangat dari media di Kendari. Kendari 
Ekspres Senin (5/12) menyebut terpilihnya 
dua Putra Sulawesi Tenggara sebagai Ketua 
Forum Rektor dala dua tahun secara 
berurutan merupakan sebuh hal yang 
membanggakan bagi masyarakat Sulawesi 
tenggara. 
 Terpilihnya Rektor Unissula sebagai 
ketua Forum Rektor Indonesia 2013 juga 
mendapat sambutan  hangat dari Ketua 
dan wakil ketua Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung.
 Sementara itu (Wakil Rektor  II 
Unissula)  Dr H Gunarto SH SE Akt MHum 
yang juga mengikuti forum tersebut 
mengatakan “Forum Rektor Indonesia 
merupakan sebuah hal yang sangat 
penting, karena selama ini forum tersebut 
juga banyak memberikan masukan pada 
pemerintah dalam banyak hal dan yang 
utama adalah membangun komunikasi 
diantara sesama perguruan tinggi untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya 
bangsa melalui pendidikan.  
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2.000 Kasus
Korupsi

Disidangkan
Pertahun

egala sesuatu yang berkaitan 
dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi  (KPK) sepertinya tidak 

pernah lekang dari sorotan media, bahkan 
pemberitaannya pun sering menjadi 
headline dan juga buah bibir di berbagai 
kalangan, termasuk para akademisi. Komisi 
yang dibentuk pada Desember 2003 
berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi ini 
memang memiliki visi misi mulia yaitu 
mewujudkan Indonesia yang bebas dari 
korupsi.
 Namun seiring berjalannya waktu, 
kredibilitas KPK sepertinya semakin 
dipertanyakan mengingat adanya wacana 
tebang pilih dalam pemberantasan korupsi 
di Indonesia. Selain itu para petinggi KPK 
yang seharusnya menjadi role model juga 
dianggap oleh beberapa kelompok jauh 
dari harapan. Berbekal hal inilah, Fakultas 
Hukum Unissula menyelenggarakan Kuliah 
Umum bertema “Efekti�tas KPK Dalam 
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” 
Kamis  (6/10/2011) ketika itu di Aula lantai 
3 gedung Fakultas Hukum. 
 Kuliah umum tersebut juga 
mendapat atensi media yang cukup tinggi 
terbukti dengan hadirnya 20 wartawan 
media massa koran cetak televisi nasional 
dan media online ternama tanah air. 
 Kuliah Umum ini menghadirkan 
narasumber  Dr H M Busyro Muqqodas 
SHMH orang nomor satu di KPK RI. Hal 
tersebut menjadi magnet tersendiri bagi 
para audiens yang hadir. Tidak hanya para 
mahasiswa dan dosen dari FH Unissula, 
para mahasiswa serta dosen dari fakultas 
lain juga tampak antusias mengikuti 
jalannya kuliah umum. 
 “Memberantas korupsi itu bukanlah 
sesuatu yang mudah. Tidak semudah kita 
membalikkan telapak tangan.” Ungkap Dr 
H Gunarto SH SE Akt MHum (Wakil Rektor 

II) dalam sambutannya di awal acara. Dr H 
Mustagh�rin SHMHum dekan FH Unissula 
menambahkan bahwa sesulit apapun 
suatu hal, tidak ada kata tidak mungkin 
asal kita semua memiliki niat mulia dan 
usaha untuk mewujudkan hal tersebut, 
tidak terkecuali pemberantasan korupsi di 
negeri ini.
  Pada kesempatan tersebut Busyro 
menyampaikan temuan mengenai kualitas 
korupsi yang semakin meningkat dan tidak 
hanya melibatkan pejabat-pejabat elite, 
namun sudah menyentuh masyarakat 
dengan latar belakang biasa-biasa saja 
seperti misalnya Gayus tambunan. Bahkan 
jumlah yang dikorupsi luar biasa besar. 
Akan tetapi vonis hukuman yang dijatuh-
kan tergolong sangat ringan dan masih 
ditambah banjirnya remisi. 
 “Dalam 10 tahun terakhir, 
kasus-kasus korupsi yang disidangkan oleh 
KPK, Kejaksaan RI rata-rata 1500-2000 
perkara per tahun, peringkat ke-2 
terbanyak setelah China, namun hingga 
saat ini kasus korupsi tetap marak. Untuk 
itu perlu kinerja penindakan yang juga 
harus didukung oleh upaya pencegahan 
yang  terpadu dalam sinergi positif  dan 
digerakkan oleh semua pihak tanpa 
terkecuali. Oleh karena itu KPK juga 
membutuhkan masukan-masukan kritis 
dari para akademisi termasuk mahasiswa 
supaya bisa lebih optimal dalam 
menjalankan fungsi dan peran yang sudah 
diamanatkan” tutur Busyro Muqqodas 
sekaligus mengakhiri kuliah umum.
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“Memberantas korupsi itu bukanlah 
sesuatu yang mudah. Tidak semu-
dah kita membalikkan telapak 
tangan.” Ungkap Dr H Gunarto SH SE 
Akt MHum (Wakil Rektor II) dalam 
sambutannya di awal acara. Dr H 
Mustagh�rin SHMHum dekan FH 
Unissula menambahkan bahwa 
sesulit apapun suatu hal, tidak ada 
kata tidak mungkin asal kita semua 
memiliki niat mulia dan usaha untuk 
mewujudkan hal tersebut, tidak 
terkecuali pemberantasan korupsi di 
negeri ini.

Unissula goes to  the future and global competition

Busro Muqodas menjadi Keynote Speaker kuliah umum
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Kyai khos tanah air hadiri halaqoh ulama 

Unissula Rumuskan Pendidikan Karakter

BEM Unissula Sumbang Korban Somalia Badan Eksekutif Mahasiswa BEM 
Unissula mengadakan kegiatan kemanu-
siaan untuk para korban kelaparan di 
Somalia Selasa (18/10) di Pelataran 
Perpustakaan Unissula. Acara kemanusiaan 
bertajuk konser kamanusiaan untuk 
Somalia dan nonton �lm kemanusiaan di 
helat bekerjasama dengan   Pos Keadilan 
Peduli Umat (PKPU) dengan tujuan 
penggalangan dana yang selanjutnya akan 
dikirimkan bagi para korban kelaparan 
tersebut.
 Habib Hidayat Presiden BEM Unissula 
mengatakan acara tersebut dimaksudkan 
untuk mengumpulkan dana dalam upaya 
membantu kelaparan yang melanda 
Somalia, karena saat ini negara tersebut 
mengalami kekeringan terburuk dalam 
enam puluh tahun terakhir. Konser 
kemanusiaan ini juga sebagai wujud 
pengabdian Perguruan Tinggi kepada 
masyarakat tidak hanya di tingkat nasional 
tapi juga di level internasional. Ia juga 
berharap aksi kemanusiaan ini akan diikuti 
oleh masyarakat Indonesia lainnya.
 Senada dengan hal itu, dipilihnya 
Somalia karena kondisi di sana saat ini 
sungguh memprihatinkan “Hampir tiap 
hari 15 orang meninggal terutama balita 
dan wanita karena kelaparan” ungkap 
Haryono Kepala Cabang PKPU Seamarang. 
Masih menurut Haryono bencana 
kelaparan di Somalia tidak main main 
karena fakta yang terjadi di sana sangatlah 
mengerikan ”Lebih besar dari pada yang 

dapat digambarkan, karena sekitar 11 juta 
orang Somalia berisiko meninggal dan 
empat juta lainnya akan mengalami 
kelaparan.
 Konser kemanusiaan tersebut 
mendapat apresiasi dari mahasiswa, dosen, 
dan karyawan Unissula.  Tanpa banyak kata 
mereka mengulurkan tangan mereka 
untuk keluarga kita di Somalia tersebut.
 ”Konser kemanusiaan  ini bertujuan 
untuk menunjukkan keprihatinan kita 
sebagai seorang yang memilki jiwa 
persaudaraan. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan yang sangat mulia yaitu suatu 

niversitas Islam Sultan Agung 
(Unissula) Semarang telah 
menjadikan pendidikan 

karakter sebagai salah satu hal penting 
sejak didirikan 49 tahun silam. Bahkan saat 
ini kampus tersebut sudah berada pada 
sebuah fase penting menjadi universitas 
terdepan di tanah air dalam membangun 
pendidikan karakter”. Demikian ungkap 
Rektor Unissula Prof Laode Masihu 
Kamaluddin. 

 Sebuah resolusi penting diambil oleh 
Unissula di awal tahun baru 1433 Hijriyah 
ini yakni memperkuat rumusan konsep 
untuk pendidikan karakter di Indonesia. 
Sebagai universitas milik umat dan bangsa 
Unissula merupakan universitas yang 
terbuka dalam menerima inspirasi dari 
semua kalangan. Sehingga dalam  
memperkuat rumusan konsep tentang 
pendidikan karakter tersebut universitas 
mengundang ulama- ulama salaf maupun 
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ulama-ulama dari pondok modern di Jawa. 
 Rumusan pendidikan karakter ini 
dianggap sangat penting bagi Unissula. 
Karena kampus tersebut memang sangat 
serius memandang pendidikan karakter 
sebagai strategi mengkader calon 
pemimpin bangsa yang berguna bagi 
umat dan  negara.  Karena sejak awal 
kampus tersebut memang didirikan oleh 
para ulama, bangsawan, pengusaha, dan 
pejuang bangsa  yang sangat konsen 
terhadap umat dan NKRI.
 Ada tiga hal penting yang selama 
ini berusaha dicapai Unissula, pertama visi 
Unissula sebagai universitas yang berusaha 
melahirkan generasi Khaira Ummah 
(generasi terbaik). Kedua, kompetensi 
mahasiswanya yang berkelas global. Ketiga 
mempersiapkan mahasiswa agar menjadi 
pribadi dengan karakter yang unggul. 
 Sehingga sangat tepat kiranya 
dalam peringatan tahun baru hijriyah 
kemarin Unissula menggelar berbagai 
agenda penting dalam peringatan tahun 
baru 1433 Hijriyah kali ini antara lain.  
Halaqah Ulama untuk Pembangunaan 
Karakter Bangsa Melalui Pendidikan 
(Selasa, 29 Nov 2011). Yakni  menghadirkan 
para ulama Salaf dan Ulama dari berbagai 
pesantren modern.  Di mana mereka akan 
memberikan pencerahan dan perumusan 
mengenai pendidikan karakter.
 

kegiatan sesuai dengan prinsip prinsip 
kemanusiaan yakni meringankan 
beban-beban sesama yang sedang 
tertimpa musibah  kelaparan di 
Somalia.”Kata Wakil Rektor III (dokter H 
Muktasim Billah Sp S).
 Konser kemanusiaan ini dimeriah-
kan oleh Mahiba Nasheed, D’ Ces Nasheed 
Acapela, N’FE Nasheed, Alif Solois, dan 
Awan Voice. Selesai konser panitia berjalan 
kaki mendatangi para mahasiswa, dosen 
dan karyawan di kantin, kantor, pujasera, 
fakultas, di perpustakaan dll

Unissula goes to  the future and global competition

WR III secara simbolis menyerahkan bantuan ke Somalia melalui PKPU



“ Sangat memprihatinkan jika 
mengingat kondisi ekonomi 

Indonesia dan India yang 
sebenarnya sama, namun 
memiliki potensi dan hasil 

bidang IT yang berbeda, padahal 
ternyata 40% animasi Hollywood 

merupakan karya anak kita 
sendiri, mereka yang berada di 

Yogyakarta cukup kreatif hingga 
hasil animasinya dapat menjadi 
bagian proyek besar Hollywood, 
namun sayang hal tersebut tidak 

banyak orang tahu. “ Ungkap 
Laode dalam menyikapi realita 
perkembangan IT di Indonesia.Sosialisasi ICT di Hotel Pandanaran

Sinergi Membangun Industri Kreatif ICT Jawa Tengah
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ada hari Rabu (16/11) diadakan 
seminar sosialisasi ICT Incubator di 
Hotel Pandanaran Semarang. Acara 

tersebut merupakan kerjasama antara 
Kementerian Komunikasi dan Informasi 
(Kemenkominfo) dengan Universitas Islam 
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 
Dalam acara tersebut dihadiri oleh kurang 
lebih seratus undangan yang berasal dari 
berbagai kalangan, pemerintah, 
Akademisi, wirausahawan yang bergerak di 
bidang ICT hingga mahasiswa. Pembicara 
yang didaulat mengisi acara merupakan 
orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada 
dua sesi presentasi dan diskusi yang 
keduanya mengusung tema yang berbeda 
namun tetap berada dalam ranah yang 
sama.
 Acara hari itu dibuka oleh sambutan 
dari Direktur Pemberdayaan Industri 
Informatika, Bapak Drs. Isa Anshary, M.Sc. 
Beliau menyampaikan keprihatinannya 
terhadap kondisi industry ICT Indonesia 
yang kalah jauh dibandingkan negara-
negara lainnya. Beliau juga memberikan 
contoh kemampuan anak bangsa yang 
sebenarnya tidak kalah jika dibandingkan 
negara lain, bahkan anak Indonesia 
terhitung cepat dalam menghasilkan 
sebuah aplikasi program. Seharusnya 
keluarbiasaan anak bangsa tersebut dapat 
tersalurkan dengan baik. Industri ICT yang 
belum kondusif didalam di dalam negeri 
yang membuat SDM potensial tersebut 
berkarya di negara lain. DIharapkan 
dengan akan dikembangkannya ICT 
Inkubator di Indonesia dengan melibatkan 
pemerintah daerah maka industry kreatif 
ICT dalam negeri akan terus meningkat.
 Sesi diskusi yang pertama diawali 
dengan presentasi dari Prof. Dr. Laode M. 
Kamaluddin, Rektor Unissula. Beliau baru 
saja kembali dari pertemuan tingkat global 

di Bangalore, India. Beliau membawa 
sedikit oleh-oleh berupa cerita terkait 
prestasi Bangalore India di bidang IT.
 “Sangat memprihatinkan jika 
mengingat kondisi ekonomi Indonesia dan 
India yang sebenarnya sama, namun 
memiliki potensi dan hasil bidang IT yang 
berbeda, padahal ternyata 40% animasi 
Hollywood merupakan karya anak kita 
sendiri, mereka yang berada di Yogyakarta 
cukup kreatif hingga hasil animasinya 
dapat menjadi bagian proyek besar 
Hollywood, namun sayang hal tersebut 
tidak banyak orang tahu. “ Ungkap Laode 
dalam menyikapi realita perkembangan IT 
di Indonesia.
 Sebagai jenius dibalik proyek Digital 
Multimedia Broadcasting di Unissula, 
Laode mengakui menggunakan status 
sebagai Rektor untuk dapat mengembang-
kan IT di Unissula, dia menyadari betul 
perlu kebijakan strategis dari pimpinan 
yang positif dapat memiliki dampak yang 
besar.
 Pembicara kedua sesi pertama 
merupakan praktisi TIK Indonesia yang 
namanya cukup berpengaruh, sabagai 
pemilik Brainmatics, Romi Satrio Wahoni 
membeberkan pengalamannya berkecim-
pung di dunia ICT. Sebagai lulusan 
Universitas Saitama, Jepang, dia kembali ke 
negeri sendiri untuk membangun IT 
Indonesia. Dalam presentasinya Romi 
menyelipkan cukup banyak guyonan yang 
menggugah tawa peserta seminar, 
sehingga suasana tetap segar dan tidak 
membosankan. Seperti saat dia mencerita-
kan pengalamannya mempekerjakan 
lulusan Sarjana. Dalam acara tersebut SMK 
cukup mendapatkan banyak angin. Tidak 
hanya Romi yang ternyata lebih senang 
mempekerjakan lulusan SMK, ternyata SMK 
cukup laris manis dan berprestasi baik di 
bidang ICT. 

 Setelah makan siang, acara dilanjutkan 
dengan menghadirkan Hamrowi, S.Si, 
M.Kom  yang berprofesi ganda sebagai 
ketua IKITAS (Inkubator Kreasi dan Inovesi 
Telematika Semarang) dan juga sebagai 
guru SMK. 
 “Jangan salah, PNS itu tidak selalu 
identik dengan orang-orang yang stagnan 
dan tidak kreatif.” Papar Hamrowi yang 
mematahkan pendapat masyawakat awam 
bahwa PNS adalah profesi aman yang 
menjanjikan sehingga membuat orang 
kurang berkeinginan untuk menjadi 
seorang entrepreneur. Sebagai bukti 
Hamrowi seorang entrepreneur di bidang 
ICT dan dia sangat berkeinginan 
membantu wirausahawan ICT lainnya 
untuk bersama-sama bekerja membangun 
bisnis ICT Semarang.
  Turut hadir sebagai pembicara di 
session yang kedua yaitu Mustafa, ST.MM 
Kepala Bagian Biro Sistem Informasi (BSI) 
UNISSULA. Dalam presentasinya beliau 
menjelaskan secara lebih dalam apa 
sasaran dan tujuan IKITAS sebagai ICT 
Inkubator yang juga bisa dilihat di 
www.ikitas.com
 Rangkaian acara tersebut berjalan 
secara lancar dan banyak peserta yang 
mendapatkan pengetahuan dan bekal 
baru. Semoga ICT Inkubator akan menjadi 
sebuah solusi pengembangan industry 
kreatif ICT dan tidak menjadi sebuah 
kemandegan pada pengkomunikasian 
semata. 
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Bagi Laode Masihu, kertelibatan 
Unissula dalam forum bergengsi 

Universitas kelas dunia kali ini 
adalah langkah yang harus 

ditempuh Unissula dalam upaya 
menjadikan dirinya sebagai World 

Class Islam University. Dalam 
pertemuan awal di New Delhi 

(4/11) lebih lanjut ia menegaskan, 
institusi-institusi semacam ini 

harus dipelihara sebagai channel 
menuju persatuan internasional. 
Karena sesungguhnya tidak ada 

standar pasti yang menjadi 
penentu kualitas sebuah universi-
tas, yang ada adalah kemampuan 

universitas untuk mengenali 
potensi dirinya. 
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NEW DELHI. Rektor Unissula Prof Laode 
Masihu Kamaluddin pimpin langsung 
kunjungan penting Unissula dalam 
Educational Summit 2011 : Collaboration 
with foreign University & Student 
Enrollment di New Delhi India. Turut hadir 
antara lain Dekan Fakultas Hukum   Dr 
Mustagh�rin SH MHum,  dan Ahmad Mujib 
MA.  Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 
100 perwakilan universitas-universitas 
terkemuka dunia, dimana Unissula menjadi 
satu-satunya perwakilan dari Indonesia. 
Hadir diantaranya: Universidad Europea de 
Madrid,  Tilburg University, Nedherland, 
Nebrija university, Spain, Ohio State 
university, California State University, USA, 
Louisana State University, al-Iraqia 
University, Iraq, Curtin University, Australia, 
Ponti�cal Catholic University, Brazil, 
University Sains Islam, Malaysia,  University 
Brunai Darussalam, University Of The East 
Philiphina,

  Acara Educational Summit yang 
diselenggarakan Indo-Global, merupakan 
ajang bergengsi tempat berkumpulnya 
kaum akademisi kelas dunia, untuk saling 
berkoordinasi, berkolaborasi, dan saling 
menimba pengalaman masing-masing 
perguruan tinggi, acara ini juga menjadi 
ajang penjajakan masing-masing 
universitas untuk melakukan kerjasama 
secara lebih intens sesuai dengan 
konsentrasinya masing-masing.
  Bagi Laode Masihu, kertelibatan 
Unissula dalam forum bergengsi 
Universitas kelas dunia kali ini adalah 
langkah yang harus ditempuh Unissula 
dalam upaya menjadikan dirinya sebagai 
World Class Islamic Cyber University. Dalam 
pertemuan awal di New Delhi (4/11) lebih 
lanjut ia menegaskan, institusi-institusi 
semacam ini harus dipelihara sebagai 
saluran menuju persatuan internasional. 
Karena sesungguhnya tidak ada standar 
pasti yang menjadi penentu kualitas 
sebuah universitas, yang ada adalah 
kemampuan universitas untuk mengenali 
potensi dirinya. Dan kesediaan untuk 
secara adaptif mengikuti perkembangan 
jaman. 
 Dalam dunia yang mengglobal, 
menjadi syarat mutlak bagi setiap 
universitas yang menginginkan kemajuan 
pada dirinya untuk terus memperluas 
horison kerjasama dengan universitas lain 
dan kesediaan untuk saling belajar.  
Sementara itu, Mustagh�rin menandaskan 
bahwa keikutsertaan dirinya dalam acara 
kali ini adalah dalam rangka mencari 
partner universitas yang menaruh 
perhatian besar pada pengembangan 
kurikulum Cyber Law. Mengingat tidak 
adanya universitas di Indonesia yang 
secara khusus mengembangkan kurikulum 
tersebut, padahal di era digital persoalan 
cyber law menjadi begitu signi�kan.
 Sementara itu pada (8/11),  yang 
berlangsung di kota Bangalor Laode 

Masihu didaulat sebagai Keynote Speaker. 
Dalam acara tersebut ia menyampaikan 
perkembangan terkini fenomena 
pendidikan di Indonesia.  Sebagai negara 
kepulauaan yang berpenduduk lebih dari 
200 juta, kebutuhan pelayanan dunia 
pendidikan di Indonesia memiliki 
kebutuhan yang khas yang tidak 
ditemukan di negara daratan. Kebutuhan 
yang tinggi terhadap pendidikan, 
sementara medan yang terpisah dalam 
kepulauaan- kepulauan, membutuhkan 
inovasi yang cerdas untuk menjadi solusi 
atas problem pendidikan warga indonesia. 
 Selain itu Laode Masihu juga 
menyampaikan adanya pergeseran budaya 
dan cara berkomunikasi  generasi ini dari 
generasi sebelumnya, seiring dengan 
perkembangan teknologi. Sebuah 
penelitian melaporkan bahwa pengguna 
internet di Indonesia tahun 2011 telah 
mencapai  57,8 juta jiwa, 170 juta 
pengguna Telkomsel. Pertahunnya 
rata-rata generasi berusia 21 tahun 
menghabiskan waktu 5000 jam untuk 
video game, 250 ribu email, 10.000 jam 
untuk telphone, 3.500 jam online. Sebuah 
fenomena yang semestinya ditangkap 
secara arif dan cerdas oleh praktisi 
pendidikan
 Dalam konteks ini, Unissula mengambil 
langkah cerdas dengan penylelenggaraan 
pendidikan berbasis  cyber. Dengan 
demikian warga kepulauan tidak perlu 
keluar pulau, menyeberang lautan untuk 
memenuhi kebutuhan pendidikan. 
Teknologi multi media broad casting yang 
diadopsi dari Korea memungkinkan 
penyelanggaraan dunia pendidikan jarak 
jauh tanpa mengurangi kualitas 
pendidikan konvensional.  Dalam forum 
International tersebut, Rektor Unissula juga 
menyampaikan kebutuhan besar 
Indonesia atas kurikulum cyber law, seiring 
meningkatnya dunia teknologi informasi 
dan mulai banyak ditemukan 
problem-problem hukum dalam dunia 
cyber. Serta menawarkan perguruan tinggi 
yang memiliki minat yang sama untuk 
berkolaborasi memperkuat kurikulum 
cyber dengan Unissula.
 Ceramah yang berlangsung lebih dari 
25 menit tersebut mendapat sambutan 
yang luar biasa dari audiens yang hadir. 
Beberapa universitas kenamaan dunia 
bahkan tertarik  menindaklanjuti secara 
serius kerjasama dengan Unissula dalam 
pengembangan kurikulum Cyber Law. 
Diantaranya adalah California State 
University San Bernando USA, Saurahstra 
University, University of Jarkhand, India. 
Jamaah Mila Islamiah India dan Mahadma 
Gandhi University of Guinea 
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Prof. Laode (paling kanan) menjadi pembicara Indo global di India



SMKN 7 Semarang Juara Nasional Desain Rumah Sehat

UNISSULA Helat Turnamen Futsal Piala Rektor

T
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im SMKN 7 Semarang terdiri dari Agil 
Pamungkas, Alan Davis Vitara, dan 
Wisnu Agung H berhasil  menjadi 

juara 1 nasional dalam lomba desain rumah 
sehat pada daerah tropis dalam Pekan Satu 
2011.Pekan Satu (Pekan Solidaritas Anak 
Teknik Unissula Tahun 2011) berakhir (28/12) 
di Unissula. 
 Juara (II) SMK N 2 Surakarta dengan 
tim Deni Prasetyo, Eza Bagus Pribadi Rendy 
Dwi Mawan Putra. Juara (III) SMK N 1 
Adiwarna (Kab Tegal) dengan anggota tim 
Ryansah Bagus Pratama, Ali Ma'aruf, Aliyulloh.

 Sedangkan untuk lomba poster 
tingkat nasional bertema “Save Our Earth”. 
SMKN 7 Semarang juga berhasil meraih 
juara (1) atas nama Muhammad Tau�k. 
Sementara juara (II dan III)  diraih oleh SMK 
N 1 Wanareja (Kab Cilacap) atas nama 
Dewiningsih, dan Pandhu Weni.
 Pekan Satu 2011 diawali dengan jalan 
sehat “Satu Langkah Peduli Lingkungan” 
bertujuan selain untuk kesehatan, tetapi 
juga bertujuan untuk memelihara 
kebersihan lingkungan disekitar kampus, 
karena peserta jalan sehat selain jalan 

mengelilingi kampus, peserta juga 
mengambil sampah-sampah yang ada 
disekitar kampus. Selain itu, acara ini juga 
diisi dengan kegiatan donor darah sebagai 
bentuk rasa solidaritas untuk sesama. 
Lebih dari 30 orang berpartisipasi dalam 
kegiatan donor darah ini. 
 Selain lomba jalan sehat donor 
darah Pekan Satu tersebut juga digelar  
festival musik. Dony Warita ketua 
pelaksana mengatakan acara diadakan 
agar  dapat menjadi wadah bagi generasi 
muda untuk mengembangkan karya–karya 
yang positif, mempererat rasa 
kekeluargaan sebagai sesama mahasiswa 
Fakultas Teknik Unissula dan membangun 
silaturahmi dengan para siswa di seluruh 
Indonesia. 
 Acara tersebut digalang oleh  
Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik 
(KMFT) yang terdiri dari lembaga-lembaga 
Fakultas Teknik yaitu Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM-FT), 
Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS), 
Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan 
Wilayah & Kota (HMTPWK), Himpunan 
Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL), 
Departemen Amalan Islam (DAI), 
Engineering Student for Research (ESFRA), 
dan Mahasiswa Pecinta Alam Teknik 
(MAPATEK), serta seluruh civitas akademika 
Fakultas Teknik Unissula.

nissula kembali mengadakan 
turnamen futsal Piala Rektor Cup di 
penghujung tahun 2011 (28/12). 

Turnamen yang berlangsung selama 3 hari 
ini diikuti oleh 12 Fakultas di Unissula yakni 
Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran 
Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas 
Psikologi, Fakultas Agama Islam, Fakultas 
Bahasa, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, 
dan Fakultas Teknologi Industri. 
 Drs Suseno Kabag Kemahasiswaan 
Unissula mengatakan turnamen tersebut 
merupakan upaya Unissula untuk  
menyeleksi para pemain futsal  berbakat 
dan membentuk tim futsal universitas 
yang akan berlaga di kejuaraan di level 
yang lebih tinggi. “Piala Rektor Cup  sudah 
berjalan selama empat tahun ini. Sebagai 
olah raga yang banyak diminati oleh 
Pelajar maupun Mahasiswa, tentunya kami 
tidak ingin ketinggalan dengan mereka. 
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan 
untuk menjaring para pemain yang 
berbakat untuk kami rekrut menjadi tim 
futsal Universitas”, Ujar Suseno.
 Unissula mulai menyikapi serius 
untuk olah raga yang satu ini. Karena 
dengan adanya futsal selain bisa menjadi 
perekat rasa kekeluargaan juga bisa 

menjadi olahraga prestasi. Hal ini juga 
sesuai dengan kebijakan universitas yang 
mendorong mahasiswanya berprestasi 
dalam bidang yang positif baik di bidang 
penelitian dan penalaran maupun seni 
budaya dan olahraga. 
 Suseno menambahkan “Kami sangat 
serius untuk olah raga futsal, jadi kami pikir 
dengan mendatangkan seorang pelatih 
akan mampu menjadikan tim futsal 
Unissula mampu mengukir prestasi”. Tim 

terbaik dalam turnamen tersebut berhak 
mendapatkan piala serta uang pembinaan. 
Setelah berlaga kurang lebih selama tiga 
hari, akhirnya tim futsal dari Fakultas Ilmu 
Keperawatan berhak menyandang gelar 
juara turnamen Futsal Rektor Cup disusul 
kemudian oleh tim futsal dari Fakultas 
Teknologi Industri dan Fakultas Hukum 
yang berhasil menjadi juara 2 dan 3.
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Unissula goes to  the future and global competition

Tim SMKN 7 Semarang

Futsal menjadi olahraga favorit mahasiswa



“Bismillah membangun generasi khaira ummah”
Your Gateway to Global Network

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box. 1054/SM
Semarang 50112 - Indonesia
Phone. : (024) 658 3584 (hunting)
Fax. : (024) 658 2455
e-mail : informasi@unissula.ac.id
www.unissula.ac.id

fanpage : Universitas Islam Sultan Agung

@YourUnissula

YourUnissula

Welcome to the cyber campus

Unissula telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai pioner universitas Islam
yang berbasis cyber di Indonesia. Unissula memiliki misi besar “Bismillah membangun

generasi khaira ummah”, yakni generasi profesional yang mampu bersaing secaraglobal
dan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman.

Fakultas Kedokteran
Kedokteran (S1)
Farmasi (S1)

Fakultas Kedokteran Gigi
Kedokteran Gigi (S1)

Fakultas Psikologi
Psikologi (S1)

Fakultas Keperawatan
Keperawatan (S1)
Keperawatan (D3)
Kebidanan (D3)
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Fakultas Teknologi Industri
Teknik Elektro (S1)
Teknik Informatika (S1)
Teknik Industri (S1)
Teknik Komputer (D3)

Fakultas Teknik
Teknik Sipil (S1)
Planologi (S1)
Teknik Lingkungan (S1)

Fakultas Ekonomi
Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Manajemen (D3)
Akuntansi (D3)

Fakultas Hukum
Hukum (S1)

Fakultas Agama Islam
Syari’ah (S1)
Tarbiyah (S1)
Sejarah Peradaban Islam(S1)

Fakultas Bahasa
Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
Sastra Inggris (S1)

Fakultas Ilmu Komunikasi
Komunikasi (S1)

Fakultas Keguruan &
Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika (S1)
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)

Program Pasca Sarjana
Magister Teknik (S2)
Magister Hukum (S2)
Magister Manajemen (S2)
Magister Teknik Elektro (S2)
Magister Agama Islam (S2) 

Unissula memanggil putra-putri terbaik bangsa bergabung
menjadi mahasiswa 2012-2013

Apply Now
daftar sekarang !

www.pmb.unissula.ac.id

HOT LINE

081390673567/ 024 74074953
085865503931/ 082133888142


