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edu Global majalah yang terbit 3 bulanan yang diterbitkan oleh Badan Public Relations & 
Creativity Unissula. Cetakan edisi pertama bulan Januari 2012.

Sementara itu terpilihnya Laode sebagai 
�gur penting di bidang pendidikan tahun 
2012 ini tak lepas dari gagasan besarnya 
mengkonsep Unissula menjadi world class 
islamic ciber university menggunakan 
terestrial digital multimedia broadcasting 
sebagai salah satu tool yang mendukung 
proses pendidikan. Konsep yang ia tawarkan 

untuk mengusung Unissula menjadi world 
Class bukan sekedar mengekor dan latah 
sebagaimana sedang tren belakangan ini. 
Tapi ia menawarkan konsep yang  genuin 
dan visioner.  

Trimanah MSi PJs Kepala Badan PR Unissula 
mengungkapkan “Penghargaan ini 
merupakan sebuah pengakuan yang 
sangat fair dan independen dari para 
wartawan di Jateng atas kiprah tokoh 
kelahiran Kaledupa Wakatobi dalam 
memajukan pendidikan di Jawa Tengah. Ini 
merupakan sebuah prestasi yang 
membanggakan dimana konsep yang ia 
tawarkan juga mendapat apresiasi dari 
insan pers dan diakui di lingkup Jateng”. 

Masih menurut Trimanah penghargaan 
PWI Award tersebut telah menambah 
daftar panjang penghargaan internasional 
maupun nasional yang  pernah diterima 
Laode sebelumnya antara lain Satyalan-
cana Karya Satya 20 tahun dari Presiden 
Republik Indonesia pada 7 Juni 2000. 
Satyalancana Karya Sistha dari Panglima 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 

REKTOR UNISSULA DEDIKASIKAN AWARD 

Untuk Dunia Pendidikan 

Alamat : Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box. 1054 Semarang 50112 Phone : (024) 6583584 ext. 206 

16 Juli 1998. Satyalancana Karya Satya 10 
tahun dari Presiden Republik Indonesia, 30 
Juli 1997. Epsilon Pi Tau The International 
Honorary Professional Fraternity for 
Education in Technology, Iowa State 
University USA, 7  April 1990.

Sementara itu Laode M Kamaluddin 
menyatakan “Awalnya terkejut saat diberi 
undangan untuk menghadiri pemberian 
penghargaan dari PWI karena ternyata saya 
adalah salah satu orang yang akan diberi 
penghargaan dalam acara tersebut. Kami 
mengucapkan terimakasih kepada semua 
�hak atas pemberian  penghargaan ini, 
karena apa yang Unissula lakukan untuk 
memajukan pendidikan di Indonesia 
mendapat apresiasi dari banyak �hak. 
Secara khusus kami ingin mendedikasikan 
penghargaan ini untuk dunia pendidikan 
di Indonesia, kami berharap dunia 
pendidikan di Indonesia akan lebih maju 
kedepannya”.

Sekda Jateng Drs Hadi Prabowo MM yang 
mewakili Gubernur Jateng juga mengu-
capkan selamat dan terimakasih atas peran 
besar para peraih penghargaan yang telah 
ikut memajukan Jawa Tengah di bidang 
masing masing.    

Selain rektor Unissula delapan tokoh lain 
juga mendapat penghargaan dalam 
kesempatan tersebut yakni Bibit Waluyo 
(Gubernur Jateng) kategori Person Of The 
Year, Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jateng) 
kategori Birokrasi, Suyadi (Pelestari Hutan 
Mangro Pesisir Rembang) kategori 
Lingkungan Hidup, Novita Wijayanti (Ketua 
Komisi C DPRD Jateng) kategori Perem-
puan dan Kepemudaan, Soekimin kategori 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Muham-
mad Tamzil (Kepala Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Provinsi Jateng ) kategori 
Pembina Olahraga, Ahmad Tohari 
(Sastrawan Kampung dengan Mahakarya 
Berkelas Dunia) kategori Seni dan Budaya, 
Yuliyanto (Wali Kota Salatiga) kategori 
Pemerintah Daerah, PT Djarum Kudus 
kategori korporasi dan PT Pura Kudus 
kategori Korporasi. 

Novelis internasional Habiburrah-
man el Shirazy memberikan ucapan 
selamat secara langsung kepada  
Rektor Unissula  Prof Laode M 
Kamaluddin yang mendapatkan 
penghargaan PWI Award 2012  
Jumat malam (16/3) di lapangan 
Pancasila Kota Salatiga.  Ia menyata-
kan turut berbahagia dan bangga 
atas prestasi   Prof Laode di bidang 
pendidikan tersebut. 

Prof Laode M Kamaluddin ( Rektor Unissula) mendapatkan penghargaan PWI Award 2012 
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SMP Al Amanah Dian Islamic School (Adis) 
Jakarta mengunjungi Unissula untuk belajar 
tentang information communication and 
technology (ICT) yang dikembangkan 
Unissula. Kunjungan tersebut dipimpin oleh 
Derektur Utama Andi Dian Novianti dan 
diterima oleh Rektor Prof Laode M Kamalud-
din dan Kabiro Sistem Informasi Gunawan ST 
MT di ruang kerja Rektor (7/2). 

Dalam kesempatan mereka berkesempatan 
mengunjungi Perpustakaan Cyber Unissula 
dan fasilitas TDMB Unissula serta TV Unissula. 
Adis merupakan SMP favorit di Jakarta yang 
mengkonsep pendidikannya bebasis ICT 
dengan penguasaan bahasa internasional. 
Dengan fokus pada penyediaan fasilitas ICT 
sebagai bagian penting dari pembelajaran 
maka Adis berusaha belajar dan bekerjasama 
dengan berbagai lembaga maupun 
universitas yang unggul di bidang pengem-
bangan IT.

Perkuat ICT 
Adis School Kunjungi Unissula

Siswa siswa yang diterima di sekolah tersebut memiliki nilai 
UAN minimal 8,5. Menerapkan sistem full day dimana para 

siswanya belajar dari pukul 07.00 hingga 15.15 Senin 
sampai Jumat kemudian mereka kembali ke rumahnya 

masing masing.

Unissula goes to  the future and global competition
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Djauhari menambahkan dengan 
terakreditasi A diharapkan MIH Unissula 
akan semakin mendapatkan kepercayaan 
dari masyarakat, khususnya bagi mereka 
yang akan meneruskan kuliah S2 di bidang 
Magister Ilmu Hukum.  Bahkan saat ini ada 
lembaga tertentu yang menganjurkan 
untuk menempuh pendidikan pascasarjana 
yang sudah terakreditasi A.

Dengan terakreditasi A diharapkan akan 
memberikan motivasi bagi MIH untuk 
memberikan kualitas pendidikan menjadi 
lebih baik dan kompetitif. Karena 
persaingan dan tuntutan pendidikan 
berkualitas unggul semakin menjadi 
kebutuhan terlebih bagi para profesional di 
bidang hukum yang dihadapkan pada 
berbagai persoalan yang cukup kompleks.

Dengan telah terakreditasi A baik pada 
program S2 maupun S1 semakin menjadi 
pendorong bagi Fakultas Hukum Unissula 
untuk mendirikan program doktoral ilmu 
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Magister Hukum
Terakreditasi A

hukum yang saat ini prosesnya sedang 
berjalan. 

Sebelum keluar  akreditasi MIH Unissula 
telah divisitasi oleh dua asesor dari BAN–PT 
yakni Prof Dr Ade Saptono SH dan Prof Dr 
Syamsul SH. Menurut Djauhari semua 
sarana prasarana dinyatakan baik dan 
sesuai borang.  Dalam visitasi tersebut para 
asesor  meninjau fasilitas pembelajaran 
dan pengajaran seperti ruang kelas, 
laboratorium , koleksi buku di perpus 
fakultas, perangkat IT dan e-learning, dan 
juga perpustakaan universitas.

MIH Unissula yang saat ini menginjak 
tahun ke 11 memiliki lima jurusan yakni 
Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi 
Negara, Hukum Pidana, Hukum Ekonomi 
dan Bisnis, Hukum Ekonomi Syariah,  dan  
Hukum Islam. 

Magister Ilmu Hukum (MIH) Unissula resmi berstatus terakreditasi A per 13 Januari 2012. 
Status akreditasi istimewa dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
tersebut tidak diperoleh dengan mudah karena untuk mendapatkan status akreditasi A 
persyaratannya sangat ketat. 
Demikian ungkap Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unissula 
Dr H Djauhari, SH, MHum kemarin.

Unissula goes to  the future and global competition



Pendidikan Jurnalistik
Setahun di Unissula

Atiya Mahmud Hana (Fakultas Bahasa) 
menjadi juara kompetisi mahasiswa 
berprestasi tingkat Universitas yang 
diadakan kemahasiswaan Unissula (12/1). 
Juara kedua  Perez Wahyu Purnasari (Fakultas 
Kedokteran), dan juara ketiga Marlis Herni 
Afridah (Fakultas Teknik Industri). 
Dengan menjadi juara di tingkat universitas 
Atiya akan dipersipakan untuk mengikuti 
seleksi mahasiswa berprestasi di tingkat 
Kopertis dan Nasional.

Kompetisi tersebut  disupervisi sangat ketat 
oleh  tiga juri nasional, yaitu Prof Dr HM Ali 
Mansyur  SH SPn M Hum, Prof S Imam 
Wahyudi DEA dan Endang Lestari SS MPd.  
Terdapat empat kategori penilaian yang 

diberikan dewan juri  yaitu Indeks Prestasi 
(IP), Kemampuan berbahasa Inggris, Karya 
Ilmiah yang dipresentasikan serta 
keikutsertaan mereka  pada kegiatan 
Ekstra Kurikuler. 

Kompetisi ini diikuti oleh perwakilan dari 
sembilan fakultas di lingkungan Unissula 
yakni Fakultas Hukum, Ekonomi, Bahasa, 
Teknik, Teknik Industri, Kedokteran, 
Keperawatan, Komunikasi, dan Psikologi.

Para peserta yang mengikuti seleksi di 
tingkat universitas sebelumnya sudah 
lebih dulu mengikuti seleksi di fakultasnya 
Masing-masing. Tri Wikaningrum SE MSi 
Kasubag penelitian dan penalaran 
mahasiswa Unissula mengatakan seleksi ini 
bertujuan untuk mengkader mahasiswa 
berprestasi setelah mereka lolos dari 
seleksi di Fakultas mereka. Untuk 
kemudian nanti juara pertama akan dikirim 
mengikuti kompetisi ditingkat kopertis 
baru setelah itu ketingkat Nasional.

Masih menurut Triwika di jajaran Kopertis  
Jawa Tengah prestasi mahasiswa Unissula 
sangat bagus dalam empat tahun terakhir, 
dimana tiga diantaranya berhasil menjadi 

�nalis di 15 besar mahasiswa berprestasi 
tingkat nasional. Hanya pada tahun 2011 
kemarin Unissula gagal melanjutkan tren 
positif tersebut. Saya berharap tahun ini 
akan lebih baik lagi.

Mempersiapkan calon mahasiswa 
berprestasi bukanlah sebuah hal yang 
mudah karena idealnya mahasiswa 
berprestasi harus dipersiapkan universitas 
sejak mahasiswa masuk kuliah dan itu 
sangat tidak mudah. Kendala seperti 
kurang maksimalnya persiapan yang  
dilakukan oleh masing-masing Fakultas 
menjadi salah satu faktor tidak maksimal 
pencapaian dalam sebuah kompetisi. 

Masing-masing Fakultas harusnya 
mensinergikan antara tugas  kuliah dengan 
sistematika  kompetisi, sehingga dengan 
persiapan seperti ini akan lebih efektif 
ketimbang baru melakukan persiapan saat 
kompetisi akan dimulai.

“Untuk  menjadi mahasiswa berprestasi 
harus dipersiapkan sejak awal khususnya 
IPK tinggi, aktif dalam kegiatan tulis 
menulis PKM, kompetensi bahasa Inggris 
serta aktif dalam organisasi” Ujar Tri Wika.

Sebanyak 30 mahasiswa ikuti pendidikan 
jurnalistik selama setahun di kampus 
Unissula yang dimulai Minggu (4/3). Dalam 
kesempatan tersebut hadir Ali Margozim 
Caniago serta Aan Setiawan (Master Trainer).

Uniknya selama mengikuti pendidikan 
tersebut, para siswa nantinya diwajibkan 
dapat menghasilkan karya minimal satu 
buku selama setahun kedepan. Hal itu 
sebagaimana diungkapkan Ali Margozim 
Caniago, “Sekolah menulis ini di dirikan 
sebagai upaya untuk mencetak para penulis 
muda di negeri ini”. 

Selain digembleng dengan berbagai materi 
agar tulisan dapat dimuat di media massa, 
para peserta tersebut juga  dibimbing 

langsung untuk menulis sebuah buku 
yakni �ksi serta non �ksi.  

Masih menurut Margozim Caniago para 
siswa penulis akan secara langsung 
mendapatkan didikan dari para penulis 
kondang di negeri ini. Seperti, Gol A Gong 
(Novelis), Habiburrahman el Shirazy dll. 
Mujib Ridwan, mahasiswa FAI Unissula 
yang menjadi salah satu peserta menyata-
kan antusias mengikuti pendidikan 
kepenulisan tersebut. 

“Saya sangat tertarik mengikuti pendidikan 
jurnalistik ini karena dilakukan secara 
berkelanjutan sehingga pemahaman 
terhadap kompetensi menulis menjadi 
lebih baik, terlebih hasil akhir yang ingin 
dicapai adalah pembuatan buku sehingga 
ini menjadi lebih menarik dan menantang”. 

Selain Mahasiswa Unissula, pendidikan 
kepenulisan tersebut juga diikuti 
Mahasiswa dari Unnes dan Undip. 

Mahasiswa Berprestasi
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Dalam sambutannya dihadapan 100 peserta 
pelatihan IKM,  Tafta (alm) mengungkapkan 
optimismenya, kabupaten Demak akan 
semakin membaik perekonomiannya 
meskipun saat ini PDB kabupaten  tersebut 
termasuk rendah di Jateng. 

Optimisme tersebut dikarenakan masyarakat 
Demak tidak hanya mengandalkan 
pertanian, kelautan, perikanan dan 
pariwisata tapi juga makin berkembangnya 
IKM/UKM di daerahnya. Sehingga ia 
menyebut langkah kerjasama dengan 
Unissula  dalam  bidang pelatihan 
kewirausahaan dan pendampingan IKM bagi 
100 kalangan IKM di Demak sebagai langkah 
tepat dan strategis. Karena di Kabupaten 
Demak saat ini terdapat 7.506 potensi IKM 
dan menghidupi tidak kurang dari 24.055 
orang. Sehingga kerjasama dengan 
perguruan tinggi dalam bidang 
pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi 
sangat penting dilakukan.

Ia mengharapkan melalui pelatihan dan 
pendampingan IKM yang dilakukan oleh 
dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi 
Unissula tersebut akan memberi dampak 
yang nyata. Mampu mengubah pola pikir 
dan  keterampilan untuk menjadi wirausaha 
sukses.

Laode mengungkan bahwa IKM saat ini 
berperan sangat penting sehingga 
perekonomian mampu tumbuh 6%. 
Sehingga sektor tersebut harus terus 
diperkuat. “Sudah seharusnya semua pihak 
memberikan perhatian yang besar 
terhadap IKM karena merekalah backbone 
daya saing bangsa yang sebenarnya” ujar 
Laode. 

Masih menurut Laode di negara seperti 
China dan India yang perekonomiannya 
semakin baik kerjasama pemerintah 
daerah dengan IKM dan perguruan tinggi 
sangatlah bagus dimana mereka membina 
bisnis inkubator yang akhirnya menjadi 
mata rantai penggerak perekonomian 
negara. “Perguruan tinggi hari ini masih 
dipersepsikan sebagai menara gading 
yang belum bisa menjangkau realita 
permasalahan di masyarakat sehingga 
Unissula melalui Fakultas Ekonomi merasa 
terpanggil untuk ikut menyelami 
permasalahan riil dimasyarakat melalui 
pelatihan dan pendampingan IKM” Ujar 
Laode.

Pengabdian Masyarakat
Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi 
Unissula Dr Hj Indri Kartika mengatakan 
kerjasama dengan Pemkab Demak 

tersebut direalisasikan melalui 
pemberdayaan 100 IKM dalam bentuk 
training kewirausahaan, pemasaran, 
akuntansi, pelatihan manajemen, akses 
permodalan online, dan konsultasi 
permasalahan IKM. Pengabdian 
masyarakat melalui pendampingan akan 
dilakukan  Fakultas Ekonomi Unissula 
secara intensif dalam waktu satu tahun ke 
depan.

Kerjasama ini juga punya dampak yang 
positif bagi mahasiswa karena saat ini 
Fakultas Ekonomi Unissula 
permagangannya lebih difokuskan pada 
IKM karena melalui kegiatan seperti ini 
juga akan meningkatkan jiwa wirausaha 
mahasiswa, belajar langsung dengan 
pelaku industri kecil dll.

Unissula – Pemkab Demak 
Kerjasamakan Pemberdayaan IKM

Rektor Unissula Prof Laode M 
Kamaluddin dan Bupati Demak 

Drs H Tafta Zani MM (alm) 
menandatangani 

nota kesepahaman antara kedua 
institusi  dalam bidang 

pelatihan kewirausahaan dan 
pendampingan industri kecil 

menengah (IKM)  kabupaten Demak 
di PT Arisa Demak (18/1).

“



Rektor Unissula yang juga Ketua Forum 
Rektor Indonesia 2013 Prof Laode M 
Kamaluddin PhD  memberikan pendapatnya 
atas silang sengkarut kebijakan Jurnal Dikti 
yang menghangat akhir akhir ini. Hal itu 
disampaikan Kamis (9/2) di Semarang. 

Laode memuji kebijakan strategis yang 
diambil Dirjen Dikti. Mengingat ada latar 
belakang yang sangat mulia dibalik 
dikeluarkannya keputusan tersebut yakni  
untuk mempercepat pengembangan 
keilmuan serta menekan plagiarisme. Untuk 
mengejar ketertinggalan Indonesia dalam 
membuat karya ilmiah,  dimana saat ini 
jumlah karya ilmiah yang dihasilkan 
perguruan tinggi Indonesia masih rendah 
bahkan jika dibandingkan dengan negara 
negara di lingkup ASEAN. Mendorong 
peningkatan kualitas dan kuantitas karya 
ilmiah di Indonesia. Membiasakan sarjana 
untuk mempunyai kemampuan menulis 
ilmiah. Namun demikian kebijakan tersebut 
terkesan terburu buru dan tidak matang 
persiapannya. 

Laode mengambil sebuah kesimpulan 
bahwa  kebijakan publikasi ilmiah interna-
sional bagi mahasiswa  S3 sangat tepat. 
Karena pada umumnya mereka yang 
menempuh pendidikan S3 adalah orang 

orang yang secara serius memperdalam 
pemahaman akademisnya pada sebuah 
bidang tertentu. Sehingga kedalaman 
akdemis mahasiswa S3 perlu diuji melalui 
penerbitan penerbitan jurnal internasional.
Kedua, syarat publikasi ilmiah nasional 
untuk program S2 perlu dimatangkan. Hal 
ini didasarkan pada fakta bahwasannya 
sebagian gelar S2 di Indonesia lebih 
banyak ditempuh sebagai sebuah 
kebutuhan untuk mengejar karier 
terutama pada PTS/PTN di luar Jawa. 
Sehingga hal ini juga harus dipertimbang-
kan. 

Ketiga, kebijakan publikasi ilmiah sebagai 
syarat kelulusan S1 belum tepat dan 
terkesan membingungkan. Kami khawatir 
jika persyaratan jurnal untuk S1 dipaksakan 
justru akan menghambat, seperti studi 
mahasiswa menjadi lebih lama dsb. Hal ini 
semakin diperkuat oleh fakta jumlah jurnal 
yang ada belum bisa menampung jumlah 
jurnal ilmiah yang  calon sarjana yang lulus 
setiap tahunnya. Padahal jangankan jurnal 
di banyak negara maju seperti Amerika, 
Jepang dll progam S1 tidak wajib 
membuat skripsi, tapi diganti dengan mata 
pelajaran yang setara dengan skripsi atau 
tugas akhir. 

Jika jurnal dapat dipublikasikan secara 
online juga harus dicari formula yang tepat 
tentunya dengan tujuan tetap menjaga 
kaidah “kesucian” penulisan jurnal ilmiah. 

Keempat, terkait dengan hal itu Laode 
perlu memberikan saran antara lain. Perlu 
dijelaskan tentang syarat jurnal bagi 
mahasiswa S1. Jika memang bisa dipub-
likasikan melalui jurnal online maka perlu 
dijelaskan kaidah kaidah yang meng-
aturnya. Perlu dijelaskan jenis tulisan yang 
bisa masuk ke jurnal ilmiah, apakah 
ringkasan skripsi, laporan penelitian kecil, 
laporan proyek, laporan pembuatan 
produk atau tugas makalah. Perlu diadakan 
kajian atau diskusi lebih lanjut antara 
pimpinan perguruan tinggi (Forum Rektor) 
dengan Dikti untuk membahas kebijakan 
ini.  Jika sudah mendapat keputusan dan 
persetujuan dari diskusi tersebut  maka 
dapat segera disosialisasikan dan 
diterapkan diseluruh perguruan 
tinggi/institut/ sekolah tinggi di seluruh 
Indonesia. 

Hal itu sangat mendesak untuk segera 
dilakukan mengingat keterbatasan waktu 
jika kebijakan Dikti akan diberlakukan 
sesuai edaran yakni mulai Agustus 2012.  

KEBIJAKAN JURNAL DIKTI 

TIDAK REALISTIS
Dikeluarkannya surat edaran Dikti No: 152/E/T/2012 
tentang publikasi karya ilmiah untuk mahasiswa program 
S1, S2, dan S3 memantik pro dan kontra yang hangat di 
kalangan akademisi perguruan tinggi. Hal itu tak lepas dari 
adanya persyaratan khusus kelulusan bagi mahasiswa 
program sarjana yakni menghasilkan makalah yang diter-
bitkan pada jurnal ilmiah. Mahasiswa program magister 
harus menerbitan karya di jurnal ilmiah nasional, serta 
menerbitkan makalah di jurnal internasional bagi maha-
siswa program doktoral.
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Unissula mengadakan rapat senat terbuka 
penganugerahan guru besar kepada Prof Dr 
H Gunarto, SH, SE, Akt, M Hum (14/3). Dalam  
pengukuhannya profesor ketigabelas di 
Unissula tersebut menyampaikan pidatonya 
yang berjudul “Kriminalisasi Kepala Daerah 
Melalui Pemberantasan Korupsi Di Indone-
sia”. Pengukuhan tersebut mendapatkan 
sambutan hangat dari 700 tamu undangan 
yang menghadiri acara tersebut. Beberapa 
tamu penting juga turut memberikan 
ucapan selamat secara langsung antara lain 
Ir H Akbar Tanjung, Walikota Semarang, Wakil 
Bupati Sragen,  presidium majelis nasional 
Kahmi Ir H Mubyl Handalin dll.

Pengukuhan profesor ini merupakan prestasi 
yang cukup fenomenal bagi dosen kelahiran 
Tegal tersebut. Hal itu dikarenakan jarak 
antara pengukuhan sebagai doktor ilmu 
hukum dan profesornya yang berjarak 
kurang dari satu tahun. Ia dikenal sebagai 
dosen yang aktif menulis dan meneliti 
sehingga mempermudah dalam pencapaian 
kum yang dipersyaratkan untuk mendapat-
kan gelar sebagai profesor. 

Pidato Pengukuhan
Besarnya tuntutan pemberantasan korupsi 
tidak hanya terlihat dari gelombang 
demonstrasi jalanan yang begitu marak, 
tetapi yang lebih penting dalam konteks 

penataan sistem hukum adalah ketika 
bangsa ini telah memformulasikannya ke 
dalam skema perundang-undangan, yakni  
ketetapan MPR nomor XI tahun 1998 
tentang penyelenggaran negara yang 
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, disusul UU nomor 28 tahun 
1999 tentang penyelenggaran negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme dan UU nomor 31 tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi lalu disempurnakan dengan UU 
nomor 20 tahun 2001.

Ini semua merupakan tonggak sejarah 
yang maha penting dalam penataan sistem 
hukum di Indonesia, khususnya dalam 
agenda pemberantasan korupsi. Korupsi, 
dalam berbagai bentuknya, baik dari sisi 
jumlah, pola modusnya, kerugian negara 
yang ditimbulkannya, maupun pelakunya, 
telah tumbuh subur dan menyeruak 
kedalam berbagai dimensi kehidupan kita 
sebagai bangsa. Tidak hanya di pusat, 
tetapi juga marak di daerah. Bahkan 
korupsi itu dilakukan bukan saja oleh 
pemangku kekuasaan birokrasi dan politik, 
tetapi juga dilakukan oleh warga 
masyarakat biasa.  

Ironisnya, lembaga pendidikan dan dunia 
penegak hukum juga tidak steril dari 

penyakit ini. Pendek kata, korupsi sudah 
menjadi penyakit bangsa yang eskalasinya 
terus mengalami kenaikan. Maka wajar 
sebagai wujud penolakannya, korupsi di 
Indonesia disebut juga sebagai kejahatan 
yang bersifat luar biasa (extra ordinary 
crime), yang menjadi musuh bersama bagi 
semua elemen bangsa.

Namun demikian, sesungguhnya korupsi 
ini bukanlah “penyakit” yang khusus 
menimpa bangsa Indonesia. Korupsi 
adalah bagian dari peradaban hitam umat 
manusia di semua negara yang tumbuh 
beriringan dengan peradaban umat 
manusia itu sendiri. Sejak zaman Yunani 
kuno hingga peradaban modern ini, 
korupsi masih terus ada dan akan selalu 
ada. Karena itu, sungguh tepat jika bangsa 
Indonesia menyebutnya sebagai bentuk 
“kejahatan luar biasa”.

Sebagaimana dipahami bersama, 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah secara langsung menelan biaya 
yang sangat besar baik dari segi penye-
lenggaraannya maupun dari sisi biaya 
politik yang harus dikeluarkan oleh setiap 
pasangan calon yang bertarung di 
dalamnya. Bahkan biaya itu sangat tidak 
rasional jika dibandingkan dengan 
komponen gaji dan tunjangan yang 
nantinya akan diterima oleh kepala daerah 
tersebut. Biaya yang besar itu diperguna-
kan sejak sosialisasi, kompensasi 
kendaraan politik hingga praktik “tukar jasa 
suara” bagi pemilih. Semua biaya ini tidak 
pernah terpublikasikan dan tidak menggu-
nakan indeks matematis, sehingga besaran 
nominalnya antara satu daerah dengan 
daerah lainnya berbeda-beda. Tetapi 
secara keseluruhan menelan biaya yang 
amat besar.

Besarnya biaya politik inilah yang 
kemudian menjadi beban setiap kepala 
daerah/wakil kepala daerah sehingga 
“hampir mustahil” bisa ditutup dari gaji 
dan tunjangan yang normal. Inilah 
gerbang terjadinya korupsi yang dilakukan 
oleh setiap kepala daerah yang terjerat 
dalam kasus korupsi untuk menutup 
semua beban biaya yang telah dikeluarkan. 
Anehnya, ketika terjadi dugaan korupsi 
oleh kepala daerah, justru itu menjadi titik 
lemah sang kepala daerah yang jika tidak 
terkelola dengan baik, menjadi pintu 
masuk untuk digulingkannya kepala 
daerah oleh wakil kepala daerahnya 
sendiri, dengan menggunakan instrumen 
hukum dimana kelompok yang berpotensi 
menggantikannya dapat mengambil 
peranan dengan baik. 

Unissula Tambah Guru Besar
Prof Gunarato (kanan)
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Kunjungan 19 mahasiswa dari Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) ke Unissula telah 
berakhir (12/2). Kunjungan ini dimaksudkan 
untuk membuka wawasan mahasiswa dalam 
menyikapi perkembangan dunia secara 
global dan merupakan kunjungan balasan 
dari lima mahasiswa Fakultas Teknik Unissula 
yang telah magang  di UTM tahun lalu.

Ada tiga hal penting yang dilakukan 
mahasiswa UTM selama di Semarang 
pertama, mempererat hubungan kerjasama 
UTM Malaysia dengan Unissula yang telah 
terjalin erat sejak puluhan tahun lalu. Hal ini 
diimplementasikan melalui audiensi dengan 
Pimpinan Universitas, Audiensi dengan BEM 
PT, SEMA PT dan UKM, pertandingan 
persahabatan Futsal, mengunjungi 
laboratorium Terestrial Digital Multimedia 
Broadcasting (TDMB), dan mengisi acara life 
talkshow program U-Talk yang disiarkan oleh 
Unissula TV. 

Talkshow bertema Kerjasama Internasional 
Unissula dengan UTM menghadirkan 3 
mahasiswa perwakilan dari masing-masing 
pihak yakni M Irfan (UTM), Amri Widiyangga 
dan Alamsyah Fatih (Mahasiswa FT Unissula 
yang mengikuti Student Exchange di UTM). 

Mereka  bercerita tentang Kerjasama 
selama ini yang juga  sering mengadakan 
kerjasama baik pertukaran pelajar, dosen 
dan kunjungan delegasi lainnya.

Irfan mengaku mengapresiasi 
pengembangan teknologi DMB di 
Unissula, karena di Malaysia sendiri 
teknologi semacam ini belum begitu di 
kembangkan. Alamsyah Fatih dan Amri 
Widiyangga berharap mahasiswa lain juga 
dapat merasakan pengalaman ketika 
belajar di negeri orang. Karena, selama 
mengikuti program Summary School 
(Student Exchange-red) ke UTM mereka 
banyak belajar tentang proyek-proyek 
pengembangan akademik, praktikum dan 
softskill lainnya.

Kedua, memperdalam wawasan tentang 
Indonesia khususnya budaya Jawa. Hal ini 
dilakukan melalui kunjungan wisata ke 
klenteng Sam Poo Kong, Gua Kreo, Masjid 
Agung Jawa Tengah, Lawang Sewu, Masjid 
Agung Demak, Menara Kudus, pusat ukir 
Jepara, Malioboro Yogyakarta, dan candi 
Prambanan serta Borobudur.
Ketiga, memperdalam kompetensi bidang 
teknik. Hal ini dilakukan melalui kunjungan 

ke PLTU Tambak Lorok Semarang serta 
mengunjungi PT Cerah Sempurna.    

Rektor Unissula Prof Laode M Kamaluddin 
PhD menjelaskan kunjungan itu 
merupakan bagian dari networking yang 
dilakukan Unissula. Adanya program ini 
juga memberi keuntungan sendiri bagi 
Unissula. Pasalnya hal tersebut mampu 
dijadikan ajang promosi kemampuan 
mahasiswa Unissula di mata internasional.
Laode mengakui ada banyak surat 
permintaan kerja sama tukar mahasiswa 
dari beberapa universitas asing. Paling 
banyak adalah permintaan dari India. 
Permintaan kerjasama terbaru berasal dari 
Filipina. 

Sementara itu Wakil Dekan III Fakultas 
Teknik Unissula yang sekaligus host Ir 
Rahmat Mudiyono MT PhD menambahkan 
Fakultas Teknik Unissula akan terus 
mengembangkan kerjasama dengan 
berbagai universitas di Luar Negeri tidak 
hanya di Asia tapi juga di Eropa. Sehingga 
mahasiswa Fakultas Teknik Unissula 
memiliki kompetensi dan wawasan 
internasional.

UTM – Unissula 
Akan Intensifkan Student Exchange
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Langkah  untuk mendorong Fakultas Ilmu 
Keperawatan (FIK) Unissula go internasional 
semakin  konkrit. Hal itu diimplementasikan 
melalui kerjasama antara FIK Unissula 
dengan University of the Philippines (UP 
Manila) yang ditandatangani oleh rektor 
Unissula Prof Laode M Kamaluddin dengan 
Chancellor UP Manila, Manuel B Agulto MD 
di Manila (25/1). Penandatanganan ini juga 
disaksikan oleh dekan FIK Unissula  Retno 
Setyowati M Kep  SpKMb dan Wakil Dekan II 
Rr Catur Leny Wulandari SSiT.

Perjanjian tersebut meliputi Tiga bidang 
utama. Pertama, kedua belah pihak setuju 
untuk saling tukar menukar dosen, kerja 
sama penelitian terutama untuk meningkat-
kan kualitas pendidikan dan Pertukaran 
mahasiswa. 

Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk 
saling tukar menukar buku dan artikel yang 

dihasilkan oleh masing masing dosen 
Fakultas Keperawatan termasuk saling 
mengundang dalam seminar yang 
dilakukan. 

Ketiga, melakukan riset bersama  baik itu 
dilakukan di Unissula, Semarang atau 
UP-Manila. Dengan ditandatanganinya 
kerja sama tersebut maka Unissula adalah 
Universitas swasta pertama di Indonesia 
yang melakukan kerja sama dengan 
cakupan yang begitu luas di bidang 
keperawatan. Biasanya mahasiswa 
keperawatan baik dari universitas negeri 
dan swasta di Indonesia yang dikirim ke UP 
Manila untuk melanjutkan kualiah S2 dan 
S3. 

Rektor Unissula Prof Laode M Kamaluddin 
menyatakan ketiga bidang kerjasama 
tersebut sangat bagus untuk diimplemen-
tasikan karena mencakup peningkatan 

sumber daya manusia tidak hanya bagi 
dosen tapi juga mahasiswa.  

Sementara itu Dekan FIK Unissula Retno 
Setyowati mengungkapan kerjasama 
dengan UP Manila sangat penting 
mengingat universitas di Piliphina dikenal 
di seluruh dunia sebagai pengkader 
perawat dan bidan terbaik. Sehingga 
kerjasama tersebut diharapkan akan 
menjadi mitra yang sepadan dalam usaha 
meningkatkan kualitas alumni FIK Unissula 
baik Perawat maupun bidannya. Masih 
menurut Retno Setyowati, bagi FIK 
Unissula kerjasama ini juga sangat strategis 
dalam upaya percepatan menuju fakultas 
berkelas dunia. 

kerjasama antara FIK Unissula dengan University of 
the Philippines (UP Manila) yang ditandatangani 
oleh rektor Unissula Prof Laode M Kamaluddin 
dengan Chancellor UP Manila, Manuel B Agulto MD 
di Manila (25/1).

Keperawatan Unissula
MOU Dengan Universitas Philipina
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Mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas 
Ilmu Keperawatan (FIK) Unissula menjadi 
pionir  diadakannya Perawat Kecil di 
Semarang dengan melakukan kerjasama 
dengan beberapa SD. 

Hal itu direalisasikan melalui pelantikan 
perawat kecil pada hari senin (27/2) di SDN 
Bangetayu Wetan 03-04 Semarang. Dimana 
secara simbolis dilaksanakan penyematan 
slayer dan pin, serta pemberian serti�kat 
kepada perawat kecil yang telah terlatih oleh 
Ns H Harmoko Skep, Ketua Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota 
Semarang. 

Sebelum pelantikan mahasiswa Profesi Ners 
FIK Unissula telah lebih dulu melakukan 
pelatihan terkait dengan trias UKS yaitu 
pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, 
dan pembinaan lingkungan kepada siswa 
siswa di sana. 

Adapun materi yang disampaikan yaitu 
penerapan cuci tangan bersih, kesehatan 
lingkungan, dan pertolongan pertama pada 
demam, pertolongan pertama pada pingsan, 
dan pertolongan pertama pada saat luka. 
Diharapkan dari pelatihan tersebut, perawat 
kecil yang sudah dilatih juga semakin aktif 
dalam upaya melaksanakan tindakan 

promotif dan preventif di sekolah, 
sehingga bermanfaat untuk sekolah. 
Dekan FIK Unissula Ns Retno Setyawati 
MKep Sp KMB mengatakan latar belakang 
kerjasama ini yaitu  Sekolah Dasar pada 
hakikatnya merupakan salah satu tempat 
dari seorang anak mendapatkan ilmu. 
Untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka 
anak perlu berpikir dalam kondisi yang 
sehat. Salah satu program pemerintah 
dalam upaya menciptakan kesehatan pada 
anak adalah dengan Trias Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS). Program UKS dapat 
diwujudkan dengan adanya Kader 
Kesehatan Sekolah. 

Kader kesehatan sekolah dapat diwujud-
kan dengan peran serta profesi kesehatan 
contohnya saja perawat. Salah satu peran 
dan fungsi perawat sebagai tenaga 
kesehatan adalah tindakan promosi 
kesehatan dan pencegahan penyakit. 
Dengan upaya tersebut, maka perawat ikut 
andil dalam menciptakan kondisi sehat di 
Sekolah Dasar. Dimana perawat kecil akan 

mengemban tugas dan membimbing 
teman-teman di sekolah berperilaku hidup 
sehat sehingga dapat meningkatkan 
kualitas kesehatan yang ada di lingkungan 
sekolah.

Sementara Harmoko mengatakan 
bahwasannya perawat kecil merupakan 
wujud dari kecintaan kita terhadap profesi 
perawat yang ada di Indonesia dan salah 
satu penunjang kegiatan Trias UKS, selain 
itu juga diharapkan agar kegiatan 
pengkaderan perawat kecil ini dapat diikuti 
oleh institusi-institusi lain yang 
mempunyai program UKS di Jawa Tengah 
khususnya dan di Indonesia pada 
umumnya.

Pelantikan perawat kecil ini juga dihadiri 
oleh Kepala Puskesmas Bangetayu, Kepala 
UPTD kecamatan Genuk, kepala sekolah SD 
Bangetayu Wetan  03 dan 04, Dekan 
Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula 
beserta jajarannya dan para mahasiswa 
FIK. 

Keperawatan Unissula Rintis Perawat Kecil

Perawat kecil merupakan wujud dari kecintaan kita 
terhadap profesi perawat yang ada di Indonesia 

dan salah satu penunjang kegiatan Trias UKS, 
selain itu juga diharapkan agar kegiatan pengkaderan 

perawat kecil ini dapat diikuti oleh institusi-institusi lain 
yang mempunyai program UKS di Jawa Tengah khususnya 

dan di Indonesia pada umumnya.
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Misalnya saja berdasarkan data yang 
bersumber dari Ditjen PMPTK Kemendik-
nas bahwa kebutuhun Guru Matematika 
hingga tahun 2014 berjumlah 12.000 
orang, sedangkan kebutuhan Guru Bahasa 
Indonesia berjumlah 13.000 orang. 
Sehingga tidak mengherankan jika fakultas 
fakultas keguruan di hampir semua 
perguruan tinggi di Indonesia semakin 
diminati. 

Secara langsung maupun tidak langsung 
naiknya minat kuliah pada jurusan tersebut 
menjadikan biaya kuliahnya menjadi 
mahal. Bahkan untuk masuk pun persain-
gannya semakin ketat dan dengan uang 
gedung yang relatif mahal.  
Hal ini mengundang keprihatinan banyak 
pihak karena komersialisasi pendidikan di 
jurusan keguruan menjadikan peluang 
putra putri terbaik bangsa yang dari segi 
�nansial kurang mampu menjadi semakin 
terbatas.

Menyikapi hal itu Pjs Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  
Unissula Prof Dr H Gunarto menyatakan 
“Tidak semua jurusan keguruan di 
perguruan tinggi mahal, misalnya FKIP 
Unissula menawarkan biaya kuliah yang 
sangat terjangkau tanpa mengurangi  
kualitasnya baik dari  dosen pengajar 
maupun fasilitas penunjang lainnya. Hal itu 
salah satunya di buktikan dengan biaya 

uang gedung/ dana pengembangan 
institusi (DPI) yang hanya Rp 2.000.000 dan 
dapat diangsur selama 1 tahun. Untuk 
memberikan layanan pendidikan bermutu 
ada tiga guru besar yang menjadi dosen 
pengajarnya yakni Prof Dr H Kholiq Dahlan, 
Prof Dr  Imam Wahyudi, dan Prof Dr H 
Gunarto ”.

Masih menurut Gunarto “Konsep meng-
hadirkan pilihan kuliah fakultas keguruan 
yang sangat terjangkau ini merupakan 
salah satu komitmen Unissula dan Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung untuk ikut 
berpartisipasi mencerdaskan kehidupan 
bangsa khususnya dengan mengkader 
calon calon guru profesional melalui prodi 
Pendidikan Matematika dan Pendidikan 
Bahasa Indonesia”.

Memang tak dapat dipungkiri jika secara 
umum biaya kuliah dihampir semua 
perguruan tinggi mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun seiring dengan naiknya 
in�asi dan tingginya minat kuliah pada 
fakultas fakultas tertentu. Namun demikian 
masyarakat masih memiliki banyak pilihan 
kuliah yang terjangkau  tentunya dengan 
tidak mengesampingkan aspek kulitas. 

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

Tawarkan Kuliah Terjangkau 

Semakin membaiknya 
penghargaan yang diberikan 

pemerintah kepada para guru 
secara signi�kan mendorong 

semakin tingginya minat 
masyarakat menekuni profesi 

tersebut. Hal ini juga sejalan 
dengan masih terbukanya 

peluang menjadi guru baik 
di Negeri maupun swasta 

karena kebutuhan guru 
dari tahun ke tahun juga 

semakin meningkat.
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Proposal tersebut berjudul Penanaman 
Semangat dan Jiwa Kewirausahaan 
Anak-anak Jalanan Pasar Johar dengan 
Pemberian Pelatihan Pembuatan Telur 
dengan Berbagai Rasa yang diketuai oleh 
Jubirman dengan dosen pembimbing 
Nuridin, M.Pd.

Jubirman ketua kelompok PKM 
mengungkapakan latar belakang ide 
kegiatan ini muncul karena banyaknya anak 
jalanan yang masih sering mangkal 
dibeberapa sudut jalan di PasarJohar dan 
sekitarnya, sehingga diperlukan cara agar 
kegiatan mereka tidak menyimpang, maka 
dia dan teman-temannya berpikir untuk 
memberikan keterampilan yang 
menguntungkan bagi mereka. Kegiatan ini 

berupa pelatihan pembuatan telor 
berbagai rasa. Diambilnya telor sebagai 
bahan utama dikarenakan telor 
merupakan makanan yang hamper dapat 
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat 
di Indonesia.

Sedangkan Nuridin, dosen pembimbing 
kegiatan ini menambahkan melalui 
program ini, diharapkan anak-anakjalanan 
tersebut mendapatkan keterampilan baru, 
membangkitkan jiwa kewirausahaan, dan 
bisa menjadi tambahan sumber dana bagi 
kehidupan mereka.

Keberhasilan mahasiswa FKIP ini sangatlah 
membanggakan dikarenakan 
keikutsertaan dalam ajang ini merupakan 
yang pertama kali diikuti oleh mahasiswa 
FKIP dan langsung berhasil lolos.

FKIP Unissula merupakan fakultas baru 
yang berdiri pada bulan Juli 2011 yang 
terdiri dari dua program studi yaitu 
Pendidikan Matematika dan Pendidikan 
Bahasa Indonesia. “Diawal berdirinya 
fakultas ini memang banjir pendaftar, dan 
untuk menjaga amanah dan kualitas dalam 
pelaksanaan kegiatan akademis, kami 
memang menerapkan iklim akademik 
yang kuat sehingga kegiatan-kegiatan 
ilmiah seperti ini sudah dapat diterima dan 
diikuti oleh para mahasiswa dan 
Alhamdulillah sekarang mendapatkan hasil 
yang luarbiasa” ujar Prof. Dr. Gunarto 

Dekan FKIP Unissula menanggapi 
keberhasilan mahasiswanya.

Peminat terhada prodi ini memanglah 
sangat tinggi,Peningkatan peminat ini juga 
diimbangi dengan prestasi yang diraih. 
Pada ajang PKM ini FKIP Unissula 
mengirimkan 9 proposal PKM dan setelah 
melewati seleksihanya 1 proposal yang 
lolos.

PKM merupakan ajang tahunan yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen 
Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini merupakan 
rangkaian dari Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional (PIMNAS) yang setiap tahunnya 
rutin diselenggarakan olehDikti dan pada 
tahun 2012 ini akan diselenggarkan di 
Yogyakarta pada Juli mendatang.

Proposal Program Kreativitas
Mahasiswa Fakultas Keguruan 
dan IlmuPendidikan (FKIP) Unissula 
berhasil lolos dalam seleksi 
yang dilaksanakan oleh Dikti. 
Berdasarkan surat pengumuman 
yang dikeluarkan Dikti 
No. 0071/E5.3/KPM/2012 
bertanggal 13 Januari 2012, 
proposal yang lolos tersebut 
adalah proposal PKM Pengabdian 
Masyaakat (PKMM). 

PKM KEGURUAN

Berdayakan Anak Jalanan 
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ACUTE 
CORONARY 
SYNDROME

Meningkatnya kasus penyakit jantung 
koroner menjadi tantangan tersendiri 
terutama bagi para praktisi dan akademisi di 
dunia kedokteran. Salah satu inisiatif untuk 
mejawab tantangan tersebut salah satunya 
diimplementasikan oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Kedokteran (BEM FK 
Unissula)  dengan mengadakan seminar  
Acute Coronary Syndrome untuk umum 
pada Sabtu (17/3) di  Hotel Novotel 
Semarang. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan  para dokter 
dan mahasiswa kedokteran Indonesia dapat 
mempersiapkan dan mengembangkan 
potensi diri sehingga mampu menghadapi 
tantangan tersebut”, demikian ungkap ketua 
panitia seminar Ahmad Tegar Alhasan.  

Adapun secara spesi�k tujuan diadakannya 

kegiatan tersebut antara lain, membuka 
wawasan mahasiswa kedokteran Indone-
sia, dokter umum, dokter spesialis, serta 
masyarakat umum tentang penyakit 
jantung koroner. Menelusuri lebih jauh 
tentang penyakit jantung koroner dan cara 
menanggulanginya. Terciptanya solusi 
terhadap berbagai permasalahan yang 
ditimbulkan oleh penyakit jantung 
koroner.

Profesi dokter sebagai lini terdepan dalam 
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 
diharapkan dapat menuntaskan 
permasalahan tersebut. Tidak hanya 
menyembuhkan atau mengatasi masalah 
�sik si penderita tapi juga dari aspek psikis, 
agar penderita dapat kembali berinteraksi 
dengan dunia luar seperti biasa. Berbagai 

tantangan ini haruslah disikapi dengan 
tangan terbuka dan lapang dada. Selain 
itu, dibutuhkan pula persiapan dan bekal 
bagi profesi dokter dan mahasiswa 
kedokteran dalam menghadapi tantangan 
tersebut.

Seminar ini menghadirkan praktisi terbaik 
di bidang spesialis jantung  antara lain Prof 
Dr dokter  Soegiri SpPd SpJp, Dr dokter 
Sodiqur Rifqi SpJP FIHA, dokter Setyo 
Trisnadi SpF, dan dokter  Bagus Herlam-
bang PhD. 

Era ini ditandai dengan semakin komplek-
snya tantangan yang harus dihadapi oleh 
para dokter dan mahasiswa kedokteran 
yang notabenenya sebagai pemeran 
utama dalam dunia kedokteran itu sendiri. 
Dan penyakit jantung koroner adalah 
sebuah tantangan yang sangat serius bagi 
dunia kedokteran. 

Unissula goes to  the future and global competition
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Sejak didirikan tahun 2008 FKG Unissula 
mendapat sambutan yang sangat baik dari  
masyarakat. Hal ini terlihat dari animo 
masyarakat untuk menempuh pendidikan di 
fakultas tersebut sangatlah tinggi. 

Perhatian masyarakat terhadap keberadaan 
fakultas ini tak lepas dari beberapa keunggu-
lan yang ditawarkan baik dari sisi sarana dan 
infrastruktur maupun SDM nya. Fasilitas dan 

laboratorium pendukung untuk para 
mahasiswa kedokteran gigi sangatlah 
istimewa dimana mereka melakukan riset 
dan praktikum di Rumah Sakit Gigi Mulut 
Sultan Agung.

Hal tersebut merupakan keuntungan yang 
luar biasa mengingat tidak semua fakultas 
kedokteran ditunjang dengan fasilitas 
seistimewa tersebut. Bahkan ke depan, FKG 
Unissula akan memiliki dental hospital. 
Pembelajaran Profesional
FKG Unissula memiliki kurikulum pembela-
jaran profesional yang didukung oleh 
dosen pengajar yang kompeten  dan 
berkuali�kasi S2 dan S3 yang merupakan 
alumni UGM, UNAIR, UI, Universitas 
Sumatra Utara (USU). Dukungan infrastruk-
tur berupa laboratorium penelitian dan 
laboratorium komputer lengkap 
membantu pembelajaran mahasiswa 
sehingga pembelajaran lebih e�sisien. 

Apalagi ditunjang dengan keberadaan 
perpustakaan digital yang memudahkan 
mahasiswa dalam mencari referensi dan 
literatur. FKG Unissula saat ini telah 
menempati gedung kuliah dengan iklim 
yang kondusif dan menyenangkan serta 
dilengkapi dengan WI-FI dengan bandwith 
yang bisa diandalkan.  

Diantara pembelajaran profesional yang 
ada di FKG meliputi kegiatan seperti, 
perkuliahan interaktif yang diikuti oleh 

panel expert. FKG Unissula juga memakai 
model pembelajaran Project based 
learning, Patient based learning, CST (chair 
side teaching), Case re�ection, Demon-
strasi, serta Observasi/survey, sehingga 
kelak dapat dihasilkan dokter gigi yang 
dibekali soft skill, hard skill, emotional skill 
dan juga memiliki Islamic guidance. 
Untuk melahirkan dokter gigi yang ideal 
tersebut, dalam setiap kuliah, materi 
pembelajaran selalu dikaitkan dengan 
nilai-nilai Islami baik dari cara memperlaku-
kan pasien dengan penuh sopan santun 
humanis dan tidak hanya berorientasi 
medical oriented.

Umur yang masih muda tidak berarti 
membuat FKG Unissula tidak dijadikan 
halangan untuk berprestasi. Dalam tempo 
yang singkat, FKG telah mengadakan kerja 
sama dengan beberapa universitas, baik 
dalam negeri maupun luar negeri. Di 
dalam negeri, FKG Unissula telah menjalin 
kerjasama dengan UGM dan  Universitas 
Trisakti berupa pendatangan dosen tamu 
dalam kuliah pakar, kerja sama dengan 
Universitas Indonesia (UI) berupa screen-
ing materi dan kurikulum FKG Unissula, 
mengingat FKG UI sudah terpercaya dan 
kredibilitasnya tidak diragukan lagi. 

Sedangkan di luar negeri, FKG Unissula 
telah menjadi Member of SEADE (South 
East Asean Dental Education), yang 
MoU-nya telah ditandatangi pada tahun 
2010. Bahkan FKG juga tengah membina 
kerja sama dengan Asan Medical Center, 
Korea Selatan sehingga nantinya 
mahasiswa FKG Unissula dapat melakukan 
magang di lembaga kesehatan prestisius 
tersebut.

Pengabdian

FKG Unissula senantiasa ingin dekat 
dengan masyarakat dengan melakukan 
berbagai melakukan aktivitas  pengabdian 
masyarakat antara lain melalui bakti sosial 
rutin setiap sebulan sekali oleh seluruh 
dosen FKG, dan perwakilan mahasiswa 
semua angkatan. 

Bakti sosial FKG berwujud penyuluhan 
kesehatan gigi dan mulut, serta tindakan 
pencabutan dan penambalan gigi. Bakti 
sosial tidak hanya diselenggarakan di kota 
Semarang tapi juga di daerah lain di Jawa 
Tengah seperti ke Banjarnegara. Yang 
membuat program pengabdian 
masyarakat ini semakin menarik adalah 
sambutan luar biasa masyarakat setiap kali 
program tersebut dijalankan.  

Unissula goes to  the future and global competition

Kedokteran Gigi Unissula 
SEGERA DIFISITASI BAN PT

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unissula 

segera di�sitasi oleh BAN PT sekitar 

Maret-April 2012 ini. Berbagai persiapan 

awal telah dilakukan seperti pengisian 

borang dll. Hal itu disampaikan oleh Dekan 

FKG Unissula drg Hj Siti Chumaeroh MS. 

Segera di �sitasinya FKG Unissula  

merupakan satu bukti konkrit bahwa 

fakultas tersebut mengedepankan kualitas  

dalam proses pembelajarannya. Terlebih 

FKG merupakan pionir dan merupakan 

fakultas kedokteran gigi pertama di Jawa 

Tengah sehingga akan segera di�sitasinya 

fakultas tersebut menjadi motifasi untuk 

semakin menjadi fakultas kedokteran gigi 

terbaik. Biasanya jika sebuah fakultas 

divisitasi BAN PT akan segera 

mendapatkan status terakreditasi dalam  

rentang bulan yang tidak lama. Demikian 

tambah Siti Chumaeroh, Senin (5/3).
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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 melalui jalur 

Penerimaam Mahasiswa Baru (PMB)

Apply Now
daftar sekarang !

www.pmb.unissula.ac.id

HOT LINE

081390673567/ 024 74074953
085865503931/ 082133888142
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