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Koran Kampus Universitas Warmadewa

Kapolda Bali Minta Mahasiswa
Unwar Ikut Menjaga KNRI
Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengajak para mahasiswa
Universitas Warmadewa (Unwar) sebagai generasi milenial untuk ikut menjaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena masa depan dari Indonesia ke
depan ada di tangan generasi muda bangsa khususnya mahasiswa sebagai generasi
muda yang juga merupakan generasi milenial.
DENPASAR (SW)-Kapolda Bali
Irjen Pol Petrus Reinhard Golose
mengajak para mahasiswa Universitas Warmadewa (Unwar) sebagai
generasi milenial untuk ikut menjaga Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, kata Kapolda

Bali, mahasiswa harus berani melawan paham radikalisme, terorisme,
dan paham-paham lain yang membahayakan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia.
“Mahasiswa Unwar harus menjadi pelopor untuk meningkatkan
semangat kebangsaan dan menjaga

NKRI,” kata Kapolda Bali Irjen Pol
Petrus Reinhard Golose saat memberikan kuliah umum mengenai
“Konsensus Dasar Kebangsaan
Sebagai Pilar Mempertahankan
Persatuan & Kesatuan Bangsa”di
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Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unwar Terakreditasi A

HUT Ke-35 Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali
DENPSASAR (SW)-Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali (YKKPB) sebagai badan penyelenggara
pendidikan tinggi Universitas Warmadewa (Unwar)
merayakan HUT ke-35 di Auditorium Widya Sabha
Uttama Unwar pada Selasa, 30 Juli 2019. Pada perayaan ini, YKKPB menganugerahkan penghargaan
Widya Karya Nugraha (Wikan) Award kepada 3 tokoh
Bali. Wikan Award merupakan supremasi penghargaan YKKPB yang diberikan kepada tokoh masyarakat
Bali yang memiliki komitmen dan kontribusi dalam
meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia dan
pembangunan di wilayah Bali, serta memiliki kontribusi terhadap perkembangan Unwar.
Tiga Tokoh Bali yang menerima penghargaan
Wikan Award, diantaranya Prof. Dr. Dewa Gede
Atmaja, S.H.,M.S. (dosen Unwar), I Dewa Nyoman
Yudiana (dosen Unwar), dan Benyamin Thomas
Sanger, SH.,MH. (YKKPB). Pada hari yang berbahagia
tersebut, YKKPB juga memberikan penghargaan Satya
Karya Nugraha kepada karyawan yang telah meng4 BERSAMBUNG HAL 11

Pengantar Redaksi
UNWAR Patut berbangga
karena tahun ini ada salah satu
program studi (prodi) yang ada
di Fakultas Hukum Unwar yakni
Prodi Ilmu Hukum (S1) memperoleh nilai Akreditasi A. Dengan
adanya prodi yang bernilai A ini
tentunya menambah semangat
dari prodilainnya dilingkungan
Unwar untuk mendapat nilai
yang sama. Karena itu, redaksi
Suara Warmadewa menempatkan berita ini di halaman pertama. Selain itu tim khusus yang dibentuk untuk membuka
prodi baru yakjni Fakultas Sastra jugsa telah merampungkan
tugasnya sehingga prodsi baru yang sudah dirampungkan
adalah Prodi D 4 Ekowisata.
Tim yang dibentuk beberapa kali tengah melakukan
rapat termasuk pembahasan kurikulum dan sumberdaya
manusia (SDM) serta melakukan Fokus Group Discution
(FGD) dan sekarang tinggal pengusulam ke LLDIKTI
Wilayah VIII untuk selanjutnya di teruskan ke Jakarta.
Semoga izinnya segera turun dan tahun depan sudah bisa
menerima mahasiswa baru. Pembukaan prodi baru di Unwar ini sangat penting supaya Unwar sebagai PTS di Bali
tetap eksis dan mampu bersaing dengan PTS lainnya. Hal
ini mengingat posisi Unwar sekarang ini di wilayah Timur
Indonesia mampu meraih nomor 1 atau The Best dan berada
di rangking 63 perguruan tinggi dari 4.500 perguruan tinggi
yang ada di Indonesia.
Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, redaksi dalam

DENPASAR (SW) -Satu lagi prodi
di lingkungan kampus Universitas
Warmadewa (Unwar) yakni Prodi
Ilmu7 Hukum Fakultas Hukum
Unwar yang memperoleh nilai 372
dengan peringkat A. Nilai akrerditasi
ini tentunya mendapat sambutan
antusia dari jajaran civitas akademika
Unwar sehingga bisa diikuti oleh

prodi lain di Unwar.
“Apa yang kemi raih sekarang ini
tentu berkat kersama semua pihak
terutama rekan-rekan kami di fakultas sehingga mampiu meraih nilai A,”
ujar Dekan Fakultas Hukum Unwar,
Dr. Nyoman Putu Budiarta, SH, MH
dalam perbincangannya dengan SW
Kamis (12/9).

Sebelum nilai akreditasi diterima,
Unwar menerima Tim Asesor dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam rangka Asesmen
Lapangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa pada hari Jumat, 6
September 2019 di Ruang Sidang Sri
Ksari Mandapa Unwar.

Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi yang
diwakili oleh Sekretaris Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,
Rektor Unwar, Tim Asesor BAN
PT, WR I, WR II Unwar, Direktur
Pascasarjana Unwar, Dekan diling4 BERSAMBUNG HAL 11

FKIK Unwar Lantik
76 Dokter Baru ke-15

DENPSASAR (SW)-Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(FKIK) Universitas Warmadewa
menyelenggarakan Upacara
Pelantikan Dokter ke XV Tahun
2019 pada hari Minggu, 28 Juli
2019 di Agung Room, Inna
Grand Bali Beach Hotel Sanur.
Acara dihadiri oleh Rohaniawan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sekretaris
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Rektor Unwar,
WR I, WR III Unwar, Perwaki-

lan IDI Bali, Perwakilan Direktur RS. Badung
Mangusada, RS. Sanjiwani Gianyar, RS. Tabanan, RSJ. Bangli, Dekan
FKIK, WD I, WD II, WD
III FKIK Unwar, Kaprodi
FKIK Unwar, Dokter dan
pengajar dilingkungan
FKIK Unwar, staf FKIK
Unwar, seluruh Dokter
Baru yang akan dilantik,
dan undangan serta keluarga para Dokter Baru
yang akan dilantik
Acara diawali dengan pengucapan Sumpah Dokter yang
dibacakan oleh Dekan FKIK
Unwar di dampingi oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan
pengukuhan dan penandatanganan sumpah dokter menurut
agamanya masing-masing.
Setelah itu dilanjutkan dengan
Pelantikan dan Penyerahan
Ijazah dan Penyematan Alumni
kepada Dokter yang dilantik
4 BERSAMBUNG HAL 11

Jalan Santai dan Pembukaan
Porseni Unwar Tahun 2019
DENPASAR (SW) - Serangkaian Dies Natalis ke-35,
Lustrum VII dan Wisuda ke61 Universitas Warmadewa
menyelenggarakan Jalan Santai dan Pembukaan Pekan
Olahraga dan Seni (Porseni)
2019 di Kampus Unwar pada
Kamis, 12 September 2019.
Acara dihadiri oleh Pembina Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Ketua,
Sekretaris dan Bendahara
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Rektor dan
Wakil Rektor Unwar, Pimpi-

nan dan jajaran UPK di bawah
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Direktur beserta
jajaran di Pascasarjana, Dekan dan jajaran di lingkungan
Unwar, Pejabat Struktural,
Dosen, dan Karyawan di
lingkungan Unwar, serta mahasiswa Unwar.
Porseni pada tahun ini
melombakan 6 cabang olahraga (futsal, basket, volly,
bulu tangkis, tenis meja,
catur) dan 4 cabang seni
(karikatura, pidato, musikalisasi puisi, monolog). Peserta

pada Porseni tahun ini diikuti
oleh perwakilan dari masingmasing Fakultas yang ada di
lingkungan Unwar.
Rektor Unwar Prof. dr.
Dewa Putu Widjana, DAP&E.,
Sp.ParK., mengatakan dalam
rangka Wisuda ke-61, Lustrum VII dan Dies Natalis ke35 maka rangkaian acara dimulai dari pembukaan Porseni
dan jalan santai. Ia berharap
dengan dibukanya Porseni
ini dapat memba ngunkan
4 BERSAMBUNG HAL 11

Orientation Day WIP Bacth 6
DENPASAR (SW)-Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menyelenggarakan “Orientation Day”
Warmadewa International Program
(WIP) Bacth 6 pada hari Senin, 2
September 2019 di Ruang Sidang Sri
Ksari Mandapa Warmadewa. Acara
dihadiri oleh Ketua Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Rektor Unwar yang diwakili WR III Unwar,
Dekan FS Unwar, Perwakilan Asia
Exchange, WD I, WD II, WD III FS
Unwar, Dosen pengajar dilingkungan FS Unwar, dan 60 Peserta WIP

Bacth 6 FS Unwar.
Dekan FS Unwar Prof. Dr. I Nyoman Kardana, M.Hum., menyampaikan bahwa pada kesempatan ini,
Fakultas Sastra Unwar menyelenggarakan “Orientation Day” untuk
mahasiswa baru kelas internasional
yang diatur oleh Warmadewa International Program Bacth 6 Fakultas
Sastra Unwar. Pada Bacth ke 6 ini,
WIP menerima 60 mahasiswa mereka berasal dari 6 negara berbeda dan
25 Universitas berbeda di Eropa, dari
Finlandia 7 orang, Perancis 4 orang,

Jerman 44 orang, Belanda 2 orang,
Swiss 2 orang, dan Taiwan 1 orang.
Dilihat dari jumlah, WIP Bacth
6 ini mengalami peningkatan jumlah dari yang sebelumnya yaitu 51

4 BERSAMBUNG HAL 11
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orang dari bacth 5. Sesuai dengan
kurikulumnya, mahasiswa ini akan
mengikuti pembelajaran selama satu
4 BERSAMBUNG HAL 11
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FEB Unwar Yudisium 745 Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas
Warmadewa menggelar Yudisium dan Lepas Calon
Wisudawan ke 61 FEB Unwar di Agung Room
Inna Grand Bali Beach Hotel pada hari Kamis 5
Septemeber 2019.
DENPASAR (SW)-Acara dihadiri oleh Dekan FEB Unwar, WD I,
WD II, WD III FEB Unwar, anggota
senat FEB Unwar, BPD Bali, BNI
46, Ikatan Akuntansi Indonesia,
Disnaker Prov. Bali, IAPI, Perbarindo Bali, HIPMI Denpasar, Kaprodi beserta Sekprodi Jurusan di
lingkungan FEB Unwar, Inkubator
bisnis Unwar, Pejabat Struktural
di lingkungan FEB Unwar beserta
staf, Panitia Yudisium ke 56 FE
Unwar, DPM, BEM, dan HMJ di
lingkungan FEB Unwar, peserta
Yudisium FEB Unwar.
Dalam Yudisium hari ini FE Unwar melepas para yudisiawan un-

tuk Reguler A dan Reguler B yang
berjumlah 745 calon wisudawan.
Masing-masing prodi antara lain
untuk Jurusan IESP diikuti oleh
19 yudisiawan, Jurusan Manajemen 303 yudisiawan dan Jurusan
Akuntansi 423 yudisiawan. Dalam
laporannya Ketua Panitia Yudisium
FE Unwar yang ke 61 menjelaskan
bahwa Acara Yudisium dan Lepas
Pesan Calon Wisuda ke 61 merupakan acara penghormatan kepada
mahasiswa atas keberhasilannya
telah menempuh pendidikan
selama mengikuti perkuliahan di
FEB Unwar. Yudisium dan Lepas
Pesan Calon Wisuda ke 61 kali

ini diikuti oleh 745 yudisiawan.
Harapannya untuk seluruh yudisiawan agar dapat menerapkan ilmu
yang diperoleh dalam perkuliahan.
Untuk Yudisium ke 61 FEB Unwar,
sumber dana kegiatan berasal dari

kontribusi calon yudisiawan, dana
Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Unwar, dan donatur dari pihak lain
yg tidak terikat.
Acara dilanjutkan dengan Pembacaan SK Dekan FEB Unwar

untuk IPK tertinggi tingkat Prodi,
Masa studi tercepat, Calon wisudawan teraktif, IPK tertinggi di
tingkat Fakultas, masa studi tercepat di tingkat Fakultas oleh WD I
FEB Unwar. Dilanjutkan dengan
penyerahan transkrip nilai, pengalungan insinye dan pemberian
kenang-kenangan kepada Yudisiawan ke 61 FEB Unwar.
Dalam Lepas Pesan dan Kesan
dari perwakilan calon wisudawan,
Kadek Purnawan Saputra menyampaikan bahwa kita patut bersyukur
telah menjalankan pendidikan
sesuai dengan harapan orang tua.
Empat tahun sudah berlalu, sudah banyak ilmu yg kita dapat di
FEB Unwar. Ucapan terima kasih
diberikan kepada seluruh civitas
akademika FEB Unwar atas segala
ilmu yg diberikan serta tak bosanbosan memberikan kami semangat
untuk belajar. Saat ini masih ada

perlu perbaikan-paebaikan salah
satunya dalam bidang administrasi
di FEB Unwar sehingga nantinya
bisa memberikan pelayanan yang
maksimal. Kita sebagai ujung tombak FEB Unwar agar terus menjaga
silahturahmi dengan almamater
dan selalu memberikan kontribusi
positif demi kemajuan FEB Unwar.
Dekan FEB Unwar, Dr. I Made
Sara, SE., MP. Menyampaikan bahwa kegiatan Yudisium FEB Unwar
ke 61 ini merupakan acara yang
istimewa. Ucapan terima kasih pada
seluruh undangan yang berkenan
hadir. Untuk yudisium ke 61 FEB
Unwar melepas 745 Calon wisudawan. Jumlah Yudisiawan bulan
September 2019 ini memgalami
peningkatan 38,73 % dari September 2019. Sehingga untuk jumlah
Yudisiawan untuk tahun 2019 secara total memngalami peningkatan
48,19% dari tahun 2018. [jaia]

Yudisium Ke-60 FTP Unwar

52 Mahasiswa Ikuti
Yudisium LXII (62) FH Unwar
DENPASAR (SW) - Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyelenggarakan Yudisium Sarjana ke LXII(62)
Program Studi Ilmu Hukum Unwar pada hari Senin, 9
September 2019 di Bali Hai Room, Grand Inna Bali
Beach Sanur. Acara dihadiri oleh Rektor Unwar, Ketua
dan Sekjen DPP Peradin Pusat, Dekan FH Unwar, Para
Anggota Senat FH Unwar, WD I FH , WD II FH, WD
III FH Unwar, Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hukum FH
Unwar, Kaprodi dan Sekprodi MIH Pascasarjana Unwar,
Kaprodi dan Sekprodi MKN Pascasarjana Unwar, UPM
FH Unwar, Ka. LAB dilingkungan FH Unwar, Dosen dan
Staf di lingkungan FH Unwar, Para Yudisiawan/Yudisiawati, BEM dan DPM FH Unwar dan para Undangan.
Acara dibuka dengan pembacaan SK Dekan FH
Unwar untuk nama-nama lulusan FH Universitas Warmadewa pada Yudisium ke LXII (62) FH Unwar tahun
2019 oleh WD I FH Unwar. Dilanjutkan dengan Penyerahan Transkrip Nilai sebagai bukti kelulusan dan
kenang-kenangan dari FH Unwar. Dalam acara Yudisium
juga diserahkan kepada mahasiswa FH Unwar berprestasi
antara lain mejadi lulusan dengan IPK tertinggi atas nama
Manaon Damianus Sirait dengan IPK 3,81, penyerahan
kepada Mahasiswa FH Unwar yang berprestasi sebagai
Pemenang Karya Tulis Ilmiah Konstitusi.
Dekan FH Unwar, Dr. I Nyoman Putu Budiartha
SH.,M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa
Yudisium merupakan moment penting sebagai perjuangan akhir untuk meraih sukses menjadi Sarjana Hukum
sekaligus merupakan beban awal untuk menentukan
sikap melanjutkan studi atau bekerja. Lulusan nanti
dapat melanjutkan studi jenjang S2 di MIH atau MKn
Pascasrjana Unwar atau melalunjutkan untuk pendidikan
profesi advokat. Yudisium kali ini juga digunakan sebagai
evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai
dengan target/capaian yang telah ditetepkan.
Yudisium LXII (62) FH Unwar diikuti oleh 52 Yudisiawan/Yudisiawati. Ada 17 orang dengan predikat pujian,
31 orang lulus dengan predikat sangat memuaskan, 4
orang dengan predikat memuaskan. Dengan yudisium
ini jumlah lulusan FH Unwar menjadi 5.294 orang. Tercapainya sasaran lulusan ini tidak terlepas dari dukungan
tenaga akademik dan non akademik dilingkungan FH
Unwar. [suk]

DENPASAR (SW)- Melepas sebanyak 181 orang
calon sarjana yang yang terdiri
dari 84 orang jurusan Teknik
Sipil dan 97 orang jurusan
Arsitektur, Fakultas Teknik
dan Perencanaan Universitas
Warmadewa (FTP Unwar)
menggelar upacara yudisium
di Mutiara Ball Room Nikki
Hotel Denpasar, Kamis 5 September 2019. Yudisium kali
ini merupakan yang pertama
kali dilaksanakan di hotel
karena jumlahnya terbanyak.
Dengan tambahan ini, total
lulusan FTP Unwar sebanyak
2.488 orang. Sementara, jumlah mahasiswa aktif sebanyak
877 orang, terdiri atas 405
orang jurusan Teknik Sipil dan
472 orang jurusan Arsitektur.
Para Yudisiawan dilepas

langsung oleh Dekan FTP
Unwar, Prof. Dr. Ir. I Wayan
Runa, M.T., didampingi para
Wakil Dekan yang dihadiri
Ketua dan Sekretaris Jurusan
Teknik Sipil dan Arsitektur,
Pengurus Kabatek, Pengurus
Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM), serta seluruh
dosen FTP Unwar. Dekan
FTP Unwar, Prof. Dr. Ir. I
Wayan Runa, M.T., mengatakan sesuai dengan spirit Sapta
Bayu dan program pemerintah, FTP Unwar terus berupaya untuk meningkatkan
mutu lulusan menuju SDM
yang unggul. Apalagi, saat ini
FTP Unwar tengah merevisi
visi dan misi dari lingkungan kepariwisataan menjadi
ekowisata, peningkatan kinerja penelitian, jurnal inter-

nasional, dan implemetasi
PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian
dan Peningkatan) yang semakin nyata. Selain itu, juga
penerapan 9 kriteria Borang
SAPTO dengan 26 standar
melaui RKAT.
Untuk memperkuat SDM,
dikatakan bahwa saat ini 10
orang dosen FTP Unwar sedang menempuh pendidikan
Doktor (S3) di dalam negeri
dan luar negeri (Taiwan). Di
samping juga akan menambah
dosen baru untuk mengganti
beberapa dosen yang telah
pensium. Sementra itu, untuk
meningkatkan akreditasi Program Studi (Prodi), Dekanat
sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Prodi
akan terus didorong untuk

mengarankan agar tugas-tugas
yang dibuat oleh mahasiswa
selama proses pembelajaran
agar sesuai dengan program
Ristekdikti. Seperti, PKM, Artikel Jurnal, lomba atau sayembara tingkat nasional dan
internasional, serta kutipan
Karya Ilmiah Dosen oleh mahasiswa sebanyak mungkin.
“Syukur tahun ini beberapa
orang mahasiswa kami sudah
bisa menggapai prestasi internasional,” ungkap Prof. Runa.
Dalam upaya melahirkan

output yang berkualitas, lanjut Prof. Runa bahwa dalam
seleksi penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik
2019/2020, FTP Unwar menerapkan dua tambahan testing
khusus keteknikan agar kualitas input lebih baik. Sehingga
kualitas output juga lebih baik
dan masa studi tepat waktu
4 tahun lebih banyak. “Jika
diantara 181 orang alumni ini
ada yang berminat studi lanjut
ke S2, maka kami tentu akan
sangat senang,”ujarnya. [war]

n Yudisium 75 Mahasiswa

Lulusan FS Unwar Siap Bersaing di Lapangan Kerja
DENPASAR (SW) - Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Menggelar Yudisium
dan Pelepasan Sarjana ke-60
di Griya Agung Ballroom
Prime Plaza Hotel Sanur,
Denpasar pada Sabtu, 7 September 2019. Hadir Dalam
acara Dekan Fakultas Sastra
Universitas Warmadewa,
Wakil Dekan 1, Wakil Dekan
2, Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Warmadewa,
Ka. Prodi Sastra Inggris Unwar
beserta sekretaris. Para dosen
dilingkungan Fakultas Sastra
Unwar, Staf Fakultas Sastra
Unwar. Para Yudisiawan dan
Yudisiawati beserta orang tua.
Ketua Panitia Drs. I Nyoman Djuana, M.Si mengatakan bahwa jumlah yudisiawan
dan yudisiawati pada periode

september 2019 berjumlah 75
orang. terdiri dari 39 Orang
Laki-laki dan 36 orang perempuan dari Program Reguler
A dan Reguler B. Mahasiswa
dengan Lulusan IPK tertinggi
diraih oleh Ni Komang Anik
Nagita Novianti dengan IPK
3,84 dan Mahasiswa dengan

Lulusan Tercepat diraih oleh
Ni Putu Gita Rezkia dengan
masa studi 3 Tahun 10 Bulan 19 Hari. “pada periode
september 2019 kali ini yudisiawan dan yudisiawati berjumlah 75 orang,”paparnya.
Dekan Fakultas Sastra
Unwar Prof. Dr. I Nyoman

Kardana mengatakandalam
proses belajar mengajar yang
dilaksanakan di fakultas sastra
menunjukan efektifitas yang
tinggi serta berjalan dengan
baik menurutnya dengan
meningkatnya jumlah lulusan
merupakan ciri-ciri efektifitas
dan tata kelola perguruan
tinggi telah baik dilaksanakan.
Selain itu ciri atau indikator
lainya adalah kualitas lulusan
pada periode ini IPK rata-rata
lulusan saat ini adalah diatas
adalah 3,52.
“Jadi dengan demikian
kami jajaran dosen dan juga
pegawai di fakultas sastra
merasa bangga karena untuk
kedepannya untuk menghadapi era globalisasi dan
kompetisi global,” paparnya.
Dekan menambahkan

bahwa di dalam pelaksanaan proses perkuliahan di
kampus sudah menghasilkan
output lulusan yang mampu
menguasai bahasa Inggris
dengan baik, baik secara teori ataupun praktis, sehingga
ketika nanti para mahasiswa
di dalam dunia kerja dapat
bersaing dengan tenaga kerja
lainnya untuk merebut peluang kerja secara global.
“Untuk penguasaan bahasa Inggris mereka sudah
tidak ada masalah lagi tetapi
mereka perlu nanti meningkatkan kemampuannya di bidang ilmu tersebut, barangkali
nanti berbekal dengan bahasa
inggris yang baik dapat dijadikan modal utama dalam
merebut peleuang kerja,”
tegasnya. [pan]

aksanakan Tri Dharma dan
proses pembelajaran dengan
baik. Ia selalu menekankan
pada aspek mutu karena
perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab moral
untuk menjamin mutu dan
kemampuan para lulusan

dalam rangka bagaimana
mereka bisa mengaplikasikan
ilmunya kemudian berkontribusi bagi pembangunan
dan pengembangan di tempat mereka bekerja pada
masyarakat, bangsa dan negara. [den]

Program Pascasarjana Unwar Gelar Yudisium Ke-14
DENPASAR (SW)-Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (Pps
Unwar) menyelenggarakan Yudisium
ke-14 pada Selasa, 10 September 2019
di Agung Room Inna Grand Bali Beach
Sanur. Acara dihadiri oleh Ketua dan
Bendahara Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Rektor Unwar beserta
jajaran, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana Unwar, Dekan di lingkungan
Unwar, Ketua dan Sekretaris Prodi di
lingkungan Pascasarjana Unwar, Ketua
UPM Pascasarjana Unwar, Dosen dan
Staf di lingkungan Pascasarjana Unwar,
para Yudisiawan/Yudisiawati serta para
Orangtua/wali Yudisiawan/Yudisiawati.
Jumlah yudisiawan/yudisiawati
yang di yudisium hari ini berjumlah
82 orang yang terdiri dari : 1. Prodi

Magister Manajemen berjumlah 17
orang, 2. Prodi Magister Ilmu Hukum
berjumlah 8 orang, 3. Prodi Magister
Ilmu Linguistik berjumlah 14 orang,
4. Prodi Magister Administrasi Publik
berjumlah 6 orang, 5. Prodi Magister
Kenotariatan berjumlah 37 orang.
Direktur Pascasarjana Unwar
Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit,
MP., mengatakan yudisium kali ini
dilaksanakan yang ke-14 yang artinya
Program Pascasarjana Unwar telah
14 kali melaksanakan yudisium dari
usia Program Pascasarjana yang saat
ini berusia 8 tahun. Dikatakan lulusan
Program Pascasarjana ini lulus dengan tepat waktu. Dengan demikian
ini merupakan apresiasi yang sangat
besar dari masyarakat dan harapan-

nya para lulusan ini siap bersaing
dengan baik dalam profesinya maupun di dunia kerja yang menuntut
adanya keterampilan yang sangat
tinggi di manapun mereka berada.
Ia juga meyakini bahwa lulusan
Program Pascasarjana ini dapat
diterima di berbagai bidang profesi
baik sebagai PNS maupun di bidang
kesusastraan masing-masing sesuai
dengan bidangnya masing-masing.
Dukungan dari seluruh pengelola
baik di Prodi maupun di program
Pascasarjana termasuk juga beberapa
dosen yang ikut mensukseskan mereka bisa selesai dan juga dukungan
dari tenaga akademik atau tenaga
kepegawaian yang mendukung seluruh proses administrasi sehingga

suara

mereka bisa menyelesaikan studi
dengan sangat baik.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
berharap dengan upaya keras dari
teman-teman di Pascasarjana Unwar
mampu menghasilkan lulusan yang
berkualitas dimana yang dimaksudkan
adalah kualitas lulusan yang mampu
menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi selama masa perkuliahan
untuk kepentingan masyarakat dimanapun nanti mereka berada.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A. A. Gede
Oka Wisnumurti, M.Si., mengatakan lahirnya 82 orang magister ini
merupakan sebagai penanda bahwa
Pascasarjana Warmadewa telah mel-

Pelindung: Anak Agung Oka Wisnumurti (Ketua Yayasan)
Redaksi: Ni Ketut Putri Adnyani, I Gede Janamijaya,
Penanggungjawab: Dewa Putu Widjana (Rektor Unwar)
I Made Kawan, I Made Sarmadi, I Ketut Sukadana,
Pengarah: I Nyoman Kaca, Ni Putu Pertamawati, I Wayan Parwata
AA. Ketut Jayawarsa,Nyoman Arwata, I Ketut Sudrama,
Pemimpin Redaksi: I Nyoman Mardika
Fotografer: Putu Chintya Wulandari, Putu Deny Daryanti
O b j e k t i f , Ko m u n i k at i f & D i n a m i k
Sekretaris: I Made Wijaya
Tata Letak, Grafis & Penyunting: I Wayan Lodra,
Bendahara: Putu Pujiwati
Putu Sudiarta, Sirkulasi: I Ketut Wija Ukir Riana, Made
Redaktur Pelaksana: I Made Artawan
Berata, I Wayan Terima, Putu Sedana, I Wayan Putiana,
Redaktur: I Gusti Ngurah Made Bayu Diningrat, I Kadek Mertawijaya, I Made Dony Suryawan,
P. Derry Suia Pathentantama, Ni Luh Putu Andayani
Komang Pande Priantara, Dewa Nyoman Sudita, I Made Wimas Candranegara, Agus Darma Yoga Pratama
Alamat Redaksi: Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 36 Denpasar Telp. (0361) 223858
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FISIP Unwar Menyelenggarakan Yudisium Sarjana Ke-61
DENPASAR (SW)-Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa menyelenggarakan Yudisium Sarjana
ke-61 pada Kamis, 12 September
2019 di Ruang Sidang Sri Ksari
Mandapa Unwar. Dekan FISIP
Unwar secara resmi melepas 19
orang sarjana baru yang terdiri
dari sarjana Ilmu Pemerintahan
sebanyak 13 orang dan sarjana
Ilmu Administrasi sebanyak 6
orang.
Acara dihadiri Ketua Dewan
Pembina dan Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali yang juga sebagai Dosen
FISIP Unwar, para Wakil Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu
Administrasi, Dosen dan Pegawai
di lingkungan FISIP Unwar, Ketua
Ikatan Alumni FISIP Unwar, Ketua
BEM dan DPM FISIP Unwar,
Ketua HMJ Ilmu Pemerintahan

dan Ilmu Administrasi serta orang
tua/wali yudisiawan.
Adapun yang meraih Indek
Prestasi (IP) tertinggi di Prodi
Ilmu Pemerintahan atas nama
Intan Tri Handayani dengan IPK
3,61 predikat Dengan Pujian,

dan peraih IP tertinggi Prodi Ilmu
Administrasi Negara atas nama
Satrio Noor Apriyanto Handoko
dengan IPK 3,53 predikat Dengan
Pujian.
Ketua Panitia I Gusti Agung
Ayu Yuliartika Dewi,S.AP.,MAP.,
mengatakan yudisium ini
mengambil tempat di kampus
Unwar bertujuan sebagai kenangan terakhir bagi para yudisiawan
dan agar para orang tua atau wali
yudisiawan dapat melihat suasana dan mengenal lebih banyak
tentang kampus tempat anak-anak
mereka menimba ilmu. Dengan
terselenggaranya kegiatan yudisium dan pelepasan sarjana FISIP
ini, ketua panitia memberikan

terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada
bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas warmadewa dan seluruh panitia telah
berpartisipasi dalam persiapan
kegiatan yudisium dan pelepasan
sarjana fakultas.
Perwakilan Yudisiawan Oktavianus Katoda mengucapkan
terimakasih kepada pimpinan
dan karyawan baik di fakultas
maupun di universitas yang telah
membantu baik dalam bidang
akademik, proses registrasi, bantuan bidang organisasi kegiatan mahasiswa dan atas segala
dukungan pada kegiatan-kegiatan
lainnya.

Dekan FISIP Unwar Drs. I
Wayan Mirta, M.Si., mengatakan
jumlah alumni sampai tahun ini
yaitu 1757 orang terdiri dari 888
orang dari Ilmu Pemerintahan
dan 869 orang dari Ilmu Administrasi yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Disamping itu jumlah mahasiswa baru dari tahun 2015
terus mengalami peningkatan .
Keberhasilan para yudisiawan
menyelesaikan studi di kampus
ini tidak lepas dari kerja keras dan
juga tidak lepas dari dorongan
para orang tua atau keluarga yang
telah penuh kesabaran selalu
memberikan dukungan material
maupun moril. [den]

Pelatihan Kepemimpinan
Pejabat Struktural di Unwar
47 Mahasiswa FP Unwar Ikuti
Yudisium Ke-61 Periode III
DENPASAR (SW)- Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa menyelenggarakan Yudisium Sarjana ke
61 Periode III Tahun 2019 pada hari
Rabu, 11 September 2019 di Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa Warmadewa.
Acara dihadiri oleh Dekan Fakultas
Pertanian Unwar, Senat FP Unwar
WD I, WD II, WD III FP Unwar, UPM
FP Unwar, Kaprodi dan Sekprodi di
lingkungan FP Unwar, Ka. Lab dilingkungan FP Unwar, Dosen di lingkungan FP Unwar, Pejabat Struktural dan
seluruh Staf FP Unwar, Ketua Ikatan
Alumni FP Unwar, para Yudisiawan/
Yudisiawati, serta Seluruh undangan.
Yudisium ke 61 Fakultas Pertanian
diikuti oleh 47 Yudisiawan yang terdiri
dari 4 Prodi yang ada di Fak. Pertanian
Unwar. Antara lain 13 orang Prodi
Agroteknologi, 9 orang Prodi Ilmu
dan Teknologi Pangan, 15 orang Prodi
Pertenakan, dan 10 orang Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan.
Dalam laporannya Ketua Panitia
Panitia Yudisium 61 FP Unwar mengucapkan terima kasih kepada seluruh
undangan atas kehadirannya dalam
acara ini. Yudisium ke 61 FP Unwar

ini diikuti oleh 47 Yudisiawan/Yudisiawati yang masing-masing terbagi dari
4 Program Studi. Untuk Perolehan IPK
Tertinggi dalam Yudisium ke 61 kali
ini diraih oleh Ni Ketut Puspitasari
dari Prodi Manajemen Sumber Daya
Perairan IPK 3,92.
Dalam sambutannya Dekan FP
Unwar mengucapkan terima kasih atas
kehadiran seluruh civitas akademika
Fak. Pertanian Unwar dan seluruh
undangan dalam acara Yudisium FP
ke 61 Tahun 2019 ini.
“Selamat untuk seluruh Yudisiawan
dan Yudisiawati atas prestasi ini.
Untuk seluruh yudisiawan agar nanti
menjadi mandiri dan bahkan mampu
menciptakan lapangan pekerjaan di
masyarakat. Gunakan gelar sarjana ini
untuk kebaikan dan mengabdi kepada
negara. Karena beberapa alumni FP
Unwar sudah banyak yang berhasil
di Bali dan Luar Bali. Hal ini dapat
terwujud karena mereka mampu melihat perkembangan pasar dan memiliki
inovasi, motivasi, dan semangat yang
tinggi sehingga mampu menciptakan
produk-produk unggul yag memiliki
nilai ekonomis,” ujarnya. [cin]

BEM FISIP Unwar Gelar Simakrama
DENPASAR (SW)Serangkaian Acara Aksi
Sosial Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Warmadewa menggelar
acara Simakrama bertempat di wantilan Pura
Payogam Agung, Ketewel
Gianyar Selasa, 16 Juli 2019.
Hadir dalam acara perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dan Sekretaris
PHDI Kabupaten Gianyar
yang sekaligus sebagai narasumber, Dekan Fisip Unwar,
Wakil Dekan I, Wakil Dekan
II, Wakil Dekan III FISIP Unwar beserta Jajaranya, Dosen
dilingkungan Fisip Unwar,
Dan mahasiswa Fisip Unwar
yang hadir.
Ketua BEM Fisip Unwar
mengatakan kegiatan aksi
sosial ini merupakan program
baru dari BEM FISIP Unwar,
dimana kegiatan aksi sosial
ini dilaksanakan berbagai
kegiatan yakni penyelematan
telur penyu, bersih bersih di
pura ayogan agung Ketewel,
Gianyar dan simakrama.
“kegiatan ini merupakan program baru dari BEM Fisip Unwar, dalam kegiatan aksi sosial ini dilaksanakan berbagai
kegiatan yakni penyelamatan
telur Penyu, bersih bersih
pura dan simakrama yang
dilkasanakan hari ini di pura
payogan agung ketewel,
gianyar,”paparnya.

Dekan Fisip Universitas
Warmadewa Drs. I Wayan
Mirta, M.Si dalam sambutanya mengatakan bahwa generasi muda mileniel saat ini
harus peka terhadap teknologi dan informasi khususnya
dimanfaatkan dalam hal yang
positif seperti acara Aksi
Sosial ini. Selain itu lanjut
Dekan Fisip kegiatan sosial
seperti ini sudah sepatunya
dilaksanakan apalagi kegiatan yang berkaitan dengan
konsep tri hita karana.
“Kegiatan kemahasiswaan
seperti ini sangat baik dilaksanakan apalagi berkaitan
dengan Tri Hita Karana yakni
mahasiswa telah melaksanakan penyelematan penyu,
kegiatan bersih bersih di pura
dan simakrama,” paparnya.
Dekan Fisip mengajak
mahasiswa untuk peduli
terhadap lingkungan sekitar
agar kelestarian lingkungan
tetap terjaga dan lestari. Pada
kesempatan tersebut juga
diserahkan Tong sampah dan
Pohon kelapa oleh Dekan
Fisip Unwar kepada Pemangku Pura Payogan Agung
Ketewel, Gianyar.[den]

Universitas
Warmadewa
menyelenggarakan
“Pelatihan
Kepemimpinan bagi
Pejabat Struktural
di Universitas
Warmadewa Tahun
2019” pada hari
Sabtu, 6 Juli 2019 di
Ruang Sidang Sri Ksari
Mandapa Unwar.
DENPASAR (SW)- Pelatihan
dihadiri oleh Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinis
Bali, Rektor Unwar, Dekan FE
Unwar, Dekan FISIP Unwar,
Sekretaris Pascasarjana Unwar,
Ka. SPI, Ka. BAUK, Ka. BAPPSIK,
UPM/GPM Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Unwar,
Sekretaris Jurusan, PS Magister di
lingkungan Pascasarjana Unwar,
Ka. Laboratorium di lingkungan
Unwar.
Narasumber dalam Pelatihan
Kepemimpinan ini adalah Ketua
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Dr. A. A. Gede
Oka Wisnumurti, M.Si., dan Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu
Widjana DAP&E., Sp. ParK.,
yang dimoderatori oleh Ka. BAP-

PSIK Unwar, I Made Artawan,
SE., MM.
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.
ParK., dalam pelatihan tersebut
menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan
yang diselenggarakan di Unwar.
Pemimpin dalam melaksanakan
kepemimpinannya harus memiliki art dan science. Pemimpin
harus memikiki seni dan cara
dalam memimpin agar mampu
mencapai tujuannya. Selain itu
pemimpin juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan
dalam memimpin sehingga segala program yang direncanakan
dapat berjalan baik.
Sifat pemimpin ini tidak hanya bisa muncul sendiri, namun
perlu adanya proses belajar dan
berlatih tentang kepemimpinan. Karena pemimpin yang

kuat harus menjadi seseorang
yang punya kemampuan dalam
mengarahkan, menggerakan,
dan meningkatkan motivasi
bawahannya sehingga adanya
kerjasama dalam mencapai tujuan. Tujuannya dari pelatihan
ini adalah semua unsur pimpinan
ini perlahan-lahan sifat kepemimpinan akan dimiliki oleh
semua orang.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. A. A.
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
memyampaikan bahwa dalam
suatu kepemimpinan terdapat
masing-masing struktur yang diisi
dengan pejabat-pejabat dengan
kategori sebagai pemimpin.
Sebagai seorang pemimpin,
mereka harus mengerti tentang
tugas, peran dan fungsi pemimpin dan ini sangat tergantung
pada kepemimpinan yang dimi-

liki oleh seseorang pemimpin.
Dalam ilmu kepemimpinan,
pemimpin itu adalah orangnya
sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang dimiliki oleh orang
tersebut. Sifat-sifat inilah yang
sekarang kita transformasikan ke
dalam bentuk pelatihan.
Pelatihan kepemimpinam
harus lakukan secara terus-menerus. Pemimpin harus mampu
menjawab tantangan dan tantangan ini akan bergerak terus
menerus meningkat dan pergerakan tantangan ini harus sejalan
dengan visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Melalui pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan semua pejabat-pejabat yang
ada di lingkungan Universitas
Warmadewa harus memiliki visi
dan misi dan mampu menjawab
tantangan dalam menyatukan
Visi dan Misi. [pan]

FEB Unwar Gelar Pengabdian Masyarakan di Pura Er Jeruk
DENPASAR (SW)- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Warmadewa
menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa
Kelas Reguler B Semester
Genap 2018/2019 dengan
tema “Melalui Pengabdian
Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kita Tingkatkan Peran Subak Dalam
Eksistensi Petani Untuk Menunjang Pariwisata” pada
Minggu, 30 Juni 2019 di Pura
Er Jeruk Desa Adat Sukawati,
Kabupaten Gianyar.
Acara diisi dengan kerja
bakti bersih-bersih disertai
penyerahan dan penanaman
pohon jempiring di lingkun-

gan Pura Er Jeruk serta diisi
“Dharma Wacana” oleh Dekan FEB Unwar dan Kelihan
Subak Gede Er Jeruk Drs. I
Made Sukaidep. Ketua Pengelola Kelas Reguler B FEB
Unwar Drs. I Wayan Rupa,
M.Agb., Ak., CA., mengatakan kegiatan hari ini merupakan program Fakultas yaitu

pengabdian masyarakat khususnya untuk kelas Reguler B
FEB Unwar yang dilakukan
setiap satu tahun sekali dan
mengajak kurang lebih 350
mahasiswa semester 2. Selain
“ngayah” nanti juga akan ada
“Dharma Wacana”.
Pengabdian masyarakat
kali ini bertempat di Pura Er

Jeruk yang sebelumnya bertempat di Kintamani dikatakan
selain melakukan kerja bakti
mahasiswa juga dapat melakukan persembahyangan dan
sasarannya akan lebih sering
dilakukan di pura.
Kelihan Subak Gede Er
Jeruk Drs. I Made Sukaidep
mengucapkan terimakasih
atas bantuan yang diberikan
oleh FEB Unwar. Dimana
bantuan ini sangat pura guna
pbersihan pura dan penghijauan area lingkungan pura.
Dekan FEB Unwar Dr. I
Made Sara, S.E., MP., membenarkan bahwa kegiatan ini
merupakan program tahunan
yang dilakukan serangkain

penerimaan mahasiswa baru
dimana dilihat dari kondisi
saat ini dibuat sedikit berbeda agar kesannya tidak
hanya sekedar “menyapu”
yang akhirnya diisi dengan
Dharma Wacana dan pemaparan tentang pemberdayaan
potensi yang ada. Pengabdian masyarakat kali ini
menyasar wilayah Sukawati
yang berpusat di Pura Er Jeruk dikatakan karena dilihat
sementara ini masih mampu
bertahan dalam gebrakan
pengembangan pariwisata
secara umum di Indonesia dan khususnya di Bali
masih mampu bertahan yang
namanya “subak”. [cin]

FISIP Unwar Gelar Talk Show

“Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kota Denpasar”

DENPASAR (SW) - HMJ
Ilmu Administrasi FISIP Unwar Himpunan Mahasiswa
Jurusan (HMJ) Ilmu Adminisstrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa menyeleng-

garakan Talk Show dengan
tema “Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah di Kota Denpasar”
pada Kamis, 20 Juni 2019
di Ruang Auditorium Widya

Sabha Uttama Unwar.
Acara dibuka Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP
Unwar, dihadiri Dekan dan
para Wakil Dekan FISIP
Unwar, Sekretaris Jurusan
Ilmu Administrasi, Ketua
Lab, Ketua UPMF, dosen
dan mahasiswa FISIP Unwar. Narasumber Kepala
Bagian Organisasi Setda Kota
Denpasar Dr. Ida Bagus Alit
Adhi Merta, SSTP, M.Si.,
dan akademisi dari FISIP
Unwar yaitu Dr. I Gede Agus
Wibawa, A.P., M.Si dan
Drs. I Nyoman Wiratmaja,

M.Si., dengan moderator
Dosen FISIP I Made Wimas
Candranegara, S.Sos., M.AP
Ketua Panitia Christina
Dharma Yanti mengatakan
kegiatan talkshow ini merupakan program kerja pertama
HMJ Ilmu Administrasi masa
bakti 2018-2019. Dimana
kegiatan ini bertujuan membentuk forum interaktif bagi
mahasiswa, menambah informasi dan wawasan terkait
informasi birokrasi.
Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kadek Febriana Putra mengatakan revor-

masi birokrasi adalah sebuah
perbaikan dari tata kelola
reformasi di pemerintahan
tersebut.
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unwar pada
sambutannya memberikan
apresiasi kepada panitia
karena telah dapat menyelenggarakan acara ini.
Ia mengatakan kalau bicara
tentang birokrasi maka orang
pertama yang mendengar
kata birokrasi di pikirannya berbelit-belit, urusannya
panjang, rumit banyak uang,
dan lain sebagainya. [den]
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UNWAR GELAR WORKSHOP

Penyempurnaan dan Penyusunan Visi, Misi,
Strategi Pencapaian, dan Kurikulum Hukum
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyelenggarakan Workshop
“Penyempurnaan dan Penyusunan Visi, Misi, Strategi Pencapaian, dan
Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum, Profesi Advokat, dan Prodi S3 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa” di Ruang Jayasingha Mandapa
Unwar pada hari Selasa, 16 Juli 2019.
DENPASAR (SW)- Acara dihadiri oleh Rektor Unwar yang
diwakili WR I Unwar, Dekan FH
Unwar, Keynote Speaker, Para
Narasumber, Pengadilan Negeri
Denpasar, Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Kejaksaan Negeri
Denpasar, Pengadilan Agama Denpasar, Pengadikan Agama Badung,
Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan negeri Gianyar, PERADI,
WD I, WD II, WD III Unwar, Ketua
Lab. FH Unwar, UPM FH Unwar,
Kajur dan Sekjur Ilmu Hukum
FH Unwar, Dosen FH Unwar,
Mhasiswa FH Unwar, Alumni FH
Unwar, dan para undangan.
Keynote Speaker dalam Workshop ini adalah Direktur Pembelajaran Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan kemenristekdikti yang diwakili oleh
Kasubdit. Pembelajaran Khusus
Belmawa Menristek Dikti, Drh.
Sirin Wahyu Nugroho.
Narasumber Workshop ini
adalah: 1. Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, SH., MH., Ketua Umum
Pengurus DPN PERADI, 2. Prof. Dr.
A. Rachmad Budiono, SH., MH.,
Ka. Prodi. S3 FH Univ. Brawijaya,3.
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,
M.Hum., Dekan FH UNUD, 4.
Prof. Dr. Dewa Gede Atmaja, SH.,
MH., Guru Besar FH Unwar, 5.
Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih,

SH., M.Hum., Guru Besar FH Unwar, 6. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH., MH., Dekan FH Unwar.
Dekan FH Unwar, Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH., MH.,
menyampiakan bahwa workshop
yang diselengarakan selama dua
hari dengan tema “Penyempurnaan
dan Penyusunan Visi, Misi, Strategi
Pencapaian, dan Kurikulum Prodi
S1 Ilmu Hukum, Profesi Advokat,
dan Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Warmadewa”
untuk mengembagkan proses akademik di FH Unwar. Sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
tentang pendidikan tinggi bahwa
kurikulum harus disesuaikan pada
jenjang S1, S2, dan S3 dalam
rangka menyesuaikan kondisi
pendidikan dengan kebutuhan di
era globalisasi.
Kegiatan workshop kurikulum
merupakan kegiatan rutin yang
diselenggakan FH Unwar. Dua
tahun lalu, workshop pembahasan
kurikulum dilaksanakan di luar
kampus yaitu di Bangli untuk kurikulum S1 dan mengenai kurikulum
magister S2 Prodi MKn. Dalam
workshop kali ini juga akan membahas tentang kurikulum untuk
Profesi Advokat dan S3 Ilmu Hukum. Kedua prodi ini untuk saat ini
masih dilakukan pengusulan agar
bisa di buka di FH Unwar.
Dengan mendatangkan Key-

note Speaker dan Narasumber
yang kompeten ini, serta mengundang stake holder dari luar yaitu
dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Agama, PERADI, dan
Pemerintah diharapkan dalam penyusunan Visi, Misi, Strategi, dan
Kurikulum ini dapat memenuhi
tuntutan perubahan di masyarakat
dan sesuai dengan Visi Misi Unwar
untuk mampu go global di tahun
2034. Fakultas sebagai badan yang
berada di bawah Universitas, harus
menyesuaikan dengan Visi Misi
Universitas. Penyusunan kurikulum ini nantinya akan disesuaikan
dengan Visi Misi serta kebutuhan
di lingkungan kerja, sehingga lulusan dari FH Unwar mampu cepat
diterima di dunia kerja dengan
kompetensi yang dia miliki. Kedepannya FH Unwar akan selalu
berbenah dan untuk target dalam
waktu dekat ini, FH Unwar sedang
membentuk Profesi Advokat dan
S3 Ilmu Hukum. Sehingga sesuai
dengan SDM dan sarana prasarana
yang telah dimiliki FH Unwar, dua
prodi ini dalam waktu dekat dapat
dibuka di FH Unwar.
Rektor Unwar yang diwakili
WR I Unwar, Ir. I Nyoman Kaca,
M.Si., memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Workshop
ini. Visi merupakan impian-impian
yang inspiratif, sehingga Pimpinan

BEM FS Unwar Gelar Pelatihan
Organisasi Kemahasiswaan

DENPASAR (SW)-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Sastra Universitas Warmadewa
menyelenggarakan Pelatihan Organisasi Kemahasiswaan (POK)
Tahun 2019 dengan Tema “ Membentuk Jiwa Pemimpin Milenial
yang Kreatif serta Bertanggung
Jawab dalam Organisasi dan Lingkungan” di Wantilan Pura Sakenan
Serangan pada Senin, 1 Juli 2019.
Acara dihadiri oleh Dekan FS
Unwar, WD I, WD II, WD III FS
Unwar, Kaprodi Sastra Inggris Unwar, Panitia POK FS, dan seluruh
peserta POK FS Unwar. Dalam
laporannyan Ketua Panitia POK FS
Unwar menyampaikan bahwa kegiatan POK ini merupakan kegiatan
wajib yang diselenggarakan BEM
FS Unwar. Kegiatan ini diikuti oleh
mahasiswa smt. 2 yang berjumlah
21 mahasiswa. Tujuan dari kegiatan POK ini adalah untuk mencari
bibit baru dalam meneruskan
organisasi di lingkungan FS Unwar. Dalam pelatihan ini, peserta
diberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kerjasama,
dan menajemen organisasi agar
nanti bisa menjalankan organisasi
serta mampu menjaga nama baik
FS Unwar.
Dekan FS Unwar, Prof. Dr.
Nyoman Kardana, M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan POK ini
merupakan kegiatan kegiatan rutin
setiap tahun yang telah didesain sedemikain rupa untuk memberikan
materi tentang organisasi kemahasiswaan. Kegiatan ini sangatlah
penting dan banyak manfaatnya,

sehingga dapat dimanfaatkan mahasiswa dalam meningkatkan
keterampilannya. Pembelajaran di
kelas hanya terbatas pada pembelajaran akademik dalam meningkatkan kompetensi akademi berupa
pengetahuan. Sedangkan untuk
pelatihan keterampilan dan manajemen organisasi hanya didapatkan
siswa dengan mengikuti pelatihan
organisasi dan berperan aktif dalam
organisasi yang ada di kampus.
Pelatihan ini dilaksanakan
bertujuan untuk memberikan
keterampilan kepada mahasiswa,
sehingga setelah tamat nanti mahasiswa tidak hanya menghandalkan
kompentensi akademik, tetapi ada
hal penting selain akademik yang
dimiliki mahasiswa yaitu integritas. Integritas tersebut meliputi
perilaku, moralitas, dan loyalitas,
kerjasama tim, dan manajemen
organisasi. Inilah yang hanya
didapatkan di luar kelas dengan
ikut aktif dalam suatu organisasi.
Dalam organisasi mahasiswa akan
belajar dalam melaksanakan kegiatan mulai dari perencaan, persiapan, dan pelaksanaan. Sehinga
keterlibatan tersebut akan melatih
keterampilan mahasiswa untuk
manajemen organisasi.
Acara diawali dengan persembahyangan bersama peserta dan
panitia, setelah itu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan antara lain
Ceramah oleh WD III FS Unwar,
Penyampaian materi oleh Kajur.
Sastra Inggris FS Unwar, Materi
oleh Sekjur. Sastra FS Unwar, Tanya Jawab, Ceramah Ketua Comets,

Ceramah Ketua BEM, Ceramah
Ketua DPM, Games, Aksi bersihbersih, dan malam keakraban.
Unitas Gita Sri Kesari (GSK)
Universitas Warmadewa menyelenggarakan Musyawarah Anggota dengan tema “Mewujudkan
Pemimpin yang Berkualitas dan
Berintegritas Guna Tercapainya
Tujuan Tri Dharma Pergururuan
Tinggi” pada Senin, 1 Juli 2019 di
Ruang Jaya Singha Warmadewa
Mandapa.
Ketua Panitia Ida Ayu Made
Wahyuni Dewi mengatakan setiap
lembaga atau organisasi pasti akan
mengali regenerasi pengurus begitu
pula dengan Unitas GSK. Pada moment ini pengurus yang baru akan
mengalami regenerasi, setelah terbentuknya struktural kepengurusan
yang baru maka sebagai lembaga
yang resmi maka selayaknya dilakukan pergantian pengurus.
Wakil Ketua Umum GSK I
Komang Andika Dharma berharap
dengan adanya tema yang sudah
dikonsepkan melalui musyawarah anggota GSK kali ini akan
menghasilkan wajah-wajah generasi baru penerus bangsa yamg
berkomitmen untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas
serta keberadaan organisasi secara
prima sehingga dapat berperan
sebagai salah satu elemen kekuatan pembangunan di Unwar dan
dengan harapan dapat menjadikan
lembaga kampus Unitas GSK ini
menjadi lebih baik.
Pembina GSK Ir. Yan Tonga,
M.P mengatakan tentu musyawarah adalah sesuatu kegiatan
yang rutin dilakukan oleh semua
organisasi khususnya unitas. Musywarah anggota adalah wadah
tertinggi dalam suatu kegiatan unit
kemahasiswaan dimana ini sebagai tempat untuk menghasilkan
atau memperbaiki apa yang ada
dalam organisasi tersebut sebagai
contoh bagaimana memperbaiki
AD-ART. [mar]

di masing-masing Fakultas harus
mampu menyusun Visi Fakultas
yang bagus dan sejalan dengan
Visi di Universitas. Visi yang
baik memiliki beberapa kategori
antara lain: singkat, jelas, mudah
dimengerti, memiliki makna yang
dalam dan luas, sesuai dengan tujuan fakultas, sesuai dengan SDM
dan sarana prasarana.
Visi dalam menjalankan kegiatan akademik di Fakultas memiliki banyak fungsi khusus. Visi
ini sebagai penunjuk arah dalam
suatu institusi, sebagai motivasi
dan memberikan motivasi kepada
seluruh civitas didalamnya dalam
mencapai tujuan. Dalam penyusunan Visi, Misi, Strategi, dan kurikulum ini harus bersifat fleksibel
sesuia dengan indikator-indikator
yang mampu memenuhi unsurunsur dalam mencapai tujuan.
Dalam mencapai tujuan harus
adanya indikator yang spesifik
dan dapat diukur, sehingga ada
parameter dijadikan sebagai acuan

dan evaluasi. Visi, misi, startegi,
dan kurikulum yang disusun harus
berorientasi masa kini yang telah
disesuakan dengan Kemenristekdikti untuk dapat meningkatkan
mutu budaya dan pola pikir.
Direktur Pembelajaran Direktorat Jendral Pembelajaran dan
Kemahasiswaan kemenristekdikti yang diwakili oleh Kasubdit
Pembelajaran Khusus Belmawa
Menristek Dikti, Drh. Sirin Wahyu
Nugroho, menyampaikan bahwa
kegiatan Workshop dalam menyusun Visi, Misi, Strategi Pencapaian,
dan Kurikulum merupakan hal
yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas penyelenggaraan akademik dan lulusan yang
dihasilkan. Workshop ini juga
menjadikan Perguruan Tinggi
khusunya FH Unwar mampu
menghasilkan lulusan yang memiliki relevansi dengan dunia kerja
sehingga lulusan perguruan tinggi
itu langsung bisa terserap oleh
dunia kerja dan dapat mengurangi

tingkat pengangguran.
Pelakasanaan workshop ini diisi dengan dengan Penandatangan
MoU dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma perguruan Tinggi
antara FH Unwar dengan Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar,
Kejaksaan Negeri Gianyar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Pengadilan
Agama Denpasar, Pengadikan
Agama Badung, Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan Negeri
Gianyar, dan PERADI.
Acara dilanjutkan dengan
pemamaparan meteri oleh Keynote Speaker dan Narasumber.
Penyelenggaraan Workshop Penyempurnaan dan Penyusunan
Visi, Misi, Strategi Pencapaian, dan
Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum,
Profesi Advokat, dan Prodi S3 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa akan dilaksanakan
selama 2 Hari yaitu Selasa-Rabu,
16-17 Juli 2019 di Ruang Jayasigha
Mandapa Unwar. [suk]

FISIP Gelar Kuliah Umum

Public Lecture and Discussion Panel Unwar Vern University- Zagreb University
DENPASAR (SW)-Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Warmadewa (Unwar), menggelar
Kuliah Umum dan Panel Diskusi
terkait Ilmu Politik bekerjasama
dengan Institut for Peace and
Democracy Indonesia, Vern University dan Zagreb University pada
Senin, 1 Juli 2019 di Auditorium
Widya Sabha Uttama Unwar. Forum internasional yang ditujukan
untuk berbagi pengetahuan dan
ideologi untuk bangun kemitraan
tersebut sebagai langkah Unwar untuk go internasional. Selain itu juga
diadakan MoU antara Universitas
Warmadewa dengan Vern University dan Zagreb Universiti terkait Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
mengatakan kegiatan merupakan
salah satu kegiatan internasional
dalam bentuk join seminar, dimana Unwar menggandeng tiga
institusi besar yaitu Institut for
Peace and Democracy Indonesia,
Vern University dan Zagreb University. “Forum ini akan membahas tentang segala sesuatu bidang
politik dan demokrasi politik. Dari
forum ini kita harapkan dapat tingkatkan dalam bentuk kerjasama
institusional, meski singkat kita
bisa ambil manfaat untuk fundamen kita untuk go internasional
pada tahun 2034,” tutur Dewa
Widjana, di Auditorium Widya
Sabha Warmadewa.
Dengan menghadirkan pembicara utama Univ. Prof. em. Dr.
Thomas Meyer, Political Scientist, Germany dan I Ketut Putra
Erawan, M.A.,Ph.D., executive
Director Institut for Peace and
Democracy Indonesia, bisa sharing pengalaman-pengalaman
mereka tentang demokrasi di
Eropa dan di Indonesia. “Mungkin
ada spesifikasinya, ada tipologitipologinya yang berbeda. Jadi
pengalaman-pengalaman ini kita

pelajari bersama-sama, kita ambil
manfaatnya, tujuan kita ya mudahmudahan nanti pada akhir kegiatan
ini kita adacsemacam MOU antara
3 pihak ini,” tandasnya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A.
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
memberikan apresiasi kepada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Unwar yang sudah menyelenggarakan kuliah umum, sekaligus
menyelenggarakan summer school
dengan menghadirkan 250 peserta
dan sebagian dari luar negeri khususnya dari Kroasia dan German. “
Ini adalah langkah yang sangat strategis yang pertama memperkenalkan
ilmu politik dan administrasi kepada
masyarakat bahwa politik dan administrasi adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan,” terangnya. Kedua bagaimana
Unwar bisa memotret ideologi dari
kacamata teori dan tentu ini akan
sangat penting bagi pembangunan
ideologi di Indonesia. Upaya-upaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
untuk mendukung visi Unwar untuk
go global.
“Kedepan kita akan menggandeng pakar- pakar politik dan
administrasi Indonesia salah satunya adalah Dr. Ketut Erawan yang
berkualitas dan kapasitasnya sudah
diakui, termasuk juga jaringan internasionalnya yang nanti kita ajak
untuk bergabung di Unwar. Harapan saya tentu visi Unwar untuk
go global 2034 akan lebih cepat

bisa diwujudkan dan sebentar lagi
kami bersama rektor juga akan
melakukan reformasi birokrasi di
tingkat kelembagaan di Unwar,”
tandasnya.
I Ketut Putra Erawan,
M.A.,Ph.D., mengatakan Unwar
sudah siap sekali untuk go internasional. “Unwar mereka itu punya
network yang sangat kuat ke dalam
negeri dan keluar. Menurut saya
kalau mau go internasional harus
melakukan 3 langkah, pertama
harus mengembangkan pemahaman pengalaman-pengalaman
dan belajar apa yang terjadi di
luar negeri untuk itu Unwar harus
menyiapkan pakar-pakar baru
(generasi muda) yang harus disiapkan untuk menjadi ahli berbagai persoalan global. Kemudian
yang kedua harus bekerja sama
dengan Kementerian luar negeri
yang menjadi jembatannya ke
keluar. Yang ketiga, Unwar harus
mengambil orang-orang terbaik
Indonesia untuk membantu Unwar
mencapai visi itu,” papar Ernawan.
Unwar 70% mahasiswanya
dari Indonesia Timur, ini sangat bagus karena pemerintah membutuhkan orang-orang yang memahami
tentang Indonesia timur. “Saya
akan mensupport pendirian pusat
studi Indonesia timur di Unwar
dan teman-teman dari berbagai
lembaga di Jakarta seperti dari
Jerman, dari Amerika dan lainnya
sudah siap gabung untuk membantu,” pungkasnya. [jan]

UMUM

suara

ARMADEW

O b j e k t i f , Ko m u n i k a t i f & D i n a m i k

5

EDISI 26 l SEPTEMBER 2019

BEM Unwar Gelar Seminar Ilmiah
Penalaran dan Kewirausahaan
PMHD Unwar Gelar
Talkshow Aspirasi Mahasiswa
DENPASAR (SW)- Pesemetonan Mahasisya Hindu Dharma
Universitas Warmadewa (Unwar)
menggelar Talk Show Aktivis
Warmadewa bertema “Gemakan
Aspirasimu Bergegas Wujudkan
Integritas Untuk Raih Prestasi”
bertempat di Auditorium Widya
Sabha Uttama Unwar (Kamis
27/6). Sebagai narasumber yakni
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si, Rektor Universitas Warmadewa Prof.
dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E,
Sp.Park. dan Wakil Rektor III
Universitas Warmadewa Dr. Ir. I
Wayan Parwata, MT, IPM.
Pembina PMHD Unwar Drs. I
Dewa Putu Sumantra, M.Si., menjelaskan tema talkshow ini dilandasi atas dasar besarnya niat mahasiswa yang ingin menyampaikan
aspirasinya. “Aspirasi dalam hal
ini tidak hanya aspirasi akademik
saja, tapi aspirasi di kegiatan non
akademik. Narasumber dalam hal
ini nnti akan memberikan trik dan
pengetahuan tentang nilai integritas dan kepemimpinan,” katanya.
Sementara itu Wakil Rektor III
Unwar Dr. Ir. I Wayan Parwata,
MT., IPM., mendorong agar kegiatan unitas di lingkungan Unwar
harus bersifat kompetitif dan membangun integritas.

“Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berdasarkan empat
pilar atau aspek sesuai apa yang
diinginkan Kemenristekdikti, agar
berpengaruh pada posisi Unwar di
tingkat nasional,” imbaunya.
Rektor Universitas Warmadewa Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP & E., Sp.Park mendorong
civitas akademika Unwar untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan memanfaatkan
program International Class yang
diikuti puluhan mahasiswa dari
berbagai belahan dunia.
“Untuk mewujudkan visi, semua komponen harus meningkatkan mutu, salah satunya kemampuan bahasa Inggris,” katanya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si, menegaskan SDM Unwar baik dosen,
pegawai dan mahasiswa harus
mengimplementasikan spirit Sapta
Bayu dalam dirinya.
Sapta Bayu meliputi Ketuhanan
yang Maha Esa, mengembangkan
jiwa kepemimpinan Asta Brata,
mengabdi kepada almamater,
masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, unggul dalam
berkarya, menjungjung kejujuran
dan integritas diri dalam berpikir,
berkata dan bertindak, serta menjunjung konsep Tri Hita Karana. [don]

Workshop Revisi Visi, Misi,
dan Kurikulum FISIP Unwar

DENPASAR (SW) - Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa
menyelenggarakan Workshop
Revisi Visi, Misi, dan Kurikulum
pada Selasa, 20 Agustus 2019 di
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa
Unwar Acara dihadiri Dekan FISIP
Unwar, para Wakil Dekan, Ketua
dan Sekretaris Jurusan di lingkungan FISIP Unwar, Kepala UPMF,
serta dosen dan Bem di lingkungan
FISIP Unwar.
Acara diisi dengan pemaparan
materi “Ekowisata dalam Pengembangan Visi, Misi dan Kurikulum
FISIP” oleh Dr. I Made Suniasta
Amertha, SS., M.Par., dilanjutkan
dengan pemaparan materi “Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Indus-

tri 4.0 oleh Dr. I Wayan
Gede Suacana, M.Si.,
kemudian Pembahasan
Visi, Misi FISIP Unwar
oleh Wakil Dekan I, dan
Pembahasan Kurikulum
Masing-Masing Prodi.
Dekan FISIP Unwar
Drs. I Wayan Mirta, M.Si., mengatakan visi misi merupakan mimpi
kita kedepan. Visi lebih kepada
gambaran secara garis besar tujuan
utama atau cita-cita dari sebuah
organisasi/instansi di masa mendatang atau masa depan. Sedangkan misi sendiri lebih kepada
gambaran dari langkah-langkah
yang akan dikerjakan untuk bisa
mewujudkan cita-cita tersebut.
Menurutnya, kurikulum merupakan aspek sentral dalam proses
pembelajaran. Untuk itu diperlukan upaya simultan secara berkala agar kurikulum dapat sesuai
perkembangan jaman. Disisi lain
banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan atau
revisi kurikulum. [Den]

FKIK Unwar Gelar Pelatihan
Peningkatan Keterampilan
Dasar Teknik Instruksional

DENPASAR (SW)-FKIK UNWAR menggelar Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik
Instruksional (PEKERTI) bertempat
di Ruang Sidang Sri Ksari Warmadewa Mandapa Kamis, 11 Juli
2019. Acara dibuka secara resmi
oleh Wakil Rektor I Universitas
Warmadewa dan di hadiri oleh
Wakil Dekan II FKIK Unwar, Narasumber Prof. Dr. AAIN Marhaeni,
M.A dan Prof. Dr. Nyoman Dantes
serta Peserta Pelatihan Pekerti.
Ketua Panitia dr. Agus Santosa,
Sp.THT-KL, MARS, FICS. mengatakan pekerti ini diselenggarakan
untuk kali kedua, dimana sebelumnya dilakasanakan 3 tahun yang
lalu. Ia lebih lanjut mengatakan

pada tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua
dengan jumlah peserta
yakni 40 orang dari
FKIK UNWAR, RSUD
Sanjiwani Gianyar, RS
Mangusada Badung
dan BRSUD Tabanan.
Lebih lanjut dijelaskan Pekerti ini bertujuan untuk
membentuk dan membina dosen
- dosen muda, sehingga dapat berprilaku profesional dibidangnya.
“Kegiatan ini bertujuan dalam
rangka membina ara dosen, sehinggan dapat berprilaku profesional dalam bidngnya masingmasing,” ungkapnya.
Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si mengatakan bahwa di dalam pengaturan dosen
terdapat regulasinya, menurutnya
fungsi dosen adalah mentransfer
ilmu. Lebih lanjut ia menegaskan Seorang dosen harus terbuka dan tidak
boleh pelit terhadap ilmu. Selain itu
ia juga meemberikan apresiasi atas di
selengarakan acara ini. [Bayu]

Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM)
Universitas Warmadewa
menyelenggarakan
Seminar Ilmiah Penalaran
dan Kewirausahaan
dengan tema “Set Up
Your Mindset To Be
Entrepreneur” pada Sabtu,
20 Juli 2019 di Hotel
Nikki Denpasar.
DENPASAR - Pembicara I :
I Gusti Ngurah Anom (Founder
Krisnha Oleh-Oleh), Pembicara
II : Dr. I Gusti Bagus Suryawan,
S.H., M.Hum. (Dosen Universitas
Warmadewa), Moderator I Putu
Eka Mahardhika, S.IP., M.AP
(Dosen Universitas Warmadewa)
Acara dihadiri oleh Ketua
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Rektor Unwar, WR
III, WD I FS, WD III FEB, WD III
FTP, WD III FH, Ka. BAUK, DPM
dan BEM Unwar, perwakilan BEM
dan Unitas di lingkungan Unwar,
dan seluruh peserta seminar.
Ketua Panitia Gede Fajar
Utama mengatakan dalam upaya
mempersiapkan calon lulusan
perguruan tinggi yang juga siap
berwirausaha, Unwar harus membekali mahasiswa akan keterampilan kewirausahaan. Untuk dapat
mewujudkan hal tersebut, Unwar
harus memiliki kesiapan dalam
arti memahami konsep dan wawasan kewirausahaan, memiliki
bahan ajar serta metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu
BEM Unwar mengadakan Seminar
Ilmiah Penalaran dan Kewirau-

sahaan, dalam hal ini seluruh
mahasiswa baru angkatan 2018
berpartisipasi sebagai peserta
yang akan diberikan pemahaman
dan konsep kewirausahaan serta
diberikan teknik untuk mampu
meneruskan pembelajaran keterampilan kewirausahaan.
Presiden BEM Unwar I Kadek
Windu Darma Jaya mengatakan kegiatan ini diselenggarakan
bersama-sama dengan kader-kader
BEM Unwar dengan tujuan untuk
membentuk teman-teman mahasiswa yang ada di Unwar dalam
berwirausaha oleh karena itu panitia mencari orang-orang ternama
yang terkenal dalam berwirausaha.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
menyambut baik seminar yang
dilaksanakan hari ini karena
menurutnya casing dan tema
dari seminar sangat tepat dimana saat ini negara mengalami
masalah yang sangat besar tentang
kewirausahaan. Proporsi penduduk Indonesia yang menjadi

entrepreneur saat ini dikatakan
masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara-negara
Asean. Oleh karena itu seluruh
warga negara bertaggungjawab
untuk ikut memberikan kontribusi
dalam rangka menaikkan proporsi
penduduk Indonesia menjadi entrepreneur dan dengan diselenggarakannya seminar ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi mahasiswa
serta dengan adanya narasumber
yang didatangkan juga mampu
memberikan atau berbagi pengalamannya kepada mahasiswa
dalam giat-giat berwirausaha.
Prof. Widjana juga menyampaikan bahwa pentingnya PKM
serta menghimbau kepada seluruh
mahasiswa untuk belajar mengindentifikasi suatu masalah untuk
dijadikan sebagai bahan pembuatan proposal PKM dengan harapan
tahun depan ada peningkatan
jumlah proposal PKM di Unwar.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs.

A. A. Gede Oka Wisnumurti,
M.Si., mengajak seluruh peserta
seminar untuk lebih menghayati
nilai-nilai Sapta Bayu sebagai nilai
dan kekuatan yang harus dimiliki
khususnya civitas akademika Unwar. Karena di dalam unsur Sapta
Bayu sudah terkandung apa yang
harus dilakukan dan bagaimana
cara menunjukkan identitas diri
di luar sana, dengan semangat dan
spirit Sapta Bayu yang dimiliki ini
akan membedakan Unwar dengan
universitas-universitas lainnya.
Wisnumurti juga menyambut baik
acara seminar ini karena memberikan nilai positif dan pembelajaran yang luar biasa khususnya
bagi mahasiswa.
Ia berharap kepada mahasiswa jika membuat kegiatan
agar megacu pada standar yang
ada sehingga kegiatan yang diselenggarakan tidak hanya untuk
sekedar memuaskan diri sendiri
tetapi memiliki target yang jelas
dan mendapatkan dampak terhadap institusi. [don]

MUSMA DPM & BEM Unwar Tahun 2019
DENPASAR (SW)-Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Umiversitas Warmadewa menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa
(MUSWA) Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa
Tahun 2019 “ Membuka Gerbang
Musyawarah, Menuju Organisasi
Mahasiswa yang Demokratis”
pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 di
Ruang Auditorium Widya Sabha
Uttama. Acara dihadiri oleh Rektor Unwar yang diwakili oleh WR
III Unwar, WR II Unwar, Kabag.
Kemahasiswaan Unwar, Ketua
DPM, Presiden BEM, DPM dan
BEM Fakuktas dilingkungan Unwar, HMJ dilingkungan Unwar,
dan seluruh peserta Musma.
Dalam sambutannya Ketua
DPM Unwar, I Komang Umar
Sumantriawan menyampaikan
bahwa kegiatan Musma ini merupakan acara rutin tahunan yang
diselenggarakan DPM Unwar.
Sesuai dengan tema kegiatan ini
harapannya bisa menciptakan
generasi yang lebih unggul dalam
menjalankan organisasi mahasiswa kedepannya.

Untuk kepengurusan sebelumnya memang masih banyak
kekurangan, sehingga kedepannya kekurangan tersebut mampu
diatasi oleh kepengurusan berikutnya. Kegiatan ini nantinya
terdiri dari beberapa rangkaian
sampai pada pelantikan pengurus baru BEM dan DPM Unwar
periode 2019/2020. Kegiatan ini
dapat terselenggara atas bantuan
Rektor Unwar dan seluruh pihak
dilingkungan Unwar.
Rektor Unwar yang diwakili
oleh WR III Unwar, Dr. Ir. I Wayan Parwata, MT., IPM., menyampaikan terima kasih atas kehadiran
seluruh pihak dalam acara Musma
ini. Keterlibatan seluruh pihak
mulai dari organisasi mahasiswa
tingkat Universitas, Fakultas, dan
Jurusan sangatlah penting sebagai

bahan dalam merencanakan program di periode berikutnya. Pemilihan tema demokratis ini daoat
dijadikan sebagai tolak ukur ke
depannya agar kegiatan-kegiatan
di bidang kemahasiswaan itu bisa
kita jalankan dengan baik. Ucapan terimakasih juga diberikan
kepada DPM dan BEM Unwar
atas kinerja dan pengabdiannya
selama 1 tahun terakhir ini.
Banyak tantangan yang dilalui
dalam menjalankan organisasi ini
sehingga dengan semngat dan
kerjasama yang baik, segala program kerjanya dapat terealisasi.
Kedepannyan melalui Musma ini
ini akan menghasilkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin baru
dalam organisasi kemahasiswaan
yang mampu menjalangkan organisasi ini lebih baik lagi. Nantin-

ya calon-calon yang terpilih agar
selalu menjaga komunikasi dan
koordinasi dari pengurus sebelumnya sehingga segala kegiatannya yang dilakukan dapat berjalan
lancar dan sukses.
Dalam menyusun program
kerja nantinya, setiap organisasi
kemahasiswaan agar merujuk
pada kegiatan kemahasiswa yang
dirumuskan oleh Kemerintekdikti.
Ada 4 jenis kegiatan kemahasiswaan yang dengan Kemenristekdikti antara lain: penalaran,
bakat dan minat, kesejahteraan,
dan kewirausahaan. Dengan ikut
berpartisipasi atau menyelenggrakan kegiatan tersebut, akan
membantu meningkatkan pemeringkatan Unwar.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selain
merujuk pada Menristekdikti,
diharapkan juga mengarah pada
perkembangan di Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, pada
Musma ini agar ditekankan lagi
kepada calon agar sudah memiliki
sehingga calon dan terpilih sudah
memiliki bayangan untuk program kerjanya kedepannya.[don]

Unwar Lepas Mahasiswa KKN-PPM di Lima Kabupaten/Kota di Bali
DENPASAR (SW)- Universitas Warmadewa melepas 1056
mahasiswa KKN-PPM (Kuliah
Kerja Nyata Pembelajaran dan
Pemberdayaan Masyarakat)
pada Kamis, 1 Agustus 2019
di Lapangan Kampus Unwar.
Peserta KKN akan di sebar
di 50 desa yang tersebar di 5
Kabupaten/Kota di Bali yaitu
Denpasar, Badung, Gianyar,
Klungkung dan Tabanan. Sesuai
dengan namanya KKN-PPM,
Ketua Panitia Ir. Putu Gede Suranata, M.T., mengatakan tema
yang diangkat pada KKN ini
adalah “Pengembangan Ekowisata Menuju Kemandirian dan
Kesejahteraan Masyarakat Desa”
dengan harapan penekanannya
pada pemberdayaan masyarakat
dimana ada tiga poin yang dituju
diantaranya perubahan mindset masyarakat yang dikaitkan

dengan pemahaman tentang
ilmu pengetahuannya, skill, dan
attitude.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
mengatakan pada KKN-PPM
kali ini ada aspek pembelajaran
dan pemberdayaan masyarakat
jadi mahasiswa yang telah mendapatkan kompetensi selama
mengikuti perkuliahan dianggap
sudah mempunyai kapabilitas
untuk bisa merealisasikan apa
yang dimaksud dengan KKNPPM tersebut.
“Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dengan
kemampuan yang dimiliki mahasiswa kita ingin mereka mampu
mempergunakan keterampilannya untuk bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakat
untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Dengan KKN

yang bersifat berkelanjutan ini
diharapkan masalah-masalah
yang dihadapi masyarakat secara
perlahan bisa di minimalisir sehingga kemandirian masyarakat
otomatis akan tumbuh dengan
sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengatakan Warmadewa selalu
tampil tidak saja dalam dunia
akademik tetapi ikut sharing
di tengah-tengah masyarakat

melalui program KKN-PPM.
Hari ini Unwar menyebar 1056
mahasiswa KKN dalam rangka
bagaimana mahasiswa bisa berinteraksi, menemukan masalah,
dan memecahkan masalah bersama-sama masyarakat. Pada
intinya kampus sebagai menara
air harus ikut hadir memecahkan permasalahan yang ada di
masyarakat dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang
tidak saja berkutik pada tataran
teoritik. [mar]

6

UMUM

suara

ARMADEW

O b j e k t i f , Ko m u n i k a t i f & D i n a m i k

EDISI 26 l SEPTEMBER 2019

KSR PMI Guna Bhakti Unwar Gelar W-Factor 2019 SMA/SMK se-Bali
Unitas KRS PMI Guna Bhakti Universitas Warmadewa menyelenggarakan
Warmadewa First Aid Competition & Tutor (W-FACTOR) “Membangun
Generasi Muda Dengan Semangat Juang Serta Rasa Solidaritas Tinggi” pada hari
Minggu, 21 Juli 2019 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar.
DENPASAR (SW)- Acara pembukaan dihadiri oleh Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,
Rektor Unwar, Dekan Fakultas
dilingkungan Unwar dan yang
mewakili, Pengurus PMI Provinsi
Bali, Pengurus PMI Kota Denpasar,
Dewan Juri Lomba, Pembina Unitas KSR PMI GB Unwar, KSR PMI
Perguruan Tinggi se Bali, Unitas
dilingkungan Unwar, Peserta WFACTOR, Panitia dan seluruh anggota KSR PMI GB Unwar.
Peserta W-FACTOR 2019 ini
berjumlah 20 sekolah yang berasal
dari SMA/SMK se Bali : 1. SMAN 1
Gianyar B, 2. SMAN 1 Klungkung,
3. SMAN 1 Singaraja A, 4. SMAN
1 Bangli A, 5. SMAN 1 Mengwi B,
6. SMAN 1 Singaraja B, 7. SMAN
2 Denpasar A, 8. SMA N 2 Seririt,
9. SMA JB School, 10. SMA N
1 Kuta Selatan A, 11. SMKN 2
Singaraja, 12. SMAN 3 Denpasar
B, 13. SMAN 1 Mengwi A, 14.
SMAN 1 Sukawati A, 15. SMAN 1
Gianyar A, 16. SMAN 1 Sukawati
B, 17. SMAN 1 Kuta Selatan B, 18.
SMAN 1 Tabanan A, 19. SMAN 1
Tabanan B, 20. SMA N 1 Bangli B.
Ketua Panitia W-FACTOR
Meita Miartini dalam laporannya
menyampaikan bahwa kegiatan
WFACTOR merupakan program
kerja pengurus KSR PMI GB Tahun

2019/2020. Tujuan pelaksanaan
kegiatan ini adalah sebagai wadah
membentuk kader PMI tingkat
SMA/SMK dan meningkatkan
pengetahuan kegiatan kesukarelawanan untuk siswa-siswa SMA/
SMK. Adapun beberapa lomba
yang dilaksanakan antara lain
Lomba Pertongan Pertama, Lomba
Tutor Sebaya dan Lomba Karikatur
Kesiapsiagaan Bencana. Jumlah
peserta lomba adalah120 orang
tergabung menjadi 20 tim yang
berasal dari 12 SMA/SMK se Bali.
Sementara itu Ketua Umum
KSR PMI GB Unwar, Made Putri
Maharani menyampaikan bahwa
kegiatana W-FACTOR 2019 diselenggarakan sebagai bentuk
evaluasi dan pembinaan siswasiswa PMR Wira di tingkat SMA
SMK se Bali. Kegiatan yang serupa
seringkali diadakan oleh KSR PMI
di Kota Denpasar. Kegiatan ini
nantinya agar dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan dan
evaluasi dari pada siswa PMR Wira
di bidang pertolongan pertama dan
kesiapsiagaan bencana yang tidak
hanya dilakukan sebatas hanya
pelafalan semata tetapi mengimplementasi di masyarakat. Ucapan
terima kasih juga disampaikan
kepada seluruh pihak yang telah
mendukung terselenggarangnya

acara ini baik secara moril dan
materiil.
Kepala Markas PMI Kota Denpasar, Nyoman Lantra dalam
sambutannya menyampaikan bahwa prestasi dan partisipasinya KSR
PMI GB Unwar dalam kegiatan
kepalang merahan sangat besar.
Lomba yang diselenggarakan hari
ini tidak hanya sekedar mencari
juara, namun yang terpenting
dari kegiatan ini adalah untuk
bersilahturahmi dan berbagi ilmu
pengetahuan, wawasan dalam
memahami 7 prinsip PMI. Kepada
seluruh peserta agar mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat
dalam setiap kegiatan kebencanaan. Manfaatkanlah kesempatan
ini dan yang paling utama adalah
menanam jiwa sosial dan jiwa
pertolongan. KSR PMI GB Unwar
saat ini merupakan satu-satunya
Kampus Siaga Bencana (KSB) di
Bali. Selamat berlomba dan raihlah
prestasi setinggi mungkin dengan
rasa sportivitas.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Dalam
menjadi relawan Palang Merah
Indonesia untuk membangun kesadaran sikap kerelawanan itu perlu

Orientation Day Warmadewa
International Summer Exchange 2019

DENPASAR (SW)- Sebanyak 18
Orang Peserta Warmadewa International Summer Exchange (WISE) melaksanakan masa orientasi “Orientation Day” bertempat di Ruang Kuliah
408 Gedung Pascasarjana Universitas
Warmadewa Senin, 5 Agustus 2019.
18 Orang peserta Warmadewa International Summer Exchange (WISE)
berasal dari 11 Negara yakni Austria,
Canada, China, Republic Czech,
Finlandia, Germany, Netherlands,
United Kingdom, USA, South Africa,
dan Singapore serta berasal dari 15
Perguruan tinggi. Hadir dalam acara
Rektor Universitas Warmadewa, Dekan Fakultas Sastra, Wakil Dekan I,
Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan
III Fakultas Sastra Unwar, dan Para
Dosen yang hadir.
Dekan Fakultas Sastra Universitas
Warmadewa Prof. Dr. I Nyoman
Kardana,M.Hum mengatakan bahwa
Program Warmadewa International
Summer Exchange merupakan pro-

gram baru dari Universitas Warmadewa. Menurutnya Warmadewa
International Summer Exchange
dengan Warmadewa International
Program memiliki persamaan di Bidang pemblajaran yakni mahasiswa
international belajar mengenai, Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali,
Budaya Indonesia dan Bali, Tourism
Developement Ekonomi dan Intenational Bussines.
“Hanya saja pada Program Warmadewa International Summer Exchange ini berlangsung 1 Bulan. Pada
program ini mahasiswa diwajibkan
memilih 5 mata kuliah yang di berikan yang ditempuh selama 1 bulan,
berbeda dengan Warmadewa International Program (WIP) yang masa
perkuliahan berlangsung selama 6
Bulan” ungkapnya.
Sementara itu Rektor Universitas
Warmadewa Prof.dr. Dewa Putu
Widjana, DAP&E.,Sp.ParK. menyambut baik Peserta Warmadewa
International Summer Exchange
(WISE). Pihaknya mengatakan dengan
adanya Warmadewa International
Summer Exchange (WISE) ini dapat
memberikan dampak positif bagi
Universitas Warmadewa khususnya
untuk mewujudkan Visi dari Universitas Warmadewa yakni Go Global di
Tahun 2034. [mar]

Technical Meeting PKKMB ke XXXIII
Reguler A Fakultas Hukum Unwar
DENPASAR (SW)Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unwar
menyelenggarakan Technical Meeting (TM) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) ke XXXIII Reguler A
Fakultas Hukum Unwar
pada hari Senin, 19 Agustus 2019
di Ruang Auditorium Widya Sabha
Uttama Unwar. Acara dihadiri oleh
WD III Unwar, Dosen Pendamping
Mahasiswa, Ketua DPM FH Unwar,
Presiden BEM FH Unwar, Panitia
PKKMB FH Unwar, dan seluruh
Mahasiswa Baru peserta PKKMB FH
Unwar Tahun 2019
Ketua Panitia PKKMB FH UNWAR
2019 dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan PKKMB FH
2019 ini merupakan kegiatan wajib
yang harus diikuti oleh Mahasiswa
Baru FH Unwar. Oleh karena itu,
harapannya seluruh peserta bisa
mengikuti PKKMB 2019 ini dengan
sebaik-baiknya dan memperhatikan
sebaik-vaiknya untuk seluruh infor-

masi, tata tertib, dan tugas-tugas yang
diumumkan saat TM ini.
Wakil Dekan III I Ketut Sukadana,
S.H.,M.H., dalam sambutannya
menyampaikan bahwa kegiatan PKKMB FH 2019 ini bukanlah kegiatan
perpeloncoan. PKKMB FH merupakan kegiatan pengenalan kehidupan
kampus khusunya untuk mahasiswa
FH Unwar sebagai keluarga baru di
FH Unwar. PKKMB FH ini dilakukan
memiliki dasar hukum sesuai dengan
aturan Menristekdikti. Dalam kegiatan
PKKMB FH ini, mahasiswa baru FH
Unwar juga dilatih untuk disiplin. Sehingga sebagai mahasiswa baru tidak
perlu ada rasa takut mengikuti PKKMB
FH, karena tidak akan ada kekerasan
dalam PKKMB FH 2019. [Suk]

proses yang panjang dan teknik
keterampilan yang perlu dilatih
secara terus-menerus mengingat
di Indonesia khususnya Bali juga
termasuk daerah rawan bencana.
Tanggap terhadap bencana harus
disikapi dengan sikap dan perilaku
yang cepat dan nyata. Oleh karena
itu, keterampilan tersebut khusunya untuk tingkat perguruan tunggi
dan SMA/SMK perlu dididik dan
dilatih. Kegiatan ini sesungguhnya
sangat penting, karena melibatkan
hampir 20 SMA/SMK SE Bali.
Sehingga semestinya kegiatan ini
bisa diambil alih oleh pemerintah
khususnya PMI Kota Denpasar
sebagai pengelenggara utama.
PMI juga kedepannya harus
memiliki standarisasi untuk organisasi PMR dan KSR, sehingga jelas
input proses output dan outcome
standarisasi yang nantinya akan

menghasilkan semacam akreditasi
bagi organisasi kepalangmerahan
yang ada di Perguruan Tinggi
maupun sekolah-sekolah. Nantinya tugas-tugas dan konsukuensi
masing-masing organisasi lebih
jelas dengan adanya akreditasi
organisasi tersebut. Selain itu,
akreditasi lembaga ini menjadikan
keberadaan lembaga tidak hanya
sekedar ada tetapi bisa berbuat
sesuatu serta semakin sistematis,
terstandarisasi baik dari proses penyelenggaraan, proses organisasinya, proses sarana prasarana dan
yang lain-lainnya. Ketua Yayasan
juga mengucapkan selamat berlomba dan mari kita bangun kerjasama, berkolaborasi satu dengan
yang lain, dan meningkatkan
keterampilan.
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,

memberikan apreisasi positif bagi
KSR PMI GB Unwar atas terselenggaranya kegiatan ini. Kedepannya
kegiatan ini harus di tingkatkan
lagi dengan mengundang peserta
dari Perguruan Tinggi yang ada
di Bali, bahkan yang ada di luar
Bali. Sehingga kegiatan ini memiliki dampak dalam meningkatkan
akreditasi perguruan tinggi. Dengan cakupan peserta yang luas dan
melibatkan PT, kegiatan ini akan
jadi lebih bermakna dan dapat
dijalankan secara sustainable.
Acara W-FACTOR dibuka langsung oleh Rektor Unwar yang
disaksikan oleh Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali dan didampingi oleh PMI
Bali, PMI Denpasar, Pembina KSR
PMI GB Unwar, dan para Dekan
dilingkungan Unwar dan yang
mewakili. [don]

WIP FS Unwar Lepas 51 Mahasiswa Asing
DENPASAR (SW)- Fakultas
Sastra Universitas Warmadewa
(FS Unwar) melalui Warmadewa
International Program (WIP)
kembali melepas 51 orang mahasiswa internasional “Batch 5”
di Ruang Sri Kesari Warmadewa
Mandapa, Kamis 18 Juli 2019.
Mereka berasal dari 35 perguruan tinggi di 6 negara berbeda
Eropa, seperti negara Jerman,
Prancis, Republik Ceko, Belgia,
Belanda dan Switzerland.
Pelepasan Mahasiswa Internasional WIP Fakultas Sastra
Unwar “Batch V” semakin membuktikan bahwa Unwar semakin
berkibar di dunia pendidikan
internasional.
Pelepasan dilakukan langsung oleh Dekan FS Unwar, Prof.
Dr. I Nyoman Kardana, M.Hum.,
bersama para wakil Dekan. Acara
ini dihadiri oleh Wakil Rektor I
Unwar, Ir. I Nyoman Kaca, M.Si.,
Asia Exchange, Kepala Internasional Office Unwar, Wakil Dekan I FTP Unwar, Wakil Dekan I
FKIK Unwar, Wakil Dekan I FISIP
Unwar dan Pejabat Struktural di
lingkungan Fakultas Sastra, serta
dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Sastra Unwar.

Dekan FS Unwar, Prof. Dr.
I Nyoman Kardana, M.Hum.,
mengaku bahagia karena dari
tahun ke tahun jumlah mahasiswa asing yang mengikuti WIP
di FS Unwar terus meningkat.
Bahkan, untuk “Batch 6” yang
dibuka pada bulan September
mendatang jumlah mahasiswa
asing yang telah mendaftar sebanyak 60 orang lebih. Hal ini
membuktikan bahwa WIP FS
Unwar semakin diminati oleh
mahasiswa asing untuk belajar
budaya Bali.
Seluruh mahasiswa asing
“Batch 5”, dikatakan telah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester (kurang lebih
4-5 bulan) dengan baik dan rajin. Bahkan, mereka mengikuti

perkuliahan di dalam kelas ratarata di atas 75 persen. Selain
belajar di dalam kelas, mereka
juga diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop, excursion dan diajak berkunjung
ke beberapa wisata yang ada
di Bali. Di samping diberikan
kesempatan belajar menari Bali,
Gamelan Bali, dan bagaimana
cara membuat canang sari atau
gebogan bagi yang perempuan
dan belajar membuat tradisional
food, seperti sate dan lawar bagi
yang laki-laki.
Pada saat mengikuti workshop, mahasiswa lokal sengaja
dilibatkan untuk berkolaborasi
dengan mahasiswa asing. Tujuannya agar mahasiswa lokal
dapat belajar dan berinteraksi se-

cara langsung dengan mahasiswa
asing, baik berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris maupun
belajar budaya mahasiswa asing.
Sehingga, suasana akademik di
FS Unwar semakin hidup menuju
sesuai misi Unwar menuju universitas go global pada tahun
2034 mendatang.
Dalam sambutannya, Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu
Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., yang
dibacakan oleh Wakil Rektor I
Unwar, Ir. I Nyoman Kaca, M.Si.,
berharap seluruh mahasiswa asing yang dilepas agar bisa menjadi duta pertukaran mahasiswa
di negara masing-masing, yang
membuat orang-orang berkeinginan mengambil program WIP
di kampus Warmadewa. Sebab,
WIP merupakan program sangat
penting dalam mendukung visi
Unwar untuk menjadi World
Class University di tahun 2034.
Diharapkan, WIP FS Unwar
tetap berkolaborasi dan melangkah ke depan bersama dengan
Asian Exchange, sehingga pada
tahun-tahun berikutnya akan
ada program internasional lainnya yang bisa dikolaborasikan
bersama Unwar.[mar]

Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
MoU dengan PT. Arco dan APRINDO
DENPASAR (SW)-Penandatanganan MOU antara Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali dengan PT. Arco dan
APRINDO. Setelah melalui
beberapa kali pertemuan dan
mekanisme antara kedua belah pihak, pada hari Kamis,
4 Juli 2019 bertempat di Ruang Widya Sabha Sekretariat
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali dilaksanakan
penandatanganan MOU antara
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali dengan PT. Arco,
dan APRINDO.
Hadir dalam Acara tersebut yakni Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali beserta Pengurus Yayasan
Kopri Propinsi Bali dan jajaranya. Rektor Unwar, Wakil
Rektor I, II, dan III, Direktur
Warmadewa College beserta
Jajaran, Direktis Warmadewa
Property beserta jajaranya, PT.
Arco dan APRINDO Bali, Ka.
BAAK, Ka. BAUK, Ka. BAPPSIK
dan undangan lainya.
Managing PT. Arco dalam

sambutanya mengatakan keberadaan suatu sistem parkir
berbasis digital di unwar diharapkan mampu menangani
persoalan parkir yang di alami
unwar selama ini “Dengan
adanya kami, kami berharap
dengan sistem yang kami miliki
bisa memberikan yang terbaik
bagi lembaga universitas warmadewa”
Ketua DPD APRINDO
Daerah Bali dalam sambutannya mengatakan bahwa retail
salah satu sektor industri yang
berpengaruh besar terhadap
industri dan ekonomi nasional.
Menurutnya Kerjasama tersebut dapat memberi dampak
baik dari kedua pihak “selain
kerjasama Kami berharap unwar dapat menjadi pioner
dalam mengembangkan program studi di bidang retail”.
Ungkapnya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Kopri Propinsi Bali Dr. Drs.
A.A Gede Oka Wisnumurti,
M.Si mengatakan bahwa Kegiatan tersebut sangat penting

bagi pengembangan lembaga
kedepan.
“Hari ini kita melakasanakan penandatanganan kerjasama antara PT. Arco dan
APRINDO tentunya saya menyambut baik kegiatan ini.”
paparnya. Selain itu pihaknya
mengatakan Dalam menghadapi revolusi 4.0 pihaknya mengajak seluruh lapisan civitas
akademika unwar dan yayasan
untuk berkolaborasi dan tidak
berkompetisi. “Saya mengajak
seluruh lapisan civitas akade-

mika unwar dan yayasan untuk
saling berkolaborasi dan tidak
berkompetisi satu dengan lainya. Dimana kita saling mengerti
dan saling memahai dan kedua
hal tersebut harus kita kolaborasikan bersama didalam mencapai kesempuraan dan tujuan
kita bersama”
Pihaknya menambahkan
Pengeloaan parkir ini mestinya
dapat memberikan solusi terhadap pengeloaan parkir yang
dihadapi di warmadewa saat
ini. [art]
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Pascasarjana Unwar
Pengabdian di Desa
Manukaya, Gianyar
Program Pascasarjana (PPs) Universitas Warmadewa (Unwar)
menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pengmas) dengan tema
“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Ketahanan Ekonomi Desa
Berbasis Ekowisata” pada pada Jumat, 19 Juli 2019 di Desa Manukaya Led,
Tampaksiring, Gianyar.
DENPASAR (SW)- Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,
Rektor Unwar, Direktur dan Sekretaris PPs Unwar, Bendesa Adat
Manukaya Led, Prebekel Desa Manukaya Led, Ketua dan Sekretaris
Prodi di lingkungan PPs Unwar,
Ka. UPM PPs Unwar, Ka. LPM Unwar, Dosen dan staf di lingkungan
PPs Unwar, Mahasiswa PPs Unwar
serta Masyarakat peserta Pengmas.
Acara diisi dengan penyerahan dana punia dan tong sampah
kepada Bendesa Adat Manukaya
Led, penyerahan punia (berupa 1
set pakaian pemangku) kepada pemangku, serta dilanjutkan dengan
Focus Group Diacussion (FGD).
Beberapa materi yang dibahas
dalam FGD :
1. Penguatan Desa Adat dalam
pengelolaan obyek wisata
(Revisi Awig-Awig) oleh Prodi
MIH
2. Good Governance dalam
pemerintahan Desa Adat dan

Desa Dinas oleh Prodi MAP
3. Manajemen Pengelolaan LPD
(Mengatasi Kredit Macet) oleh
Prodi MM
4. Perikatan Perjanjian Kredit
oleh Prodi MKn
Ketua Panitia Dr. I Nyoman
Sujana, S.H., M.Hum., mengatakan pengabdian masyarakat yang
dilakukan PPs Unwar kali ini
mendapatkan mitra yang mengharapkan kedatangan PPs Unwar
ke masyarakat yaitu LPD Manukaya Led. Dikatakan LPD ini terjadi banyak permasalahan hukum
terkait dengan kredit macet dan
Prajuru Desa Adat berharap dengan adanya kerjasama ini mampu
membantu atau memberikan solusi bagaimana cara mengambil
tindakan untuk menyelamatkan
kredit bermasalah tersebut. Dalam
pengabdian masyarakat ini melibatkan semua Prodi dan perwakilan
beberapa mahasiswa di setiap Prodi
yang ada di Pps Unwar dimana
dari aspek Magister Kenotariatan

akan mengkaji perjanjian kredit,
dari aspek Magister Ilmu Hukum
akan mengkaji dari permasalahan
hukum terutama pada kredit yang
bermasalah, dari aspek Magister
Manajemen akan mengkaji dari
laporan keuangan, dari aspek Magister Ilmu Linguistik memfokuskan
pada guide lokal yang membentengi Pura Tirta Empul sebagai obyek
wisata, dan dari aspek Magister Administrasi Publik akan memberikan
pemahaman tentang pemerintahan
desa yang baik.
Direktur PPs Unwar Prof. Dr.
Ir. Gede Suranaya Pandit, M.P.,
mengatakan Desa Manukaya Led
Tampaksiring ini dijadikan tempat
untuk melaksanakan Pengmas karena desa ini merupakan desa pariwisata yang sangat mendapatkan
banyak apresiasi dari masyarakat
nasional maupun internasional
sehingga desa ini menjadi pilihan
dari PPs Unwar untuk berbagi
dan memberikan sesuatu sesuai
dengan Prodi yang ada di PPs Un-

WaRC Unwar Presentasi untuk Hasil
Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan
PKB ke 41 Tahun 2019

DENPASAR (SW)- Tim
Warmadewa Research Centre
(WaRC) Universitas Warmadewa
presentasi untuk hasil penelitian
tentang Evaluasi Penyelenggaraan PKB ke 41 Tahun 2019
dengan Gubernur Bali di Gedung
Jaya Sabha pada hari Kamis,
11 Juli 2019. Tim WaRC yang
didampingi oleh Ketua Yayasan
Kesajahteraan Korpri Proponsi
Bali yang sekaligus menjabat Staf
Ahli Gubernur diterima langsung
oleh Gubernur Bali dan Kadis.
Kebudayaan Prov. Bali.
Dalam pemaparannya, Tim
WaRC Unwar menyampakan
bahwa Penelitian yang dilakukan
ini kepada 320 peserta stand
PKB yang totalnya sebanyak 328
peserta stand dengan jumlah
responden sebanyak 1014 responden. Penelitian yang dilakukan oleh tim membahas tentang
beberapa aspek antara lain : 1.
Lingkungan tentang kebersihan,
kenyamanan, keamanan, dan
dekorasi. 2.Tata kelola tentang
kepuasan terhadap stamd pameran, ketepatan jadwal pentas,
serta variasi kesenian. 3. Nilai
Ekonomi tentang kualitas produk
dan harga jualnya. 4. Persepsi
kepuasan seniman, waktu dan
jadwal pementasan. 5. Persepsi
kepuasan pengunjung, jangkuan
tempat parkir, pertunjukan dan
pameran. 6. Persepsi kepuasan
peserta pameran. 7. Rekomendasi dan rencana jangka panjang
untuk pelaksanaan PKB.
Kesimpulan dari penelitian
tersebut adalah kesuksesan dalam
pelaksanaan PKB sangat tergantung pada persepsi pada pelaku
yang terlibat didalamnya. Dalam

evaluasi ini, persepsi diukur dengan melakukan wawancara terhadap pengunjung, pelaku seni,
dan peserta pameran. Persepsi
diukur dengan membandingkan
pada pelaksananaan di tahun
sebelumnya, sehingga responden
yang dipilih merupakan pengunjung yang berkunjung pada PKB
tahun lalu.
Hasil pengukuran terhadap
persepsi pengunjung, pelaku
senin, dan peserta pameran
menunjukan pelaksanaan PKB
ke 41 tahun 2019 ini lebih baik
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kurang dari ¼ pelaku
kegiatan memberikan komentar
atau persepsi yang kurang baik
terhadap penyelenggaran PKB
tahun ini. Hal ini kontras dengan
78% responden yang memberikan apresiasi baik terhadap PKB
tahun ini. Dengan demikian,
sesuai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan
PKB tahun ini, kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah Prov.
Bali dalam penyelanggaran PKB
ke 41 tahun 2019 sangat diapresiasi oleh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebur
Gubernur Wayan Koster memberikan apresiasi yang besar
kepada tim WaRC atas penelitian yang telah dibuatnya. Hasil
penelitian ini sangat penting
sebagai bahan evaluasi untuk
penyelenggaraan PKB di tahun
depan. Beberapa kebijakan Gubernur Bali dalam pelaksanaan
PKB seperti gratis stand dalam
PKB tahun ini memang sangat
meningkatkan motivasi para
penjual produk lokal Bali. Dalam
pemaparan hasil presentasi ini,

berbagai masyarakat menunjukan kepuasannya terhadap pelaksanaan PKB tahun ini mulai dari
dekorasi dan tata panggung, kebersihan, seniman, pertunjukan,
jumlah stand yang meningkat,
sehingga secara tidak langsung
meningkatkan jumlah kunjungan
di PKB tahun ini. Masih banyak
penelitian-penelitian yang mampu dilakukan oleh tim WaRC
sebagai bahan evaluasi dalam
pelaksanaan PKB tahun depan.
Untuk berikutnya Tim WaRC
diminta melakukan penelitian
dalam mendapatkan data tentang
omset/pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing stan di
PKB tahun ini. Sehingga nantinya
data ini dapat menjadi acuan
untuk mengetahui perputaran
ekonomi yang terjadi selama PKB
ini. Selain itu hal yang penting
menjadi riset adalah tentang arus
lalu lintas saat PKB, kemacetan
yang ditimbulkan, dan pendapatan pendududk di sekitar areal
PKB. Sehingga dengan beberapa
data ini, Pemerintah Provinsi
menjadi tahu berbagai dampak
dalam pelaksanaan PKB.
Selain itu, salah satu penelitian yang dianggap penting
demi memajukan produksi local
adalah tentang penggunaan/
penjualan produl lokal di Bali.
Penggunaan produk lokal ini
setidaknya agar bahan dasar yang
digunakan dalam proses pembutannya berasal dari masyarakat
lokal sendiri. Jadi seluruh produl
lokal seperti songket, endek,
dan lain-lainya dalam proses
pembuatannya menggunakan bahan dasar yang diproduksi oleh
masyarakat Bali sendiri.
Secara Umum, Gubernur Bali
menyampaikan belum sangat
puas dengan pelaksanaan PKB
tahun ini. Walaupun sesuai
hasil penelitian menunjukan
terjadinya peningkatan dalam
pelaksanaan PKB sebelumnya,
masih ada beberapa yang harus
diperbaiki dan disempurnakan.
Kedepan pelaksanaan PKB akan
melibatkan seluruh stakeholder
mulai dari pemerintahan, lembaga pendidikan, dan seluruh
masyarakat Bali. [don]

war. Ada beberapa masalah yang
akan dibantu untuk diecahkan
dalam rangka menyongsong Desa
Manukaya Led dengan ekowisata
Tampaksiring menjadi destinasi
wisata yang terus berkembang.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
mengatakan tujuan dari Pengmas ini adalah mahasiswa ingin mengaplikasikan apa yang
mereka dapatkan di bangku kuliah
dalam rangka bekerjasama dengan
masyarakat untuk memecahkan
masalah yang ada di desa ini. Dilihat dari tema yang diusung dalam
Pengmas ini dikatakan sangat linier
dengan visi Universitas Warmadewa yang bermutu, berwawasan
ekowisata, dan mampu bersaing
global. Keberhasilan Pengmas
ini dapat dilihat dari kemampuan
Pps Unwar mengajak masyarakat
untuk memecahkan masalah yang
ada di Desa Manukaya Led ini.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengatakan bahwa ekowisata
adalah satu model kepariwisataan
yang berbasis pada lingkungan dan
Pengmas yang dilakukan oleh Pps

Unwar mengambil tempat di Desa
Manukaya Led Tampaksiring yang
diketahui terkenal dengan obyek
wisata yang sangat menarik dimana
ada Pura dan ada istana Presiden
sudah sewajarnya dikembangkan
pada kegiatan pariwisata yang
berbasis lingkungan. Tidak saja
lingkungan dalam artian alam tetapi
lingkungan dalam artian budaya
karena aktivitas kepariwisataan
yang ada di Tampaksiring lebih di
fokuskan di sekitar area Pura Tirta
Empul padahal sesungguhnya pendukung kepariwisataan di daerah
Tampaksiring ini harus dikembangkan ke wilayah Desa Manukaya
karena suasana pedesaan sangat
menonjol, jika ini diprogramkan
dan dikembangkan maka akan
menjadi tempat yang menarik
bagi wisatawan yang berkunjung.
Dikatakan Warmadewa akan siap
membantu bersama masyarakat
dalam rangka mengembangkan
ekowisata sebagaimana visi Universitas Warmadewa.
Bendesa Adat Manukaya Led
Pengempon Pura Tirta Empul I
Made Mawi Arnata berharap apa
yang diberikan oleh PPs Unwar
ini akan berguna bagi Desa Manu-

kaya Led terutama bagaimana cara
pengelolaan desa adat ini dalam
rangka pemberdayaan adanya LPD
karena menurutnya LPD sangat
berperan dan jika tidak dirawat
dengan baik dan tidak dijalankan
sesuai dengan aturan maka apa
yang didambakan oleh masyarakat
tidak sesuai dengan apa yang
mereka inginkan.
Prebekel Desa Manukaya Led
Dewa Putu Kencana mengucapkan terimakasih kepada PPs
Unwar karena sudah menjadikan
Desa Manukaya Led ini sebagai
tempat untuk sosialisasi terkait
dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang sesui
dengan profil desa Manukaya
Led sebagai desa wisata. Peran
serta dari Unwar sebagai bagian
dari Pengmas ini tentunya akan
bermanfaat dan membantu dalam
rangka meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia terkait
dengan pengembangan desa adat
dan pengembangan industri rumah
tangga karena dikatakan Desa Manukaya ini memiliki kreatifitas baik
dalam bidang ekonomi contohnya
pengrajin rajutan dan pengrajin
rempeyek. [cin]

Unwar Terima Tim Asesor Badan
Akreditasi Nasional Perguruam Tinggi
DENPASAR (SW)-Universitas Warmadewa menerima
Tim Asesor Badan Akreditasi
Nasional Perguruam Tinggi (BAN-PT) dalam rangka
Asesmen lapangan Prodi
Arsitektur Fakultas Teknik
dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Tim asesor diterima Oleh Sekretaris
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Rektor Universitas Warmadewa beserta
jajarannya dan Dekan Fakultas
Teknik dan Perencanaan beserta
jajarannya di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa pada
hari Rabu, 3 Juli 2019. Adapun
Asesor yang Hadir adalah Prof. Ir.
Bambang Hari Wibisono, MUP.,
M.Sc., Ph.D dan Prof. Christina
Eviutami Mediastika, S.T., Ph.D.
Rektor Universitas Warmadewa Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK., berharap agar
jalannya proses asesmen lapangan
Prodi Arsitektur hari ini berjalan
lancar dan menghasilkan sesuatu
yang diharapkan. Tujuan ases-

men lapangan ini bertujuan untuk
mencocokkan file yang sudah
disiapkan oleh Prodi Arsitektur
dengan fakta yang ada di lapangan. Harapannya apa yang sudah
di kembangkan dalam borang
tidak banyak berbeda dengan apa
yang ada di lapangan sehingga
dapat meringankan pekerjaan para
asesor dan menghasilkan sesuatu
yang diharapkan yaitu Prodi Arsitektur mendapatkan peringkat
yang lebih baik.
Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Ir. I Ketut Sugihantara, M.SA berharap

dan terus berbenah menjadi
kampus yang hijau dan seperti yang dikatakan Bapak
Rektor apa saja yang sudah
dituliskan teman-teman di
Prodi dalam borang, sarana
prasarana yang menjadi tugas
pokok bagi Yayasan sebagai
badan penyelenggara Unwar
secara bertahap dapat terpenuhi khususnya bagi Prodi
Arsitektur tidak mengecewakan serta upaya-upaya yang
sudah dilakukan mendapatkan
hasil yang lebih baik.
Asesor BAN-PT Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc.,
Ph.D. memohon ijin untuk melaksanakan asesmen lapangan dan
akan lebih banyak menghabiskan
waktu di Prodi Arsitektur untuk
berdiskusi dengan pengelola Prodi
dan beberapa mahasiswa. Dikatakan Bali ini menjadi salah satu
tempat yang dirindukan oleh beberapa asesor karena menjadi kebahagiaan sendiri bagi para asesor
untuk datang ke Bali khususnya
ke Universitas Warmadewa. [art]

Kunjungan Prodi Akuntansi Universitas
Narotama Surabaya ke Universitas Warmadewa

DENPASAR (SW)-Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar Menerima kunjungan dari Prodi Akuntansi
Universitas Narotama Surabaya di
Ruang Sidang Sri Ksari Warmadewa
Senin, 15 Juli 2019. Hadir dalam
acara Dekan FEB Unwar beserta
wakil Dekan dan jajaranya Dosen
dan Pegawai dilingkungan FEB Unwar, Kaprodi Akuntansi, Universitas
Narotama Surabaya beserta Dosen
dan Mahasiswa Universitas Naro-

tama Surabaya.
Dekan FEB Unwar menyambut baik atas kunjungan
dari Universitas Narotama
Surabaya “selamat datang
di kampus kami, kampus
kebanggaan kami yang berada di posisi di pusat kota
denpasar dan sangat strategis” paparnya. dengan
pertemuan tersebut diharapkan FEB Unwar dengan
FE Universitas Narotama
Surabaya mampu bekerjasama khususnya berkaitan dengan pengembangan dan bersama-sama mencari
solusi terkait sedikit peminat dari
Program Studi Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan dan juga nanti dengan kerjasama tersebut kedua belah
pihak bisa bersama - sama membuat
suatu event bertaraf international.
“Dengan pertemuan ini saya
harapkan dengan adanya pertemuan
ini timbul kerjasama dengan baik

antar kami di FEB Unwar dengan
Universitas Narotama Surabaya, tentu barangkali kita bisa bersama-sama
mencari solusi terhadap problem
yakni sedikit minat terhadap prodi
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan”
ungkapnya.
Kaprodi Akuntansi Universitas
Narotama Surabaya Mengatakan
kunjungan ini dalam rangka kerjamsama tri dharma perguruan
tinggi khususnya kolaborasi riset
dan kegiatan kemahasiswaan lainya.
“Saya harapkan nanti bisa kita
kolaborasi di bidang tri dharma
perguruan tinggi khususnya kolaborasi dibidang riset”pungkasnya.
Acara dilanjutkan nantinya dengan
sesi diskusi antara mahasiswa FEB
Unwar dengan Mahasiswa Prodi
Akuntasi Universitas Narotama
Surabaya dan juga diskusi antar
Dosen FEB Unwar dengan Dosen
Prodi Akuntansi Universitas Narotama Surabaya.[cin]
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Hegemoni Evidance Based Medicine
dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat, Sp.OG-K., M.M.
Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Konsultan Obginsos (Obgin Komunitas)
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Warmadewa

BELAJAR di Fakultas Kedokteran tidak saja mempelajari tentang
bagaimana menegakkan diagnosis
dan memberikan terapi untuk kesembuhan pasien, namun sangat
luas dan kompleks pembelajaran
yang harus dilalui. Ilmu pengetahuan yang dipelajari selama pendidikan kedokteran tidak sematamata ilmu pengetahuan alam,
juga ilmu pengetahuan sosial,
dan segala pengetahuan lain yang
berkaitan dan berkembang, serta
mendukung filosofi pengetahuan
kedokteran “art and science” Seni
menangani pasien berikut pengetahuan dasar dan lanjutan yang
mesti dipelajari dan dipahami.
Dunia kedokteran tentu tidak bisa
berdiri sendiri tanpa di tunjang
ilmu pengetahuan lain terkait,
bahkan teknologi kedokteran.
Salah satu ilmu pengetahuan yang
semakin berkembang adalah sosioantropologi kedokteran/medis.
Hegemoni superpower Evidence Based Medicine (EBM),
yang seolah-olah persoalan kesehatan/medis hanya mampu tuntas
dengan EBM, mungkin belum tentu?. Basic science dari dunia medis
memang EBM, kedokteran berbasis bukti ilmiah yang didalamnya
tersirat nilai-nilai kualitas hidup/
Value Based Medicine(VBM),
namun kurang “tajam” kini tataran value ini lebih dipertajam
dan dikembangkan lagi menjadi
fokus selain EBM. Value dalam
tatalaksana layanan kesehatan
menyangkut kemampuan memperpanjang masa hidup dan/atau
kualitas hidup. Bukti-bukti ilmiah
terlahir dari hasil penelitian ilmiah
di seluruh dunia (multicenter).
Data dan fakta yang disajikan

diulas berdasarkan bukti ilmiah.
Walaupun demikian belum seluruhnya masalah yang ada dapat
dibuktikan secara ilmiah, dan
masih memerlukan waktu penelitian lanjutan. Kesempurnaan
hanya milik Tuhan Yang Maha
Sempurna, segala hasil cipta,
karya, dan karsa dari manusia
tidak ada yang sempurna, selalu
ada kekurangan, rwa bhineda ada
kelebihan ada kekurangan. Suatu
contoh di masyarakat timur sering
dijumpai pengobatan hanya berdasarkan pengalaman tanpa berbasis bukti ilmiah, namun bukan
berarti tidak bermanfaat, di sisi lain
masyarakat merasakan “kesembuhan” Bagaimana dunia medis menyingkapi ini? Tentu masih banyak
hal yang harus dicari jawabannya,
karena untuk dapat memiliki dasar
ilmiah masih memerlukan proses
pembuktian secara ilmiah. Ketika
mengalami sakit, cara pandang
masyarakat timur bahkan di dunia
barat sekalipun adalah Bagaimana
secepatnya bisa sembuh.
Bagaimanapun caranya bukan
yang terpenting adalah sembuh
dan tidak semata bukti ilmiah. Ke
depan ini menjadi tantangan bagi
stakeholder, shareholder kedokteran dan kesehatan, Bagaimana
menjembataninya? Demikian
pula sebaliknya pengobatan timur
yang berasaskan pengalaman juga
perlu di teliti agar dapat dipertanggungjawabkan, karena tanpa
bukti ilmiah seberapa hebatpun
keberhasilan terapi hendaknya
memiliki dasar ilmiah yang bisa
dipertanggungjawabkan. Jika hanya berpegangan pada pengalaman
ahli di dunia riset masuk ke dalam
jenjang yang terbawah. Penelitian
di level multicenter adalah cara
pembuktian ilmiah tertinggi.
Mengenal konsep Triple L
(Long Life Learning/Long Life
Education) menggariskan bahwa

pembelajaran di dunia kedokteran
adalah pembelajaran sepanjang
hayat, tidak terputus, dan terusmenerus. Hakikat sebagai insan
pembelajar menjadi background
yang mendasari konsep pembelajaran kedokteran, karena ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran terus berkembang dan terus
disempurnakan, tentu dengan
segala “kesempurnaan” yang Tuhan limpahkan kepada umatnya.
Salah satu pembelajaran yang tak
kalah pentingnya selain ilmu pengetahuan kedokteran adalah ilmu
yang mempelajari masyarakat, perilaku sosial manusia (kelompok,
interaksi kelompok, dan menganalisis pengaruh kegiatan kelompok)
pada anggotanya disebut sosiologi
yang merupakan pengetahuan
tentang hubungan sosial manusia,
dan produk dari hubungan tersebut. Sosiologi kesehatan adalah
ilmu terapan, dan kajian sosiologi
dalam konteks kesehatan.
Sementara sosiologi kedokteran/medis merupakan studi tentang
faktor-faktor sosial dalam etiologi
(penyebab), prevalensi (angka
kejadian), profesi kedokteran, dan
hubungan dokter-masyarakat.
Perilaku kesehatan, pengaruh
norma sosial terhadap perilaku,
interaksi antar petugas, dan petugas kesehatan dengan masyarakat.
Prinsip dasarnya penerapan konsep, dan metode sosiologi dalam
mendeskripsikan, menganalisis,
memecahkan masalah kesehatan.
Menurut Cockerham dan Ritchey
(1997) sosiologi medis mengkaji
penyebab dan konsekuensi sosial
kesehatan dan penyakit (medical
sociology is concerned with the
social causes and consequences
of health and illness) di Amerika
Serikat dinamakan medical sociology atau sociology of medicine,
dan di Negeri Belanda disebut
medische sociologie. Sosiologi

medis merupakan pendahulu dari
sosiologi kesehatan dan terkait erat
dengannya, disebut pula sebagai
sosiologi kedokteran.
Straus menjabarkan beberapa
faktor yang menjadi pokok kajian
sosiologi medis. Faktor pertama,
struktur organisasi (organizational
structure). Kedua, hubungan peran
(role relationships). Ketiga, sistem
nilai (value systems), Ke empat,
berbagai macam ritual (rituals).
Kelima, sistem perilaku juga mempunyai berbagai fungsi (functions),
sedangkan antropologi kesehatan
adalah studi tentang pengaruh
unsur-unsur budaya terhadap
penghayatan masyarakat tentang
penyakit dan kesehatan (Solita Sarwono, 1993). Mengkaji masalahmasalah kesehatan dan penyakit
dari dua kutub yang berbeda,
yaitu: kutub biologi dan kutub
sosial budaya, dan mempelajari
bagaimana kesehatan individu,
formasi sosial yang lebih luas
dan lingkungan dipengaruhi oleh
hubungan antara manusia dan spesies lain, norma budaya, institusi
sosial, politik mikro-makro, dan
globalisasi.
Sementara antropologi kesehatan merupakan bagian dari
antropologi yang menggambarkan
pengaruh sosial, budaya, biologi,
dan bahasa terhadap kesehatan
(dalam arti luas) meliputi ; pengalaman dan distribusi kesakitan,
pencegahan dan pengobatan
penyakit, proses penyembuhan
dan hubungan sosial manajemen
pengobatan, kepentingan dan kegunaan kebudayaan untuk sistem
kesehatan yang beranekaragam.
Disiplin ilmu yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis
dan sosio-budaya dari tingkah laku
manusia, terutama tentang caracara interaksi antara keduanya di
sepanjang sejarah kehidupan yang
memengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Bagian dari
antropologi sosial dan kebudayaan
yang mempelajari bagaimana
kebudayaan dan masyarakat memengaruhi masalah-masalah kesehatan, pemeliharaan kesehatan
dan masalah terkait lainnya.

Kajian sosio-antropologi kesehatan membahas tentang konsep sosiologi kesehatan tentang
budaya, kebudayaan, fenomena
dan tantangan kesehatan yang dihadapi mempunyai peran penting
dalam pembangunan kesehatan
masyarakat. Dinamika dan determinan sosial budaya memengaruhi
status kesehatan masyarakat. Disisi
lain konsep dasar antropologi kesehatan dan nilai budaya serta dinamikanya, keanekaragaman budaya
yang dianut mendasari perilaku
kesehatan. Menurut Foster dan
Anderson antropologi medis adalah suatu disiplin biokultural yang
mengkaji baik segi biologis maupun sosial-budaya pada perilaku
manusia, dan khususnya pada
cara-cara keduanya berinteraksi
di sepanjang sejarah manusia untuk memengaruhi kesehatan dan
penyakit (a biocultural discipline
concerned with both the biological and sociocultural aspects of human behaviour, and particularly
with the ways in which the two interacted throughout human history
to influence health and disease).
Suatu subdisiplin yang dikenal
dengan nama medical anthropology atau Antropologi medis (Solita
Sarwono menyebut Antropologi
kedokteran). Antropologi medis
merupakan suatu bidang ilmu
sosial yang erat kaitannya dengan
sosiologi medis sehingga oleh Wolinsky (1980) disebut sebagai first
cousin atau saudara sepupunya.
Peran sosiologi dan antropologi dalam praktek kedokteran/kesehatan adalah untuk mempelajari
cara orang meminta pertolongan
medis, mengetahui latar belakang
sosial-ekonomi masyarakat dalam
pemanfaatan layanan kesehatan,
dan menganalisis faktor-faktor
sosial dalam hubungannya dengan
etiologi penyakit, dan fakta-fakta
sosial (sakit, cacat fisik) meliputi
: penilaian klinis lebih rasional,
menghargai perilaku pasien, kolega & organisasi, menangani kebutuhan sosial-emosional pasien.
Sistem medis yang dijalankan
masyarakat berdasarkan pada nilai
sosial yang diyakininya. Praktek

tradisional barat dan timur dan
pola penyakit dalam konteks budaya masyarakat.
Jadi pembelajar di kedokteran
yang multikomplek dan sangat luas
mengisyaratkan pada setiap insan
kedokteran untuk terus memacu
diri, meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi
secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menjadi “jembatan” bagi pengetahuan untuk
mengalir, dan melayani setiap insan manusia seutuhnya. Berbagai
pengetahuan alam dan sosial serta
penunjang pengetahuan lainnya
wajib menjadi suluh bagi perjalanan belajar menjadi Dokter yang
tulus dan berhati mulia pada setiap
sikap, perilaku, pengetahuan yang
berdasarkan bukti ilmiah (EBM)
dan nilai-nilai (VBM). Paradigma
baru dalam pendekatan tatalaksana layanan kesehatan adalah
kedokteran berbasis bukti, yakni
interseksi dari profesionalisme
dokter, bukti muktahir yang terbaik, dan nilai-nilai (value) pada
pasien.
Sebenarnya value implisit ada
dalam EBM, namun ada perkembangan baru yang menekankan
pentingnya value dalam tatalaksanan pasien, dikenal sebagai
VBM. Setiap intervensi harus dapat
memberikan perpanjangan masa
hidup dan/atau meningkatkan
kualitas hidup. Dalam pelayanan
kesehatan Dokter tidak hanya
puas dengan melihat luaran klinis,
karena kebanyakan uji klinis tidak
menempatkan value sebagai tujuan. Value dikaitkan dengan biaya/cost, benefit, efektifitas, utility.
Penilaian kualitas hidup berdasarkan preferensi pasien kini lebih diunggulkan, dan keputusan tentang
tatalaksana intervensi didiskusikan
dengan pasien dan keluargannya.
Hegemoni EBM tidak serta merta
menghilangkan peran VBM dalam
tatalaksana layanan kesehatan,
hanya fokusnya perlu dipertajam
agar value tetap menjadi acuan
harmoninya tatalaksana layanan
kesehatan. Demikian semoga bermanfaat. **13AY
(dikemas dari berbagai sumber)

FKIK Unwar Gelar “Global Health Conference”

Soft Launching
Klinik Pratama Warmadewa
DENPASAR (SW) - Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A.
Gede Oka Wisnumurti,M.Si menandatangani
Prastasi Klinik Pratama Warmadewa dalam
Rangka Soft Launching Klinik Pratama Warmadewa Selasa, 30 Juli 2019 di Klinik Setempat yang berlokasi di Jalan Akasia Denpasar.
Hadir dalam acara Ketua Dewan Pembina
Yayasan Kesejahteraan Kopri Propinsi Bali,
pembina dan Pengawas, Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali, Rektor Universitas Warmadewa, Wakil
Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor
III Unwar, Dekan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan, Satker Pembangunan Klinik
Pratama Warmadewa, dan Direktur Klinik
Pratama Warmadewa.
Direktur Klinik Pratama Warmadewa
mengatakan bahwa hari ini dilaksanakan soft
opening Klinik Pratama Warmadewa, menurutnya merupakan hal tersebut merupakan
langkah awal bagi klinik pratama warmadewa
dalam rangka pengembangannya. Ia sangat
berayukur klinik pratama warmadewa dapat
selesai tepat waktu dan tepat dengan hari
Ulang Tahun Yayasan Kesejahteraan Kopri
Propinsi Bali yang Ke-35 diadakan Soft
Launching.
“Ini adalah waktu yang sangat tepat meng-

ingat klinik pratama warmadewa ini dapat
selesai sesuai dengan jadwal dan hari ini dapat dilaksanakan Soft Launching” paparnya.
Selain itu Ia mengatakan bahwa klinik
pratama warmadewa ini merupakan hadiah
istimewa dari Yayasan Kesejahteraan Kopri
Propinsi Bali Kepada Klinik Pratama Warmadewa. “Ini merupakan hadiah istimewa
tepat di hari ulang tahun Yayasan yang ke-35,
dan merupakan tanggung jawab bagi kami
skrg, nantinya merupakan komitmen kami untuk memajukan Klinik Pratama Warmadewa
ini,”katanya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Kopri
Propinsi Bali Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan bagi yayasan hal
tersebut adalah suatu komitmen yang harus
kita wujudkan dalam rangka pengembangan
Lembaga. “Apalagi pada saat Soft Launching
tersebut bertepatan dengan HUT YKKPB
ke-35 ini akan menjadi tonggak awal dari
Kliniki Pratama Warmadewa”, Pihaknya
berpesan agar nantinya gedung baru Klinik
Pratama Warmadewa dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya.
“Saya berpesan agar gedung ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya punya keyakinan
penuh, bahwa klinik ini akan jauh lebih
maju dibandingkan klinik lainya,” pungkas
Wisnumurti. [pan]

DENPASAR (SW) Pesatnya mobilitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, tidak
menutup kemungkinan
membawa dampak negatif
terhadap Bali. Salah satunya dari segi kesehatan.
Banyak peluang dan resiko
penyakit global bisa masuk
ke Bali. Untuk mengantisipasi dampak penyebaran
penyakit tersebut, Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa (Unwar) menggelar seminar
bertajuk “Global Health
Conference”. Seminar
yang dipusatkan di ruang
Auditorium Widya Sabha
Uttama Unwar ini akan
berlangsung selama 2 hari
(13-14 September 2019).
Belasan narasumber dihadirkan untuk memberikan pemahaman tentang
kesehatan global dengan
4 topik pembahasan. Diantaranya, Adam Delfiner,
Ph.D. (Maharshi University
and Management), Aristotle Motii Nandy, MEd.
(SPIRITON Renaissance
Internasional), Prof. dr.
A. Jayalangkara Tanra,
Ph.D., Sp.KJ(K). (Psychiatry
Department, University
Hasanuddin), dan Mark
Bunn (TM Teacher and
Ayurweda Expert from
Australia) yang membahas
topik “Mental Health”.
Topik “Herbal Medicine” dibahas oleh Prof.
Dr. dr. I Made Jawi,
M.Kes. (Medical Fakulty,
Unud), Prof. Dr. Muhammad Hanafi (Chemical
Research Centre, LIPI),

dan Dr. rer.nat I Made
Agus Gelgel Wirasuta,
M.Si.,Apt. (Fakulty of
Mathematic and Natural
Science, Unud). Sementara
itu, topik “Healthy Lifestyle” dipaparkan oleh dr.
Ahmad Hamim Sadewa,
Ph.D. (Medical Fakulty,
UGM), dr. Tanjung Subrata, M.Repro.,ABAARM.
(FKIK Unwar), dan Lee Fergusson, Ph.D. (Maharishi
Vedic Research Institute,
Queensland). Sedangkan
topik “Infectious Disease”
dibahas oleh Prof. Dr. drh.
I Gusti Ngurah Kade Mahardika (Fakulty of Veterinary Medicine, Unud),
Prof. dr. Putu Sutisna,
DTM&H.,Sp.Par.K. (FKIK
Unwar), dan dr. Dewa Gde
Agung Budiyasa, Sp.PD.
(FKIK Unwar). Prof. Gerry
Bodeker, Ph.D. dari Columbia University juga dihadirkan sebagai keynote
speaker.
Ketua Panitia, Dr. A.A.
Gede Indraningrat, S.Si.,
M.Sc., mengatakan seminar tentang kesehatan
global rutin dilaksanakan

untuk mensharing risetriset terbaru dari para ahli
tentang perkembangan
kesehatan dunia. Hal ini
sangat penting dilakukan,
mengingat Bali adalah tujuan wisata dunia. Sehingga, kemungkinan peluang
dan resiko penyebaran
penyakit global bisa tersebar di Bali. Oleh karena
itu, kesadaran dan antisipasi tentang kesehatan
global harus ditingkatkan.
“Itulah dasarnya mengapa kegiatan ini kami
laksanakan, kami ingin
merangkul semua stakeholder terkait kesehatan,
baik itu dokter, perawat,
apoteker untuk sama-sama
kita berdiskusi dan menyimak paparan dari para
ahli. Sehingga nantinya
bisa memberikan ide atau
inovasi baru untuk menghadapi masalah kesehatan
global,”ujar Dr. Indraningrat.
Rektor Unwar, Prof.
dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK., mengatakan bahwa seminar
ini sangat mendukung dan

akan dapat mempercepat realisasi visi Unwar
menuju kampus ekowisata.
Apabila visi ini terwujud,
maka Unwar akan mampu
memberikan kontribusi di
dalam pengembangan Bali
sebagai destinasi ekowisata, di samping juga sebagai
destinasi wisata berbasis
budaya. Sehingga, Unwar
menjadi center of excellence dalam pembangunan
pariwisata Bali ke depan.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali, Dr. Drs. A.A. Gede
Oka Wisnumurti, M.Si.,
berharap seminar ini bisa
memberikan solusi terhadap isu-isu kesehatan
global yang nantinya dapat dikolaborasikan dengan stakeholder terkait,
baik pemerintah, penggiat
pariwisata, rumah sakit,
maupun perguruan tinggi.
Sehingga dapat dicarikan
solusi dan diberikan triktrik yang baik untuk memberikan kenyamanan bagi
wisatawan yang berkunjung ke Bali, terutama
masalah kesehatan. [bayu]
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Selangkah Lagi Unwar Punya Prodi D4 Ekowisata

Oleh :
I Nyoman Mardika
SETELAH terbentuknya Tim
Prodi Pariwisata D-4 Pariwisata
yang ditugtaskan oleh Rektor Universitas Warmadea, tim tersebut
langsung melakukan rapat-rapat
untuk menindaklanjuti surat tugas
Rektor tertanggal 21 Mei 2019
tersebut. Selanjytnya Tim yang
diketuai Drs I Nyoman Mardika
MSi ini bergerak cepat dan langsung merancang untuk pembuatan
kurikulum yang dianggap sangat
penting untuk disiapkan sebagai

bahan pembentukan D-4 Pariwisata tersebut. Sebagai langkah
awal kegiatan dengan menggelar
Workshop.
Workshop yang digelar adalah
Penyempurnaan Kurikulum Program Studi D4 Pariwisata pada
Senin, 27 Mei 2019 di Ruang
Sidang Sri Ksari Mandapa Unwar.
Acara dibuka Rektor Universitas
Warmadewa yang diwakili Wakil
Rektor I Unwar, dihadiri Ketua
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata
Propinsi Bali, Dinas Pariwisata
Kabupaten dan Kota se-Bali, Sekretaris Pascasarjana, Dekan dan
Wakil Dekan I di lingkungan Unwar Narasumber Kepala LLDIKTI
Wilayah VIII Prof. Dr. I Nengah
Dasi Astawa, M.Si., dan Asisten
Deputi Kementerian Pariwisara RI
Dr. Wisnu Bawa Taruna Jaya, SE.,
MM dengan moderator Dekan
Fakultas Sastra Unwar Prof. Dr. I
Nyoman Kardana, M.Hum.
Ketua Panitia Drs. I Nyoman
Mardika, M.Si., mengatakan
workshop yang dilaksanakan ini

untuk mendapatkan masukan
baik dari pemakalah dan peserta
(stake holder) berkaitan dengan
penyempurnaan kurikulum D4
Pariwisata Fakultas Sastra Unwar.
Sebelumnya kurikulum sudah
sempat digidok oleh tim pembentukan prodi baru D4 Pariwisata FS
Unwar melalui mekanisme rapat
beberapa kali membandingkan
dengan kurikulum beberapa perguruan tinggi.
Kurikulum yang sempat dibuat
dirasakan masih perlu penyempurnaan. Untuk itu masukan dari
narasumber dan peserta terutama
stake holder sangat diharapkan
sehingga kurikulum yang telah
disusun dapat disempurnakan
sehingga lebih matang dan siap
dilanjutkan ke Ristekdikti.
Rektor Unwar yang diwakili
Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman
Kaca, M.Si., mengatakan seperti
yang diketahui D4 Pariwisata ini
adalah vokasional sehingga nanti
setelah mereka tamat akan mendapatkan gelar sarjana terapan.
Ini sesuai amanat presiden mela-

lui kementerian. Vokasional itu
didorong agar dibentuk untuk memenuhi dunia industry. Sehingga
dalam penyusunan kurikulum
harus ada keseimbangan rasional
antara teoritis dan praktis. Ada
beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu coherent, comprehensive dan systematic.
Sedangkan Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., memberikan support
sepenuhnya agar ini bisa berjalan
dan memberikan terima kasih
kepada stake holder yang telah
membantu. Ia mengatakan Unwar
dibawah Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali akan selalu
memberikan kontribusi terbaiknya
bagi peningkatan kualitas sumber
daya manusia bangsa ini baik
secara local, regional, nasional
dan bahkan juga internasional.
Sebagai komitmen untuk itu makan kami akan selalu memberikan
perubahan dan perbaikan serta
memberikan alternatif-alternatif
pilihan kepada sumber daya ma-

nusia kita untuk bisa mendapatkan
ilmu/keterampilan dan bekal untuk
memasuki dunia usaha, dunia
kerja dan menghadapi tantangan
global. Kita tau bali adalah daerah
pariwisata.
Sebagai daerah pariwisata tentu
salah satu prodi/bidang yang harus
ditekuni/ didapatkan oleh banyak
pihak adalah di bidang kepariwisataan. Unwar dengan visinya
ekowisata yang dikedepankan
adalah lingkungan dan disadari
bahwa pariwisata akan sustain
apabila lingkungan terjaga. Banyak objek-objek wisata baru yang
dibentuk karena lingkungan yang
tidak mendukung maka ia seperti
museum hidup. Akan menjadi menarik jika ekowisata ditawarkan
kepada anak-anak muda untuk
bisa mereka tekuni. Karena dengan
ekowisata kita melihat pariwisata
sebagai suatu hal yang bersifat
hidup dan dinamis.
Setelah dilakukan kegiatan
Workshop tim prodi D-4 Prodi
Pariwisata FS Unwar kembali melakukan FGD dengan mengundang

steakholder untuk mendapat masukan mengenai rencana pembentukan D-$ Pariwisata yang sudah
dilaksanakan lewat pembahasan
kurikulum. Akhirnya dari masukn
yang disampaikan mereka sepat
dengan tim penyempuyrnaan
kurikulum bahwa D-4 Parriwisata
yang dibuka lebih mengkhusus
pada D-4 Ekowisata.
Nama D-4 Ekowisata ini dianggap paling ideal dan sejalan
dengan harapan dari Bapak Menbtri Kepariwisaataan supaya prodi
yang dibuka di Unwar specific dan
hal tersebut juga sejalan dengan
visi dan misi Unwar yang menekankan pada Eko Wisata. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk
sudah mengisi instrument yang
menjadi petunjuk dari Kementrian
Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan legitimasi dibukanya Prodi
D-4 Ekowisata.
Semoga usulan pembukaan
prodi baru D-4 Ekowisata ini terwujud sehingga tahun 2020 diharpkan sudah menerima mahasiswa
baru D-4 Ekowisata. **

Seprianus Jora Dingu

Juara I (Perorangan) Lomba Lintas Kampus XVIII Tahun 2019
Oleh :
Ir.. I Wayan Muliawan,M.T.
Dosen Pembina Mapala Citta Mandala Unwar

AKTIVITAS generasi muda
lebih memilih berkutat dengan
gadget dan kurang meluangkan
waktu mereka untuk melatih fisik
melalui kegiatanseni dan olah
raga. Khususnya aktivitas olah
raga sangat berguna dalam menjaga kesehatan, membentuk sikap
positif dalam diri serta meningkatkan sosialisasi antar individu saat
berolahraga.
Berdasarkan fenomena terseut
Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta
Alam Cakra Bhuwana Politeknik
Negeri Bali menyediakan wadah
kreaktivitas khususnya generasi
milenial khususnya siswa-siswi
SMA/SMK se-Bali, Banyuwangi,
dan Mahasiswa/i Perguruan Tinggi
se-Bali untuk berpartisipasi dalam
suatu kegiatan olahraga dengan
menggunakan konsep halang
rintang dengan nama “Lomba
Lintas Kampus Mapala Cakra Bhuwana 2019” dengan Tema ”Meningkatkan sportivitas generasi muda
guna meraih prestasi murni dengan
komitmen dan tanggung jawab
melalui Lomba Lintas Kampus”
MANFAAT KEGIATAN
Ada beerapa menfaat yang
akan diperoleh oleh peserta Lomba anatara lain :
1. Terlatih dan terbangunnya
kesiapan mental dan fisik para
generasi muda untuk menjadi
generasi yang aktif dan kreatif.
2. Meningkatkannya semangat
sportivitas, minat dan bakat
antar siswa/i SMA/SMK seBali dan Banyuwangi, dan
mahasiswa/i Perguruan Tinggi
se-Bali.
3. Terjalinnya tali persaudaraan
generasi muda antar siswa/i
SMA/SMK se-Bali dan Banyu-

wangi, dan mahasiswa/i Perguruan Tinggi se-Bali.
4. Tersosialisasikan nama Politeknik Negeri Bali pada umumnya dan Mapala Cakra Bhuwana pada khususnya kepada
masyarakat.
TATA CARA PERLOMBAAN
Ada 2 (dua) katagori Lomba
yang diperlombakan dalam Lomba
Lintas Kampus Mapala Cakra Bhuwana 2019 antara lain :
A. Team (Kelompok)
Peserta berlomba secara estafet
melalui 12 rintangan yang terbagi
menjadi 3 pos, dimana setiap pos
berisikan anggota tim yang akan
mengambil kalung dari peserta
di pos sebelumnya yang nantinya
akan dibawa sampai finish.
B. Individu (Perorangan)
Peserta melewati 8 rintangan
yang sudah ditentukan oleh panitia.
WAKTU DAN
TEMPAT KEGIATAN
Technical Meeting
Hari/Tanggal :
Sabtu, 27 April 2019
Tempat
:
Gedung Widya Guna
Politeknik Negeri Bali
Waktu
:
16.00 Wita – Selesai
Perlombaan
Hari/Tanggal :
Minggu, 28 April 2019
Tempat
:
Lapangan Widya Mandala
Politeknik Negeri Bali

Waktu
:
08.00 WITA – Selesai
PERSYARATAN PESERTA
Adapun persyaratan yang harus
dipenuhi oleh peserta Lomba
yaitu:
A. Team (Kelompok) :
1. Peserta LLK adalah siswa/
siswi SMA/SMK se-Bali, dan
se-Banyuwangi.
2. Tiap satu team terdiri dari 3
orang (2 Putra dan 1 putri).
3. Mengisi dan mengumpul formulir pendaftaran
4. Peserta menyertakan fotocopy
kartu pelajar atau surat tugas/
surat delegasi dari sekolah.
5. Peserta menyertakan surat
keterangan sehat dari dokter,
selambat-lambatnya H-7 sebelum technical meeting.
6. Peserta menggunakan pakaian
dinas lapangan atau pakaian
olah raga sekolah.
7. Peserta wajib membawa tumbler atau botol minum sendiri.
8. Membayar uang pendaftaran
sebesar Rp 165.000/team.
B. Individu (Perorangan) :
1. Peserta LLK adalah siswa/
siswi SMA/SMK se-Bali, dan seBanyuwangi, dan mahasiswa/i
Perguruan Tinggi se-Bali.
2. Mengisi dan mengumpul formulir pendaftaran
3. Peserta siswa/i menyertakan
fotocopy kartu pelajar atau
surat tugas/surat delegasi dari
sekolah.
4. Peserta mahasiswa/i menyertakan fotocopy Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) surat tugas/
surat delegasi dari Perguruan
Tinggi.
5. Peserta menyertakan surat
keterangan sehat dari dokter.
selambat-lambatnya H-7 sebelum technical meeting.
6. Peserta menggunakan pakaian
dinas lapangan atau pakaian
olah raga sekolah.
7. Peserta wajib membawa tumbler atau botol minum sendiri.
8. Membayar uang pendaftaran
sebesar Rp 70.000.
TATA TERTIB PESERTA
Untuk kelancaran jalan Lomba

PELAKSANAAN LOMBA LINTAS KAMPUS
MAPALA CAKRA BHUWANA
POLITEKNIK NEGERI BALI 2019
Hari/
Tanggal
Sabtu,
27 April
2019

Lintas Kampus Mapala Cakra Bhuwana 2019 perlu ditetapkan Tata
Tertib Lomba sebagai berikut :
1. Peserta wajib memenuhi persyaratan peserta yang sudah
ditentukan.
2. Peserta LLK adalah siswa/
siswi SMA/SMK se-Bali, seBanyuwangi, dan mahasiswa/i
Perguruan Tinggi se-Bali.
3. Menyelesaikan seluruh adminitrasi sesuai dengan ketentuan
panitia.
4. Perwakilan dari kelompok dan/
atau official diwajibkan mengikuti technical meeting.
5. Jika peserta atau official tidak
mengikuti technical meeting,
maka hak protesnya dicabut.
6. Peserta harus hadir dan melakukan registrasi ulang selambat-lambatnya 10 menit
sebelum lomba di mulai.
7. Memakai tanda peserta lomba
yaitu nomor punggung dan
kalung estafet.
8. Saat orientasi medan peserta
dilarang mencoba jalur dan
rintangan.
9. Mengikuti lomba secara keseluruhan dengan melewati setiap
rintangan yang ada.
10.Peserta diberikan hak protes
atas keputusan dewan juri dan
akan dikenakan uang protes.
Apabila protes diterima maka
uang protes akan dikembalikan.
11.Peserta dan official diberikan
waktu protes 10 menit setelah

Minggu,
28 April
2019

Waktu

Kegiatan

Tempat

15.30 s.d 17.00

Registrasi Peserta

17.00 s.d 19.00

Technical Meeting

19.00 s.d selesai

Pembagian
Nomor Urut

Gedung
Widya
Guna
Politeknik
Negeri Bali

07.30 s.d 08.00

Registrasi Peserta

08.00 s.d 08.30

Acara Pembukaan

08.30 s.d 09.00

Orientasi Jalur

09.00 s.d 11.00

Pelaksanaan Lomba
Kategori Team
(Siswa/i)

11.00 s.d 12.00

Istirahat Makan Siang

12.00 s.d 14.00

Pelaksanaan Lomba
Kategori Perorangan
(Siswa/i)

14.00 s.d 16.00

Pelaksanaan Lomba
Kategori Perorangan
(Mahasiswa/i)

16.00 s.d 17.00

Acara Penutupan dan
Pengumuman Juara

17.00 s.d 18.00

Pembagian Piagam
Seluruh Peserta

pengumuman nilai dari dewan
juri.
12.Setelah waktu protes berakhir,
maka keputusan dewan juri
tidak bisa diganggu gugat.
13.Bagi peserta yang menginap di
kampus Politeknik Negeri Bali,
apabila ingin keluar lingkungan
kampus, harap melapor kepada
panitia.
14.Peserta dilarang merokok,
minum-minuman keras, dan
membawa narkoba. Selama
menginap dan berkegiatan.
15.Peserta dilarang membawa senjata tajam. Selama menginap
dan berkegiatan.
16.Peserta dilarang melakukan tindakan asusila. Selama menginap dan berkegiatan.
17.Pelanggaran aturan akan terancam diskualifikasi.
PARTISIPASI MAPALA
CITTA MANDALA

Lapangan
Widya
Mandala
Politeknik
Negeri Bali

UNIVERSITAS WARMADEWA
Berdasarkan Undangan yang
disampaikan kepada Unit Kegiatan
Citta Mandala Universitas Warmadewa, CM Unwar mengirimkan
delegasinya sebanyak 3 (tiga )
orang anggotanya untuk katagori
Individu (Perorangan) yaitu :
1. Ronaldo Ragowino Bira
No Anggota: CM-1730214
2. Robinson Ama Dangu Ngindi
No Anggota: CM-1730216
3. Seprianus Jora Dingu
No Anggota: CM-1730210
Prestasi yang diperoleh dari
ke tiga peserta Lomba ini adalah:
Seprianus Jora Dingu keluar sebagai Juara I Katagori Individu
(Perorangan)
Semoga Prestasi ini menjadi
langkah awal untuk mendulang
prestasi yang lebih banyak dengan
materi yang berbeda.
SALAM LESTARI

Lomba Akuntansi Antar Kelas Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unwar
DENPASAR (SW)-Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB) Universitas Warmadewa menyelenggarakan Lomba Akuntansi Antar Kelas Jurusan
Akuntansi pada Jumat, 28 Juni
2019 di Ruang Lab. FEB Unwar.
Acara dihadiri Dekan FEB Unwar,
para Wakil Dekan serta dosen di
lingkungan FEB Unwar. Lomba
diikuti oleh mahasiswa semester
II, semester IV dan semester VI
dari Jurusan Akuntansi FEB Unwar

Adapun pemenang lomba yaitu:
Dari semester II juara I diraih
oleh I.A. Made Pradira Anggun
P., juara II diraih oleh Hillary
Kristensen Haris, juara III diraih
oleh Gasriela Hardayani
Dari semester IV juara I diraih
oleh I Gusti Ngurah Kadek Dani
Darma Putra, juara II diraih oleh
I Wayan Sri Astuti, dan juara III
diraih oleh Ni Putu Ayu Sinta
Dewi Dari semester VI juara I
diraih oleh I Gusti Ayu Bintang

Pramesti Dewi, juara II diraih oleh
I Putu Agus Arya Darmawan dan
juara III diraih oleh Ervia Natun
Nasihah Dekan FEB Unwar Dr. I
Made Sara, SE.,MP., mengatakan
lomba akuntansi ini melibatkan
mahasiswa semester II yang menekankan ke teori, semester IV
menekankan kepada keuangan
dan semester VI menekankan
kepada audit.
Semua ini untuk lebih memantapkan teori-teori yang didapatkan

di bangku kuliah. Harapannya
dengan lomba ini mahasiswa dapat lebih mencoba mengembangkan diri sendiri dan memotivasi
diri mereka untuk lebih giat belajar, lebih menguasai akuntansi
tidak hanya di teori tetapi juga
implementasi dari akuntansi itu
sendiri.
Dengan diimbangi dengan
lomba seperti ini diharapkan
prodi akuntansi memiliki brand
tersendiri dimana prodi akuntansi

mempunyai penekanan visi dan
misi yang lebih kepada pajak dan
audit sehingga kalau masyarakat
ingin penguatan dan pemaha-

man terhadap pajak dan audit
pilihannya adalah FEB Unwar.
Inilah sasaran yang ingin dicapai
kedepan. [gung]
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“MENDAK PANCA DATU”

Oleh:
I WAYAN RUNA
Dosen FT. Arsitektur Univ. Warmadewa

MELALUI pendekatan supranatural diketahui bahwa sebelum
dilakukan pengembangan Pura
Puncak Raung diperlukan penanaman Panca Datu yang diambil
dari 3 (tiga) puncak gunung yaitu
Puncak Gunung Bromo sebagai
representasi Dewa Brahma, Puncak Gunung Raung sebagai representasi Dewa Wisnu, dan Puncak
Gunung Semeru sebagai representasi Dewa Siwa. Pura Puncak
Raung terletak di depan Candi
Agung Gumuk Kancil, Petilasan
Maha Resi Markandeya di Dusun
Wono Hasih, Desa Bumiharjo,
Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan penanaman Panca
Datu yang akan dilaksanakan seolah-olah mengulang apa yang sudah
pernah dilakukan oleh Maha Resi
Markandeya sebelum mengembangkan Pura Agung Besakih,
tepatnya di depan Pura Basukihan.
Hal ini sudah banyak dipahami
dan diketahui oleh masyarakat

umum melalui media Hindu (babad
maupun prasasti) yang berkaitan
dengan perjalanan suci Maha Resi
Markandeya dalam rangka penyebaran Agama Hindu di Pulau Bali
dan khususnya untuk pembangunan Pura Agung Besakih di lereng
Gunung Agung. Dalam perkembangannya ternyata sebelum mendaki
Gunung Raung harus dilakukan
pendakian Gunung: Prau-Dieng,
Ungaran-Gedong Songo, Ijen,
Penanggungan, Agung, dan Batur.
Diperlukan waktu 1 (satu)
bulan untuk persiapan fisik dalam
rangka pendakian Puncak Gunung Raung setinggi 3.332 m
dpl. Sebenarnya untuk mendaki
puncak gunung ini ada 4 (empat)
jalur/arah. Kali ini kita mendaki
lewat jalur utara yakni dari Desa
Sumberwringin Bondowoso. Untuk kegiatan mendaki diperlukan
4 (empat) hari mulai hari Kamis
14 Juni 2018 sampai dengan hari
Minggu 17 Juni 2018.
Hari pertama dilakukan matur

piuning melalui persembahyangan bersama di Pura Widya
Dharma Sugihwaras, Pura Dalem
Blambangan, Pura Pucak Raung,
Candi Agung Gumuk Kancil,
dan Beji Astha Dala, dilanjutkan
dengan istirahat semalam. Peserta
pendakian yang tergabung dalam
Yayasan Nusa Jaya sebanyak 17
(tujuh belas) orang yaitu: I Made
Suwasa Astawa, I Made Wianto
Putra, I Wayan Runa, I Made
Dwi Permana, Krishna Widhi, I
Wayan Suma, I Wayan Tura, Putu
Agus Purnawan, I Nengah Karya,
I Nyoman Suarsa, Dedi, I Nyoman
Sumandita, Dewa Ngakan Ketut
Suteja dan Anak, I Wayan Marya, I
Wayan Ukiriana, dan Cici Gamiati
(satu-satunya perempuan). Dibutuhkan 3 (tiga) orang Porter untuk
membantu pendakian, baik untuk
mengangkut barang dan alat, memasang dan membongkar tenda,
serta sebagai penunjuk arah.
Hari kedua dilakukan pendakian mulai dari Pesanggrahan
Gunung Raung diperlukan waktu
1 (satu) jam dengan menumpang
kendaraan truk untuk sampai di
Pondok Motor terus mulai berjalan kaki menuju Pondok Sumur,
Pondok Tonyok, Pondok Demit,
dan bermalam di Pondok Mayit.
Diperlukan waktu 9 (Sembilan)
jam perjalanan di dalam hutan dari
Pondok Motor sampai di tempat
menginap (Pondok Mayit).
Hari ketiga mulai pukul 05.00
WIB dilanjutkan pendakian menuju Pondok Angin, Pondok Deden
Hidayat, dan berakhir di Puncak
Gunung Raung pada ketinggian
3.332 m dpl selama 3 (tiga) jam
perjalanan. Suasana pendakian
dengan berjalan di atas bebatuan

Dari Dewa Wisnu di Puncak Gunung Raung

Peserta pendakian sebanyak 17 orang.

Ritual Mendak Panca Datu dari Dewa Wisnu.

khas gunung berapi dapat dikatakan hanya dari Pondok Deden
Hidayat menuju Puncak Gunung
Raung. Di Puncak Gunung Raung
inilah dilaksanakan pengibaran
bendera merah putih, ritual
Mendak Panca Datu dengan sarana upakara yang sudah disiapkan
sebelumnya, Pasupati Gambar
Padmasana, Candi Ibu, dan “sosialisasi/declare” ke seluruh penjuru
mata angin tentang pengembangan
Pura Puncak Raung, komunikasi

Berkibarlah benderaku.

supranatural berkaitan kegiatan di
Glenmore-Raung, larung/pakelem
sajen dan wastra. Dari 17 (tujuh
belas) orang peserta pendakian,
hanya 3 (tiga) orang yang tidak
berhasil mencapai puncak yaitu I
Made Wianto Putra, Dewa Ngakan
Ketut Suteja, dan I Wayan Marya.
Setelah semua puas ber selfie
ria, kemudian pas jam 12.00 WIB
kembali turun gunung dan baru
sampai di Pondok Motor pada
jam 21.00 WIB (9 jam perjalanan).

Cuaca dapat dikatakan sangat
mendukung kegiatan pendakian
seperti tidak ada hujan dan tidak
terlalu panas. Terimakasih banyak
kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah membantu kegiatan ini sehingga dapat terlaksana
sesuai dengan rencana. Sebagai
penutup marilah bersiap-siap
untuk mengabdi lagi sesuai tugas
pokok dan fungsi masing-masing,
serta sampai jumpa di Puncak
Gunung Semeru. **

n Napak Tilas Hindu ke India

Mengukuhkan Pulau Bali Sebagai Sorga Terakhir di Dunia
Oleh: I WAYAN RUNA
Dosen FT. Arsitektur Univ. Warmadewa
KELUARGA Universitas Warmadewa yang tergabung dalam
Sekeha Demen melaksanakan
tirtayatra ke India Utara selama
7 (tujuh) hari, dari hari Umanis
Galungan/Kamis tanggal 31 Mei
2018 sampai dengan hari Rabu
tanggal 6 Juni 2018 denga biaya
rata-rata sebesar 17 juta rupiah
diatur oleh Lila Travel Group #
1793. Biaya perjalanan dikumpulkan dengan cara potong gaji
setiap bulan sebesar 500.000 s.d.
1.000.000 rupiah, yang dipotong
melalui Bendahara Pusat. Peserta tirtayatra sebanyak 15 orang
yaitu: I Wayan Runa, Ni Made
Jaya Senastri, I Gusti Agung Putu
Eryani, Putu Ika Wahyuni, Anak
Agung Gde Sumanjaya, Anak
Agung Sri Kalimantari, I Wayan
Muliawan, Mippy Sadarukmi
Winten, I Wayan Wesna Astara,
Ni Wayan Pujiwati, I Ketut Latra,
Ni Kadek Yunita Parwesi, Ni
Nyoman Supadmi, Pande Ayu
Sri Padma Dewi Wijaya Swari,
dan Ni Ketut Sumarni.
Penerbangan dari Ngurah Rai
Denpasar menuju New Delhi
ditempuh selama 10 jam termasuk transit di Kualalumpur
selama 2,5 jam. Dengan menggunakan jasa penerbangan Malaysia
Airlines dan menginap di hotel
berbintang 5, serta perjalanan
di darat menggunakan bis yang
cukup melelahkan.
Hari pertama adalah Mathura/
Brindavan yaitu kota tempat Sri
Krisna dilahirkan. Kemudian
mengunjungi Sri Krishna Janma
Bhumi Temple dimana Sri Krishna lahir di penjara Istana Raja
Kansa, selanjutnya sembahyang
di Dwarakdesh Temple. Tour
dilanjutkan ke Prem Mandir yaitu
kuil pemujaan yang didedikasikan khusus untuk menyembah
Dewa Krishna. Sore harinya menyusuri Sungai Yamuna dengan
Auto Ricshaw lalu ke Nidivan
– Banke Bihari Temple. Kalau di
Bali banyak ada kera di hutan,

tetapi di pinggir sungai Yamuna
justru kera banyak ada di perumahan penduduk. Banyak orang
yang katanya mereka bayar kaul
dengan cara berjalan dalam posisi tidur.
Hari kedua pergi ke kota
Agra, dengan 1,5 jam perjalanan
dari kota Mathura untuk mengunjungi Taj Mahal. Tempat ini pada
awalnya merupakan peninggalan
kerajaan Hindu yang selanjutnya
dikembangkan menjadi peninggalan kerajaan Islam. Dengan
pola simetris ruang luar dan
bangunan-bangunan ditata sedemikian rupa sehingga sangat
menarik untuk dikunjungi sambil
berfoto selfie menggunakan pakaian khas India yaitu kain sari
terutama bagi kaum perempuan.

Sungai Gangga dengan latar belakang patung Dewa Siwa.

dataran tinggi Indo-Gangga India
Utara untuk pertama kalinya di
Haridwar, yang memberi kota ini
nama kuno Ganggadwara. Haridwar dianggap sebagai salah satu
dari tujuh tempat suci (Sapta Puri)
bagi umat Hindu. Bus diberangkatkan menuju ke Harki Pouri
yakni tempat jatuhnya Nechtar/
Tirta Sanjiwani sebagai akibat

Jyotisar: tempat turunnya Wahyu/Nyanyian Tuhan (Bhagavad-Gita).

Hari ketiga dengan 5,5 jam
perjalanan dari New Delhi menuju Haridwar. Haridwar merupakan kota kecil di tepi sungai
Gangga dimana semua penduduknya vegetarian. Haridwar
adalah kota kuno dan kota madya
di distrik Haridwar di Uttarakhand
India. Sungai Gangga setelah
mengalir sejauh 253 kilometer
dari sumbernya di Gaumukh di
tepi Gletser Gangotri, memasuki

dari Manthan yang berputar-putar
di lautan. Di pinggiran sungai
Gangga (zona VIP) yang arus
airnya sangat deras ini dilakukan
melukat dan nunas tirta. Sebagai
acara puncak yang pesertanya
sangat banyak menjelang sore
hari, selanjutnya mengikuti Aarti
Pooja yaitu persembahan api suci
kepada Dewi Gangga. Di akhir
Aarti Pooja ini kita menghanyutkan persembahan / sajen khas In-

dia disertai kiriman doa yang telah
dipersiapkan atau ditulis di atas
kertas. Semoga doa teman-teman
terkabulkan semuanya.
Hari keempat menuju Kurukshetra (5,5 jam perjalanan dari
Haridwar), kota ini akan membawa kita kepada kisah perang
Mahabharata. Di dalam Purana
bercerita tentang bagaimana
Dewa Brahma menciptakan alam
dari Kurukshetra. Kurukshetra
juga sebagai tanah Bhagavad-Gita. Kemudian setelah makan siang
mengunjungi beberapa tempat
suci seperti Brahma Sarover sebagai tempat terbaik untuk memulai
ibadah religi. Sumur Drupadi
sebagai tempat dimana Drupadi
mengeramas rambutnya dengan
darahnya Dursasana setelah tewas
terbunuh. Selanjutnya ke Bhisma
Kundh sebagai lokasi wafatnya Rsi
Bhisma yang agung. Kemudian
berkunjung ke Jyotisar, disinilah
sebagai tempat turunnya wahyu
yang tertuang dalam mahakarya
Bhagavad-Gita.
Hari kelima mengunjungi/
melewati India Gate, Parliament
House, President House, dan
Indraprasta. Selanjutnya setelah
makan siang mengunjungi Akshardham Temple, yaitu sebuah
kuil Hindu termegah dan terbesar
di India. Kuil ini menggambarkan kebesaran perkembangan
Hindu dari jaman prasejarah
sampai abad modern yang dipaparkan dengan sangat baik lewat
moving theatre. Perkembangan
peradaban itu meliputi filosofi
Hindu, kisah perjalanan spiritual

Kompleks peninggalan kerajaan Taj Mahal.

Nilkantha, konsep kehidupan,
perkembangan ilmu pengetahuan
di berbagai bidang seperti kesehatan, astronomi, dan teknologi.
Selama perjalanan yang relatif
singkat ini sudah tentu banyak
hal yang bisa diamati dan selanjutnya dibandingkan dengan
yang sudah kita miliki di Bali
baik itu mengenai lingkungan
secara umum maupun hal-hal
yang berkaitan dengan arsitektur
bangunan gedung. Tidaklah berlebihan jika dikatakan lingkungan di
India relatif kotor karena banyak
sampah di pinggir jalan, banyak
debu beterbangan, banyak orang
tidur di trotoar/halaman, penataan
taman tidak teratur, dan kebisingan pada sistem transportasi. Di
jalanan perkotaan masih banyak
yang dijumpai menggunakan
sepeda ontel dan kendaraan yang
umurnya relatif tua dan dapat
membunyikan bel/klakson setiap
saat. Secara sosial kepedulian
antar sesama juga tidak begitu
menonjol, dengan kata lain mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa
ada rasa malu dengan penampilan
yang mereka kenakan.
Keadaan yang paling dominan
ketika mengamati lingkungan
setempat adalah keberadaan
binatang seperti kerbau, babi, anjing, kera, dan burung. Binatang
kerbau seolah menjadi penguasa
di jalanan karena siapapun yang
lewat di depannya, maka wajib
hukumnya untuk mendahulukan
kepentingan kerbau apakah itu
untuk mencari makan, minum
ataupun sekedar lewat. Sepertinya

semua binatang diberikan hidup
bebas di alam, setiap saat burungburung dikasi makan di ruang
terbuka serta bebas menempati
bagian-bagian bangunan gedung.
Arsitektur bangunan gedung
perdesaan maupun perkotaan
secara umum juga tidak banyak
memunculkan ciri khas. Hanya
pada bangunan-bangunan monumental yang menjadi tempat
kunjungan masyarakat umum
dapat dikatakan memiliki ciri khas
dengan material yang dominan
berupa marmer dengan penuh
ornamen. Dalam perjalanan ini
tour leader banyak memberikan
pemahaman/pencerahan yang
berkaitan dengan Bagawadgita
yang berisikan banyak doa/tuntunan sesuai agama Hindu. Setelah
melihat/menyaksikan apa yang
dilakukan di India yang memiliki
budaya Hindu paling tua, ternyata
peranan budaya/kearifan lokal
seperti yang kita lakukan di Bali
sangat penting untuk menumbuhkan ciri khas yang berkaitan
dengan parhyangan, pawongan,
dan palemahan.
Bepergian jauh-jauh dari pulau
Bali dengan biaya yang relatif mahal bukanlah untuk mengebiri apa
yang sudah kita miliki, tetapi sebaliknya justru untuk memperkokoh
apa yang sudah diwariskan oleh
leluhur kita di pulau Bali tercinta,
dan ternyata memang benar kata
orang pulau Bali sebagai sorga
terakhir di dunia. Sebagai penutup marilah menabung lagi dan
sampai jumpa empat tahun lagi
di HIMALAYA. **
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Pengantar Redaksi........................................Sambungan dari hal 1
penerbitan di Edisi September akan
memberikan ruang kepada kegiatanUnwar dalampenerimaan mahasiswa
baru, sehingga dalamtampilan di halaman depan ditampilkkan Kapolda Bali
yang hadir di Unwar untuk memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa baru. Selain kegiatanmhasiswa
baru, redaksi juga tetap memberikan
ruangkepada kegiatan mahasiswa khususnya kegiatanUnitas yang ada serta
kegian BadanEkjsekutifMahasiswa
(BEM) Universitas maupun di Fakultas.
Tidak ketinggalan pula berbagaibentuk
kegiattan yang ditampilkan adalah
kegiatan KKN, pengadian, penelitian
serta beberapa kegiatan yang mampu
untuk meningkatkan promosi Unwar
sejalan dengan “Sapta Bayu”.
Upaya Unwar meraih predikat

tersebut tentunya tidak terlepas dari
pembenahan dengan meningkatkan
sarana dan prasarana, dan inovasi
yang dilakukan Rektor Universitas
Warmadewa (Unwar) bersama jajaran
civitas akademika terus melakukan
upaya pengembangan Unwar untuk
menjadi perguruan Tinggi Swasta (PTS)
yang disegani, PTS yang bermutu dan
menjadi pilihan masyarakat. Bersama
Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi
Bali sekarang ini terus meningkatkan
kerjasama termasuk kerjasama dengan
luar negeri untuk mengantarkan Unwar
menuju World Class University 2034.
Upaya yang telah dilakukan Rektor
Prof dr Dewa Putu Widjana, menjalin
kerjasama dan hubungan dengan pihak
yayasan untuk mendorong para dosen
terus meningkatakan penelitian baik

yang dibiayai yayasan, universitas maupun Ristek Dikti. Semuanya ini dalam
rangka memajukan Unwar sesuai
dengan visi misi Unwar di tengah
persaingasn global. Selain membuka
kelas internasional juga dosen-dosen
di lingkungan Unwar disiapkan dana
sebesar 1 Milyar rupiah untuk melakukan penelitian. Tujuannya untuk
mengejar publikasi ilmiah dijajaran
Unwar yang masih harus ditingkatkan
jumlahnya baik oleh Dosen Senior
maupun Dosen-dosen Muda.
Kedepan kami dari jajaran redaksi
tengah melakukan perbaikan dan
evaluasi sehingga mudah-mudahan
mampu terus bisa memberikan sajian
berita yang lebih bermutu, obyektif dan
komunikatif sesuai moto dari Koran
Suara Warmadewa. Redaksi

FKIK Unwar Lantik 76..................................Sambungan dari hal 1
dan dilanjutkan dengan Penyerahan Dokter Baru FKIK Unwar
kepada IDI Wilayah Bali,
Penyerahan penghargaan kepada dokter berprestasi dengan
IPK tertinggi, nilai CBT UKM PPD
tertinggi, dan nilai tertinggi OSCE
UKM PPD.
Kesan dan pesan dari Dokter
baru yang telah dilantik menyampaikan rasa bangga dengan dilantiknya sebagai dokter pada hari ini.
Ini merupakan hasil perjuangan
penuh dengan canda, tawa, dan
tangis demi meraih mimpi untuk
membahagiakan orang tua dan
berguna bagi masyarakat sekitar. Ucapan terimakasi kepada
orang tua dan seluruh pengajar
yang telah membimbing kami. Ini
merupakan tanggung jawab baru,
kita harus bisa profesional dalam
mengaplikasikan kompetensi yang
didapat dalam waktu kuliah. Harus
bisa menjadi dokter profesional,
belajar sepanjang hayat dan untuk
mahasiswa yang belum lulus agar
teruslah bersemangat dan gapai
prestasimu.
Kesan dan pesan dari perwakilan orang tua Dokter mengucapkan
terima kasih kepada seluruh civitas
Universitas Warmadewa atas segala
hal yang telah diberikan kepada
anak didik kami sehingga mampu
meraih mimpinya dan menjadi
dokter. Ucapan selamat kepada
dokter baru yang telah meraih
prestasi dengan nilai tertinggi. Saat
di era Revolusi Industri 4.0 banyak
tantangan yang harus dilalui untuk
mengikuti kemajuan global.
Dekan FKIK Unwar dr. I Gusti
Ngurah Anom Murdhana, Sp. FK.,
menyampaikan bahwa Pelantikan
Dokter yang ke 15 Tahun 2019
yang diikuti oleh 76 mahasiswa
yang lulus tes kompetensi pada
bulan Mei 2019. Sebanyak 76 dari

79 mahasiswa dinyatakan lulus tes
kompetensi periode pertama. Dengan jumlah tersebut, persentase
lulusan mahasiswa FKIK untuk
periode Mei 2019 sebanyak 93,7
%. Persentase ini menempatkan
FKIK Unwar pada urutan ke 14
dari 22 Fakultas Kedokteran yang
ada di Indonesia.
Jumlah lulusan untuk ujian
pertama ini akan digunakan sebagai indikator dalam menentukan
jumah kouta mahasiswa baru
secara nasional. Untuk saat ini
kouta mahasiswa baru FKIK Unwar sebanyak 150 mahasiswa.
Sehingga dengan capaian prestasi
lulusan ini, Kouta mahasiswa baru
FKIK Unwar meningkat menjadi
200 mahasiswa baru.
Selain sebagai indikator kouta
mahasiswa, prestasi ini juga digunakan sebagai penunjang peningkatan akreditasi untuk FKIK Unwar. Saat ini akreditasi FKIK Unwar
masih B. Dengan adanya akreditasi
borang untuk PT, secepatnya FKIK
Unwar akan melakukan reakreditasi dengan harapan memptoleh
akreditasi A untuk FKIK Unwar.
Sebanyak 76 mahasiswa FKIK
unwar ini nantinya setelah dilantik
akan mengikuti pelatihan intensif
profesi kemahiran dokter selama
setahun. Setelah itu, mahasiswa
dapat memilih untuk bekerja atau
melanjutkan studi di PT se Indonesia. Untuk saat ini beberapa
lulusan FKIK Unwar sudah bekerja di beberpa RS yang ada di
Bali, NTB, NTT. Sehingga lulusan
FKIK Unwar ini sudah mampu
diterima oleh masyarakat dan
mampu meningkatkan kesehatan
masyarakat. Dengan prestasi ini,
FKIK unwar tidak akan berpuas,
karena masih banyak tantangan
seperti meningkatkan akreditasi,
mengabdikan instutusi untuk men-

ingkatkan kesehatan masyarakat,
dan menjalankan visi misi unwar
yaitu meningkatkan kesehatan di
bidang pariwisata.
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 76 Dokter
Baru yang akan dilantik saat ini.
Mereka ini adalah dokter-dokter
terbaik yang kita bisa hasilkan di
FKIK Unwar. Mereka ini adalah
dokter-dokter yang kompeten dan
mudah-mudahan mereka dapat
bertugas dengan menerapkan
kompetensi profesionalnya sebaik
mungkin. Rektor juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada
pimpinan dan seluruh civitas FKIK
Unwar dengan raihan persentase
kelulusan yang mencapai 93 % ini.
“Ini merupakan penghargaan
yang tinggi sehingga kedepannya
prestasi ini agar terus ditingkatkan
dan selalu konsisten dalam meningkatkan prestasinya sehingga
FKIK Unwar yang merupakan
icon Unwar mampu selalu terus
berkembang dan maju,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut
Suarjaya, mengucapkan terima
kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas usaha FKIK Unwar telah
melahirkan dokter baru untuk
daerah provinsi Bali. Kepada Dokter baru agar menggunakan gelar
dokter secara benar dan dapat
meningkatkan derajat kesehatan
secara maksimal.
Selamat kepada orang tua
dan seluruh civitas FKIK yang
telah berhasil mendidik dokter ini
hingga seperti ini. Menjadi Dokter
tidaklah mudah, banyak perjuangan baik secara materiil dan non
materiil. Perjuangan ini belumlah
cukup, masih ada intensif yang
harus diikuti. [mar]

Kapolda Bali Minta .......................................Sambungan dari hal 1
kampus Unwar di Denpasar, Rabu
(28/8/2019).
Kuliah umum dihadiri kurang
lebih 3.500 mahasiswa baru
Universitas Warmadewa yang
mengikuti program pengenalan
kehidupan kampus mahasiswa
baru (PPKMB) Reguler A. Acara
PPKMB yang berlangsung hingga
Kamis (30/8/2019).
Seusai memberikan kuliah
umum, Kapolda Bali Golose menyampaikan apresiasi dan terima
kasihnya kepada Universitas Warmadewa karena telah memberikan
kesempatan untuk memberikan
pembekalan mengenai nilai-nilai
empat konsesus dasar bangsa yaitu
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhineka Tunggal Ika. kepada mahasiswa baru di universitas tersebut.
‘’Saya ingin generasi muda
mengetahui, menguasai, dan
mencintai empat konsesus dasar
bangsa Indonesia tersebut karena
nilai-nilai ini sangat penting sebab
di dalamnya ada nilai Ketuhanan,
kemanusiaan, demokrasi, kesatuan
wilayah, dan nilai keadilan yang
bisa membentengi bangsa kita.
Ia berharap dengan mengetahui
dan mencintai nilai-nilai konsesus
dasar ini, maka generasi muda
akan bisa membentengi bangsa
Indonesia dari berbagai anca-

man disintegrasi. Mahasiswa juga
tidak akan mudah terpengaruh
dengan berbagai ujaran kebencian
yang tidak mendasar dilakukan
orang-orang yang menginginkan
perpecahan bangsa. Dengan demikian diharapkan tujuan Presiden
RI untuk mencapai SDM unggul
tahun 2019-2024 bisa tercapai.
‘’Saya juga berharap ke depan
Universitas Warmadewa menambah kader dan pendekar Pancasila
yang siap menjaga NKRI dan mempertahankan semboyan Bhineka
Tunggal Ika sehingga membawa
pengaruh positif di dunia pendidikan,’’ ujarnya.
Sementara Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
AA Gede Oka Wisnumurti mengatakan, apa yang disampaikan
Kapolda Bali menjadi tantangan
bagi Universitas Warmadewa
tentang bagaimana mahasiswa
khususnya mahasiswa baru bisa
mengimplentasikan materi yang
disampaikan.
‘’Intinya bagaimana Universitas Warmadewa ini bisa menjadi
kampus yang toleran dan tentu
antiradikalisme dan kampus yang
memberikan kesempatan pada
siapapun untuk menjalani pendidikan di sini,’’ ujarnya.
Ia mengatakan, Universitas

Warmadewa juga diharapkan bisa
menanamkan ideologi, nasionalisme, rasa kebangsaan dalam
kehidupan kampus sehingga mahasiswa tidak hanya belajar mengenai keilmuan tetapi juga belajar
soal tolerasi, gotong royong, kekeluargaan dan belajar mengenai
nasionalisme.
‘’Apalagi Universitas Warmadewa adalah kampus multikultur dimana mahasiswanya berasal
dari hampir semua provinsi yang
ada di Indonesia. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan dan bisa
menjunjung nilai perbedaan dan
nilai kebersamaan,’’ imbuhnya.
Rektor Universitas Warmadewa Prof Dewa Putu Widjana menambahkan dalam menerapkan
empat nilai konsesus dasar bangsa
Indonesia di kehidupan kampus, dapat kembali pada kepada
kurikulum sebagai dasar dalam
mencerdaskan mahasiswa.
‘’Kurikulum bukanlah sesuatu
yang statis tetapi dinamis. Setiap
saat bisa dievaluasi sesuai perkembangan zaman,’’ ujarnya.
Ia juga sangat mengapresiasi
desain kuliah umum dari Kapolda
Bali dan berharap dengan materi
yang disampaikan bisa menginspirasi dan motivasi untuk meningkatkan semangat kebangsaan.[mar]

Penyampaian Visi Misi..............................Sambungan dari hal 12
rangka mengantisipasi dan melaksanakan serta merencanakan
dengan baik hal-hal yang akan dilaksanakan tahun depan 2020 dari
januari sampai dengan desember.
Tentu perencanaan kegiatan 2020
tidak terlepas dari evaluasi kegiatan tahun ini. Diharapkan kepada

pejabat struktural di lingkungan
Unwar dapat mengikuti kegiatan
ini secara tuntas. Karena disini
secara keseluruhan pertarungan
baru dimulai.
Pertarungan ini artinya
bagaimana dimasing-masing kita
bisa menyusun program yang baik

sehingga program yang disusun
kedepan bisa teranggarkan. Maka
kedepan tidak ada lagi tidak ada
biaya maupun tidak ada anggaran
karena lalai dalam melaksanakan
perencanaan. Perencanaan yang
disusun oleh Unwar harus mengacu kepada 9 standar. [pan]

Orientation Day Wip Bacth 6.................Sambungan dari hal 1
semester dengan menempuh 5
sampai 7 mata kuliah sesuai dengan pilihan masing-masing mahasiswa. Nilai yang diperoleh selama
pendidikan 6 bulan di Unwar akan
ditransfer ke Universitas mereka
masing-masing diisi di negaranya.
Manfaat dari kelas Internasional untuk mengembangkan
atmosfer akademi di Unwar sebagai media interaksi langsung baik
untuk mahasiswa Sastra Inggris
dan semua mahasiswa dari fakultas
lainnya. Interaksi ini diharapakan
memberikan pengetahuan dan
pengalaman dan meningkatkan
kompetensinya. Bagi dosen-dosen
program ini dimanfaatkan sebagai mengembangkan diri untuk
mengajar pada level internasional
dan meningkatkan kompetensinya
mengajar dengan bahasa inggris.
Sehingga diharapakan semakin
banyak dosen yang bisa mengajar
di kelas internasional. Jadi selama
ini bagi dosen-dosen yang terlibat
dan mampu mengajar di kelas
internasional ini mereka sudah
punya kompetensi untuk mengajar
di kelas internasional. Program

ini nanti akan mengajarkan mahasiswa asing tentang mata kuliah
sesuai kurikulum dan budaya serta
kesenian yang ada di Bali.
Rektor Unwar yang diwakili WR
III Unwar, Dr. Ir. I Wayan Parwata,
MT., IPM., menyampaikan Warmadewa Internasional Program FS
Unwar bacth ke 6 yang diikuti 60
mahasiswa asing yang berasal dari
6 negara. Program WIP memberikan pendidikan untuk mahasiswa
asing di Unwar untuk Pengetahuan,
ilmu Bahasa Indonesia, Budaya dan
Kesenian yang ada di Bali. Sehingga
dengan pembelajaran ini, mahasiswa asing dapat mengembangkan
wawasannya dengan pengetahuan
dan budaya-budaya yang dipelajari.
Kedepannnya selain mengembangkan kegiatan-kegiatan internasional, kita juga bisa mengirimkan
mahasiswa Unwar untuk mengikuti
pendidikan di Luar Negeri sebagai
implementasi dari visi misi unwar
untuk go global.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
memberikan apresiasi kepada

Warmadewa Internasional Program FS Unwar dengan peningkatan jumlah mahasiswa WIP Bacth
sebanyak 60 mahasiswa yang berasal dari 6 negara. Ini merupakan
sebuah prestasi yang luar biasa dan
ini merupakan bagian dari implementasi kita Unwar sebagai World
Class University di tahun 2034.
Mulai sekarang banyak peminat
dari berbagai negara untuk bisa
mendapatkan ilmu di Unwar.
Kelas internasional ini dirancang dalam rangka menjaring
mahasiswa bukan hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi
kita juga menjaring mahasiswa dari
luar negeri. Manfaat dari kegiatan
adalah menunjukan Warmadewa
go internasional dan untuk Bali
sebagai upaya kita untuk mendukung pariwisata Bali dan memperkenalkan Bali sebagai pariwisata
budaya melalui dunia pendidikan.
Kolaborasi Unwar dengan pemerintah dalam membangun jaringanjaringan internasional ini akan
berdampak positif bagi kampus
warmadewa tetapi juga bagi Bali
sebagai destinasi wisata dunia [mar]

Jalan Santai dan Pembukaan.................Sambungan dari hal 1
dan mengajak mahasiswa untuk
bersama-sama mensukseskan kegiatan Wisuda, Lustrum dan Dies
Natalis ini. Karena Lustrum adalah
kegiatan lima tahun sekali, seluruh
rangkaian acara akan digelar secara
besar-besaran bahkan Unwar mengundang Menteri Pariwisata dan
sudah menyatakan kehadirannya
sehingga Unwar harus benar-benar
membenahi diri agar terlihat “lebih
cantik”.
Disamping untuk menjalin silaturahmi antara civitas akademika
dan pegawai, Rektor juga berharap
dengan adanya jalan santai ini
dimana adalah salah satu kegiatan
aerobik yang bisa memperbaiki
status kesehatan serta adanya ban-

yak lomba-lomba yang diadakan
akan lebih menjalin kebersamaan
antar civitas akademika Unwar.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs.
A. A. Gede Oka Wisnumurti,
M.Si., mengatakan dalam rangka
memperingati Dies Natalis ke-35,
Lustrum VII dan Wisuda Sarjana
ke-61 berbagai kegiatan dilaksanakan di Universitas Warmadewa.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini menyangkut olahraga, seni,
kegiatan akademik dan semuanya
itu dirangkai untuk melakukan
introspeksi dan refleksi diri menyambut Lustrum VII ini.
Ia berharap melalui kegiatan
ini dapat membangun rasa keke-

luargaan, kebersamaan dan tetap
pada pada poros untuk mewujudkan visi dan misi Unwar. Di
ulang tahun Warmadewa yang
ke-35 ini, Unwar mendapatkan
kado istimewa dengan diraihnya
akreditasi unggul oleh Prodi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Unwar
dan harapannya prodi-prodi yang
lain dapat mengikuti.
Dengan demikian ini yang
menjadikan seluruh civitas akademika harus selalu berjuang
bekerja lebih giat lagi yang tentunya untuk membangun soliditas
dan solidaritas diantara keluarga
besar Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali dan Universitas
Warmadewa yang tercinta. [mar]

HUT Ke-35 Yayasan .....................................Sambungan dari hal 1
abdi selama 15, 25, dan 30 tahun,
serta memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi di wilayah
LLDIKTI, yaitu dr. Masyeni.
Malam puncak penganugerahan Wikan Award HUT ke-35
YKKPB ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua
YKKPB, Dr. Drs. AA. Gede Oka
Wisnumurti, M.Si., didampingi
Ketua Dewan Pembina YKKPB,
Drs. I Nyoman Yasa, M.Si., Rektor
Unwar Prof. Dewa Putu Widjana,
dan dihadiri Gubernur Bali yang
diwakili Asisten 3 Setda Provinsi
Bali, I Wayan Suarjana, SE.,MT.,
serta seluruh jajaran pembina, pengawas, dan anggota YKKPB dan
seluruh civitas akademika Unwar.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. AA.
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengaku bersyukur YKKPB sebagai penyelenggara pendidikan
tinggi Unwar, Warmadewa College, Klinik Warmadewa, dan Warmadewa Property bisa merayakan
HUT ke-35. Ada 2 langkah yang dilakukan dalam perayaan HUT kali
ini. Pertama, YKKPB selalu melakukan introspeksi diri ke dalam
untuk melihat hal-hal apa yang
telah dilakukan, dan bagaimana
cara menghadapi tantangan yang
dihadapi ke depan.

Kedua, pada momen ini juga
digunakan sebagai reintrospeksi
diri guna untuk melihat peluangpeluang kedepan tentang apa yang
harus dilakukan. Sebab, mengelola
pendidikan tinggi tidak semudah
yang difikirkan, karena di dalamnya
ada tanggungjawab moral untuk
mendidik anak bangsa dalam
rangka mewujudkan cita-citanya
guna mejawab tantangan ke depan.
“Sepuluh tahun lalu, tepatnya
ketika Yayasan dan Universitas
Warmadewa berusia 25 tahun, saya
sudah mendeklarasikan diri untuk
kebangkitan kedua Warmadewa
dan kebangkitan kedua yayasan.
Sebab, 25 tahun pertama kita
sempat mengalami pasang surut
bersama yang luar biasa, sehingga
pasang surut ini kita jawab dengan
langkah-langkah yang praktis dam
strategis,”ujar Wisnumurti.
Selain itu, yang menjadi kado
spesial pada HUT ke-35 ini,
YKKPB telah membuka Klinik Warmadewa di Jalan Akasia. Bahkan,
pihaknya telah mempersiapkan
Rumah Sakit Warmadewa di Sidan
, Gianyar yang nantinya bisa menunjang Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan Unwar.
Ketua Dewan Pembina YKKPB,
Drs. I Nyoman Yasa, M.Si., mengapresiasi kemajuan yang telah

dicapai YKKPB tahun ini. Meskipun demikian, pihaknya berharap
YKKPB agar tetap konsisten dalam
mendukung kemajuan Unwar,
baik dari segi sarana maupun
prasarana. Sehingga, Unwar mampu menjadi lembaga pendidikan
tinggi yang berkualitas, terutama
dalam menciptakan SDM bersaya
saing global.
Dalam rangka HUT ke-35
YKKPB, berbagai rangkaian kegiatan sosial telah dilakukan. Seperti
kegiatan Tirtayatra, bantuan bedah
rumah kepada warga miskin di
Kabupaten Karangasem, kegiatan
Sarasehan dan Workshop Keris
dan Berbusana Adat Bali, serta
kegiatan bakti sosial berupa bersihbersih di Pantai Padanggalak.
Gubernur Bali yang diwakili
Asisten 3 Setda Provinsi Bali, I
Wayan Suarjana, SE.,MT., dalam
sambutannya menyampaikan
terimakasih dan apresiasi kepada
YKKPB yang telah konsisten memberikan penghargaan dan apresiasi
kepada akademisi dan pemangku
kepentingan bidang pendidikan
di Bali, yang telah bekerja keras
dalam pengabdiannya, untuk
memajukan dunia pendidikan,
mencetak manusia-manusia Bali
yang berkualitas dan berkarakter,
serta memiliki daya saing.[pan]

Prodi S1 Ilmu Hukum ................................Sambungan dari hal 1
kungan Unwar dan yang mewakili,
WD I, WD II, WD III FH Unwar,
Ka. BAPPSIK, Ka. BAAK, Kaprodi
Ilmu Hukum FH Unwar, UPM FH
Unwar, Ka. LAB dilingkungan FH
Unwar dan Dosen dilingkungan
FH Unwar.
Tim Asesor BAN-PT untuk
Asesmen Lapangan Prodi Ilmu
Hukum FH Unwar adalah : 1. Prof.
Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu,
SH., MH., dari Universitas Tarumanegara., 2. Dr. Iwan Permadi,
SH., M.Hum., dari Universitas
Brawijaya.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK.
dalam sambutannya mengucapkan
selamat datang untuk Tim Asessor
BAN-PT dalam rangka Asesmen
Lapangan Prodi Ilmu Hukum FH
Unwar. Asesmen ini merupakan
kegiatan rutin setiap Prodi di Unwar. Asesmen lapangan dilakukan

untuk mencocokan data yang diisi
dalam borang dengan realita di
lapangan. Mohon bimbingan dari
asessor, sehingga apabila nanti
ada yang kurang, mohon dibantu
dengan bimbingannya. Rektor berharap asesmen ini dapat berjalan
lancar dan asessor dapat memberikan masukan yang membangun,
sehingga Prodi Ilmu Hukum FH
Unwar dapat memperoleh akreditasi unggul. Selamat melakukan
asesmen dan semoga lancar.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali yang diwakili
oleh Sekretaris Yayasan Ir. I Ketut
Sugihantara, MSA., mengucapkan
selamat datang untuk Tim Asessor di kampus Unwar. Yayasan
bersama Rektorat selalu berupaya
mengembangkan seluruh prodi secara maksimal untuk memperoleh
akreditasi unggul untuk semua
prodi di Unwar. Beberapa upaya

seperti peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, dan
pemberian beasiswa untuk dosen
untuk melanjutkan studi. Dalam
asesmen lapangan ini, harapannya
dapat memberikan hasil yang baik
serta dapat membangun Prodi Ilmu
Hukum FH Unwar menjadi lebih
baik lagi.
Tim Asesor BAN PT, menyampaikan bahwa tim asesor ini
mewakili BAN PT dalam Asesmen
Lapangan Prodi Ilmu Hukum FH
Unwar. Ini merupakan kedua kali
mengunjungi Unwar. Kali pertama
saat asessor MKN, dan kali ini untuk asesmen lapangan prodi Ilmu
Hukum FH Unwar. Asesmen ini
bertujuan untuk mencocokan data
yang di upload saat borang dengan
yang ada dilapangan. Harapannya
asesmen ini dapat berjalan lancar
serta dokumen-dokumen yang
disiapkan telah lengkap.[mar]
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Penyampaian Visi Misi Calon Presiden
dan Wakil Presiden BEM Unwar
Pelantikan Pengurus DPM dan
BEM Universitas Warmadewa 2019
DENPASAR (SW)- Universitas
Warmadewa menyelenggarakan
Pelantikan Pengurus DPM dan
BEM Universitas Warmadewa
pada Kamis, 15 Agustus 2019 di
Ruang Auditorium Widya Sabha
Unwar Pengurus DPM dan BEM
Unwar dilantik langsung oleh
Rektor Unwar, dihadiri Wakil Rektor I dan III Unwar, Wakil Dekan
III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Wakil Dekan III Fakultas
Sastra, Wakil Dekan III Fakultas
Hukum, Kepala BAAK dan Kabag.
Kemahasiswaan Unwar
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
mengucapkan terima kasih kepada DPM dan BEM pada periode
sebelumnya dan selamat kepada

Presiden BEM dan Ketua DPM
Unwar beserta seluruh menterimenterinya yang baru.
Pergantian kepengurusan ini
bukanlah hal yang istimewa, ini
merupakan kegiatan yang harus
berlangsung tetapi makna penting dari serah terima jabatan ini
adalah agar pengurus lama bisa
mentransfer segala pengalamanya
selama memerintah di Unwar
ini selama setahun. Tentu sudah
banyak pengalaman-pengalaman
selama setahun baik yg baik maupun yang tidak baik. Ini tidak boleh
hilang. Harus diteruskan kepada
generasi pengganti. Karena walau bagaimanapun juga generasi
penerus harus bisa lebih baik dari
generasi sebelumnya. [Pan]

Pembukaan Pantomime Festival
(Panfest) ke-3 Unwar

DENPASAR (SW)- Teater Kampus Warmadewa menyelenggarakan Pembukaan Pantomime
Festival (Panfest) ke-3 dengan
tema Horror in the Cinemime
pada Jumat, 26 Juli 2019 di Ruang
Auditorium Widya Sabha Uttama
Unwar.
Acara dibuka Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,
Wakil Rektor I Unwar, Pembina
Unitas Teater Warmadewa, Bem
dan Unitas di lingkungan Unwar
serta peserta Panfest. Panfest berlangsung selama 2 hari dari tanggal
26-27 Juli 2019 yang diikuti oleh
14 grup teater dari SMP, SMA dan
Universitas yang ada di Bali.
Ketua Panitia Panfest I Nengah
Dodi mengatakan tujuan kegia-

tan ini sebagai ajang
untuk melaksanakan
tri dharma perguruan
tinggi, sebagai ajang
promosi bagi Universitas Warmadewa khususnya Unitas Teater
Kampus Warmadewa
yang diadakan setiap
tahun, sebagai wadah
untuk meningkatkan
rasa persaudaraan, persahabatan dan kesatuan generasi
muda di Unitas Teater Unwar.
Rektor Unwar yang diwakili
oleh Wakil Rektor I Unwar Ir. I
Nyoman Kaca, M.Si., memberikan
apresiasi yang baik kepada Teater
Warmadewa. Ia mengatakan kegiatan kemahasiswaan Unwar agar
disetting dengan bagus agar kegiatan ini bisa diakui di Simkatmawa.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A.
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
juga memberikan apresiasi kepada
Teater Kampus Warmadewa karena sudah 3 kali menyelenggarakan Panfest. Ia juga mengucapkan
terima kasih kepada semua peserta
karena sudah memeriahkan acara
Panfest ini. [may]

Dewan Perwakilan
Mahasiswa (DPM)
Universitas Warmadewa
menyelenggarakan
Penyampaian Visi Misi
Calon Presiden dan
Wakil Presiden Badan
Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Unwar dengan
Tema “Membuka
Gerbang Musyawarah
Menuju Organisasi
Mahasiswa yang
Demokratis” pada hari
Rabu, 7 Agustus 2019 di
Ruang Auditorium Widya
Sabha Uttama Unwar.

misi untuk memimpin suatu organisasi sangatlah penting sebagai
suatu landasan dalam memimpin
organisasi. Penyampaian visi
misi dari masing-masing calon
nantinya agar sejalan dengan visi
misi di Unwar.
Ia berharap BEM nantinya
dapat melaksanakan kegiatankegiatan yang inovatif. Kegiatankegiatan pada kepengurusan
yang sebelumnya lebih banyak
untuk seremonial, kedepannya
agar dikurangi dan lebih banyak
mengadakan kegiatan kompetisi
yang nantinya mampu menunjang
akreditasi Unwar.
Dalam Revolusi Industri 4.0

DENPASAR (SW)- Acara dihadiri oleh Rektor Unwar yang
diwakili WR III Unwar, Ka. BAAK,
Kasubag. Kemahasiswaan, Ketua
DPM, Presiden BEM Dimisioner,
Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM 2019/2020, Unitas
dilingkungan Unwar, DPM dan
BEM Fakultas dilingkungan Unwar, dan Panitia.
Rektor Unwar yang diwakili
WR III Unwar, Dr. Ir. I Wayan Parwata, MT., IPM., menyampaikan
bahwa acara penyampaian visi

bahwa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Oleh
karena itu, keaktifan organisasi
dan partisipasi organisasi sangatlah penting.
Harapannya pemimpin organisasi ini nantinya dapat meningkatkan program kerja dengan
pemanfaatan anggaran yang telah
disiapkan secara efektif untuk
kegiatan yang jelas. Serta mampu
membuat laporan kegiatan dan
laporan keuangan kegiatan. Penyampaian visi misi ini bisa melahirkan program kerja yang lebih baik
kedepannya.
Adapun calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM Unwar

periode 2019/2020 adalah: 1.
Calon Presiden BEM, Kadek Yoga
Pratama dari FEB Unwar, 2. Calon
Wakil Presiden BEM, I Made Yudi
Dwipayana dari FISIP Unwar.
Acara dilanjutkan dengan
penyampaian Visi Misi Calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM
Unwar dan Tanya Jawab terkait
dengan Visi, Misi, dan Program
Kerja yang disampaikan calon.
Sementara itu Ketua Yayasan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A.
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengatakan kegiatan ini adalah
bagian dari upaya kita dalam
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BEM FE Unwar Gelar Futsal Competition
DENPASAR (SW)- Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Warmadewa mengadakan Turnament
Futsal Ekomomi Futsal Competition yang bertempat di Tanjung
Futsal Tohpati, Denpasar (Jumat,
19/7/2019). Hadir Dalam Acara
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis yang sekaligus membuka
acara, Wakil Dekan III FEB Unwar dan para dosen dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar serta
peserta Ekonomi Futsal Competition.
Ketua panitia mengatakan
dalam Ekonomi Futsal Competition ini mengusung tema “ Membangun jiwa pemenang dengan
sportivitas tanpa batas”. Ia juga
menjelaskan maksud dan tujuan
diadakannya Ekonomi Futsal

Competition adalah sebagai
realisasi dari agenda kegiatan
BEM FE Unwar yang bertujuan
sebagai ajang kompetisi yang
berorientasi pada tumbuhnya
sportifitas dikalangan generasi
muda dan juga lebih memereray
persaudaraan. “peserta dari EFC
ini berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Unwar”ungkapnya.
Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Unwar Dr. I Made
Sara, SE.,MP mengatakan acara
Ekonomi Futsal Competition
ini merupakan agenda tahunan
dari Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar. Ia menambahkan kegiatan
tersebut yang paling inti yakni
bertujuan untuk menjungjung
semangat sportivitas.
“Mari kita sambut dan ikuti

kegiatan ini sebaik-baiknya kegiatan ini memberikan Kesempatan untuk saling mengenal satu
sama lain dan barbaur, apalagi
kegiatan ini dilaksanakan antar
kelas di lingkungan Fakultas
Ekonomi Unwar, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk
mengasah kemampuan dari
anggota tim futsal,” ungkapnya.
Dekan Fakuktas Eknomi berharap kegiatan Ekonomi Futsal
Competitiom ini dapat dijadikan icon dari fakultas ekonomi.
“Saya harapkan nanti selain kegiatan futsal ini di adakan antar
kelas, saya harapkan kompetisi
ini bisa di kembangkan ketingkat regional, bahkan nasional,
sehingga akan menambah manfaat untuk universitas warmadewa,” pungkasnya. [don]

GSK Unwar Gelar Musyawarah Anggota
DENPASAR (SW)- Unitas
Gita Sri Kesari (GSK) Universitas
Warmadewa menyelenggarakan
Musyawarah Anggota dengan
tema “Mewujudkan Pemimpin
yang Berkualitas dan Berintegritas Guna Tercapainya Tujuan
Tri Dharma Pergururuan Tinggi”
pada Senin, 1 Juli 2019 di Ruang
Jaya Singha Warmadewa Mandapa. Acara dibuka langsung oleh
Pembina GSK, dan dihadiri oleh
Ka. Baak, Kabag Kemahasiswaan,
Pengurus Aliansi Paduan Suara,
perwakilan BEM dan Unitas di
lingkungan Unwar, serta seluruh
Pengurus dan anggota GSK.
Ketua Panitia Ida Ayu Made
Wahyuni Dewi mengatakan
setiap lembaga atau organisasi
pasti akan mengali regenerasi
pengurus begitu pula dengan Uni-

suara

tas GSK. Pada moment ini pengurus yang baru akan mengalami
regenerasi, setelah terbentuknya
struktural kepengurusan yang
baru maka sebagai lembaga yang
resmi maka selayaknya dilakukan
pergantian pengurus. Harapannya
untuk pengurus yang baru semoga
amanah dan sanggup menjalankan tugasnya masing-masing.
Wakil Ketua Umum GSK I
Komang Andika Dharma berharap
dengan adanya tema yang sudah
dikonsepkan melalui musyawarah anggota GSK kali ini akan
menghasilkan wajah-wajah generasi baru penerus bangsa yamg
berkomitmen untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas
serta keberadaan organisasi secara
prima sehingga dapat berperan
sebagai salah satu elemen kekua-
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tan pembangunan di Unwar dan
dengan harapan dapat menjadikan lembaga kampus Unitas
GSK ini menjadi lebih baik.
Adapun tujuan dari kegiatan ini
dikatakan untuk merevisi AD-ART
karena menurut kepengurusan
periode 2018/2019 masih banyak
kekurangan baik dalam segi isi
maupun tujuan serta dilanjutkan
oleh kegiatan pemilihan kepengurusan baru periode 2019/2020.
Dalam menjalankan roda
organisasi harus mampu mengaplikasikan filosofi sapu lidi karena
dengan kebersamaan apa yang
telah diprogramkan untuk dikerjakan lebih mudah dan berhasil.
Filosofi sapu lidi perlu dijalankan
sebab bila hanya satu lidi tidak
akan kuat dan bermanfaat, tetapi
kalau lidi-lidi tersebut disatukan

suara

akan kuat dan bermanfaat. Begitu
juga dalam menjalankan roda
organisasi harus bisa secara bersama, dan tidak beejalan sendirisendiri. Oleh karenanya, musang
ini harus terlaksana guna menghasilkan program kerja ke depan,
sekaligus mengkaji program apa
yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan
musang mampu menghasilkan
program kerja yang dapat memajukan organisasi.
Pembina GSK Ir. Yan Tonga,
M.P mengatakan tentu musyawarah adalah sesuatu kegiatan
yang rutin dilakukan oleh semua
organisasi khususnya unitas. Musywarah anggota adalah wadah
tertinggi dalam suatu kegiatan
unit kemahasiswaan dimana
ini sebagai tempat untuk meng-

hasilkan atau memperbaiki apa
yang ada dalam organisasi tersebut sebagai contoh bagaimana
memperbaiki AD-ART kemudian
kegiatan ini juga bermakna guna
memilih atau mengganti kepengurusan dan juga yang termasuk
didalamnya yakni menetapkan
kegiatan-kegiatan atau programprogram kerja yang akan dilakukan pada saat kepengurusan yang
baru.
Dikatakan bahwa Unitas GSK
ini memiliki peran yang central
di Unwar karena banyak kegia-

tan universitas yang pada saat
kegiatan ceremonial selalu membutuhkan paduan suara dengan
demikian diharapkan unitas ini
harus tetap mempertahankan
eksistensinya dan terus meningkatkan kualitasnya.
Untuk musyawarah hari ini
juga diharapkan berjalan dengan
damai dimana ini merupakan suatu pengabdian dan siapapun yang
terpilih nanti menjadi pemimpin
dan pengurus yang baru harus
mampu menjalankan amanah
dan tidak arogan. [yan]
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