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Koran Kampus Universitas Warmadewa

Foto wajah
Kampus Universitas
Warmadewa yang
kelihatan asri dan
tertata dengan rapi.
Termasuk gedung
baru Fakultas
Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan
(FKIK) Unwar yang
dilengkapi dengan
Lab Bio-Mol untuk
membantu swab
pasien Covid-19
berbasis PCR. Foto
diambil dari udara
dengan drone
oleh redaksi Suara
Warmadewa.

Gubernur Bali dan Walikota Denpasar
Kunjungi Laboratorium COVID-19 Unwar

n Peduli Terhadap Dampak Pandemi Covid-19

FH Unwar Gelar Pengabdian
Masyarakat di Panti Sosial
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Fakultas
Hukum Unwar memberikan Bantuan di Panti
Sosial Tresna Werda “Wana Seraya” Kesiman
Kertalangu dan Panti Asuhan Sidhi Astu Kuta
Utara, Peduli terhadap dampak pandemi
Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) menggelar pengabdian
kepada masyarakat di Panti Sosial Tresna Werda
“Wana Seraya” Desa Kesiman Kertalangu,
Denpasar Timur dan Panti Asuhan Sidhi Astu
Tuka Kuta Utara, Badung, pada Selasa, 12 Mei
2020. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan
dengan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian
sembako gratis dan sejumlah uang tunai.
Pengabdian kepada masyarakat dipimpin
langsung oleh Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I
Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., bersama

Gubernur Bali Wayan Koster dan
Walikota Denpasar Ida Bagus Rai
Dharmawijaya Mantra salut dan
mengapresiasi sangat tinggi terhadap
Kampus Universitas Warmadewa
yang bernaung dibawah Yayasan
Kesejahteraan Korpri Provinsi
Bali mampu membangun sebuah
laboraturium yang ikut membantu
dalam penanganan wabah virus
Corona atau COVID-19. Karena itu
keduanya menyempatkan diri untuk
melihat lebih dekat keberadaan
Laboratorium Biologi Molekuler
(Lab Bio-Mol) Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas
Warmadewa (FKIK Unwar) dalam hari
yang tidak bersamaan.

DENPASAR, Suara Warmadewa- Dua petinggi Bali yakni Gubernur Bali Wayan Koster dan
Walikota Denpasar, Ida Bagus
Rai Dharmawijaya Mantra menyempatkan diri untuk melihat
lebih dekat dengan Laboratorium

Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH.

Dikukuhkan Menjadi Guru Besar

4 BERSAMBUNG HAL 11

Pengantar Redaksi
UNWAR Patut berbangga
karena ditengah pandemi virus
corona atau COVID-19 tahun ini masih mampu melaksanakan aktivitas Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Namun
demikian, proses pelaksanaannya dikemas dan disesuaikan
dengan kondisi daerah ini
yang juga tertimpa musibah
yakni merebaknya virus Corona. Salah satu contoh dalam
proses belajar mengajar dengan mahasiswa, dilakukan dengan sistem daring dan
online. Dalam sistem ini mahassiswa tidak perlu datang
ke kampus dan mereka cukup belajar dari rumah lewat
media oinline. Demikian juga saat ujian dan bimbingan
dengan dosen juga dilakukan dengan model sistem
ini sehingga tetap mampu menelorkan sarjana baru
di tengash situasi COVID-19. Bukan hanya ujian, saat
Yudisium atau pelepasan dari masing-masing fakultas
yang ada juga dilakukan dengan cara online.
Jika dalam pembelajaran digunakan sistem daring dan online, dalam proses pengabdian juga tetap
berlangsung hanya saja dengan cara atau model yang
menyesuaikan. Pengabdian lebih banyak dilakukan
lewat bantuan sembako bagi warga yang terdampak
terutama dilingkungan kampus dan mahasiswa. Sedangkan terkait COVID-19, civitas akademika Univ.

Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar IB. Rai Dharma Wijaya Mantra dengan jajarannya tengah meninjau gedung
baru FKIK yang dilengkapi fasilitas Lab Bio-Mol untuk membantu swab pasien Covid-19 berbasis PCR. Dalam kunjungan tersebut
diterima oleh Rektor Unwar dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri.

DENPASAR (Suara Warmadewa)Dekan Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa (FH Unwar), Prof. Dr.
I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH.
dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap

bidang Ilmu Hukum FH Unwar, Senin
(30 Desember 2019). Pengukuhan
dilakukan langsung oleh Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.,Sp.ParK., di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Kampus
Unwar.
Dalam upacara pengukuhan Guru
Besar Tetap ini, Prof. Dr. I Nyoman
Putu Budiartha, SH.,MH. menyampaikan sekapur sirih pidato tentang
“Kepastian Hukum Visa Sebagai
Landasan Dalam Memberikan Ijin
Mempekerjakan Tenaga Asing pada
Perusahaan di Indonesia”.
Sejumlah kerabat hadir menyaksikan dan memberikan selamat kepada
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Biologi Molekuler (Lab Bio-Mol)
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa
(FKIK Unwar). Keberadaan Lab ini
menjadi lokasi kunjungan karena
dipilih menjadi salah dari 3 laboratorium yang ada di Bali untuk

menguji swab pasien Covid-19
berbasis PCR.
Gubernur Bali Wayan Koster
selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19
4 BERSAMBUNG HAL 11

Rektor Lantik Pelantikan Dekan dan Direktur
Pascasarjana Unwar Periode 2019-2023
DENPASA (Suara Warmadewa)Rektor Universitas Warmadewa
(Unwar) Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., SP. Park., melantik
jajaran Dekan dan Direktur Program
Pascasarjana (PPs) masa bakti 20192023 di lingkungan Unwar, Selasa
(31 Desember 2019) di Auditorium
Widya Sabha Utama.
Berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Nomor 389/Unwar/KP02/2019 Tentang Pemberhentian
Direktur Pascasarjana dan Dekan
Fakultas dan Pengangkatan Direktur
Pascasarjana dan Dekan Fakultas
Unwar, seluruh fakultas kembali
dipimpin oleh dekan sebelumnya
atau incumbent. Pergantian hanya

terjadi di PPs, dari Prof. Dr. Ir. I
Gede Suranaya Pandit, MP. diganti
oleh Dr. Dra. Anak Agung Rai Sita
Laksmi, M.Si.
Dekan Fakultas Hukum dijabat
kembali oleh Prof. Dr. I Nyoman
Putu Budiartha, SH., MH , Fakultas
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Fakultas Sastra Unwar Yudisium Mahasiswa secara Online
DENPASAR (Suara Warmadewa)Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menyelenggarakan Yudisium
dan Pelepasan Sarjana Ke-62 secara
daring pada Selasa, 12 Mei 2020.
Yudisium secara daring ini diikuti
oleh Dekan FS Unwar, Wakil Dekan
I FS Unwar, Wakil Dekan II FS Unwar, Ketua dan Sekretaris Program
Studi Sastra Inggris FS Unwar, Ketua
Reguler B FS Unwar, Ketua Panitia,
Dosen di lingkungan FS Unwar serta
seluruh Yudisiawan/Yudisiawati FS
Unwar.

Yudisium dan Pelepasan Sarjana
ke-62 FS Unwar diikuti oleh 37 yudisiawan/yudisiawati yang terdiri dari
31 orang Reguler A dan 6 orang
Reguler B. Lulusan mahasiswa IPK
Tertinggi dan Waktu Studi Tercepat
diraih oleh Ni Putu Meira Purnama
Yanti dengan IPK 3,99 dan Waktu
Studi 3 tahun 7 bulan 5 hari.
Ketua Panitia Yudisium dan
Pelepasan Sarjana FS Unwar Dr.
Dra. Made Susini, M.Hum., dalam
laporannya mengatakan Yudisum

pada dasarnya merupakan pengumuman nilai akhir dari seluruh proses
akademik yang harus ditempuh
mahasiswa. Dari semua proses
akademik yang harus dilalui, ujian
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ONLINE : www.suarawarmadewa.ac.id email: univ_warmadewa@unwar.ac.id

skripsi merupakan proses akademik
terakhir. Walaupun negara Indonesia
sedang dilanda wabah Covid-19,
4 BERSAMBUNG HAL 11
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FEB Unwar Yudisium 324
Mahasiswa Secara Online
FKIK Unwar
Menyelenggarakan Yudisium
Tahap Profesi Tahun 2020
DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Fakultas
Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan (FKIK) Unwar
menyelenggarakan Yudisium Tahap Profesi pada
Kamis, 5 Maret 2020 di
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa Unwar Acara dihadiri
Dekan FKIK Unwar, para
Wakil Dekan FKIK Unwar,
Kaprodi dan Sekretaris Prodi
FKIK Unwar, Komkordik
RSUD Sanjiwani Gianyar,
Bakordik RSUD Tabanan,
Kordik RSD Mangusada,
Kepala SMF/KSM RSUD
Sanjiwani Gianyar. Yudisium ini diikuti oleh 74
mahasiswa yang telah lulus
ujian akhir tahap profesi
di FKIK Unwar dan akan
mengikuti UKMPPD sebagai ujian nasional untuk

mendapatkan sertifikat
kompetensi.
Adapun 3 mahasiswa
dengan IPK tertinggi diraih
oleh Ni Wayan Vidya
Aparajita dengan IPK 4,00, I
Gusti Lanang Rama Dwi Suputra dengan IPK 3,93, Ida
Ayu Laxmi Ananda Dewi
Manuaba dengan IPK 3,90.
Dekan FKIK Unwar dr. I
Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK. mengucapkan
selamat kepada mahasiswa
yang telah melewati tahap
profesi dengan baik.
Ia berharap pengumuman UKMPPD di bulan Juni
nanti tidak ada yang tidak
lulus dan mendoakan agar
semua mahasiswa yang
telah lulus sukses, menjadi
dokter yang kompeten dan
profesional.[pan]

Peran Strategis Media
Memajukan Unwar

DENPASAR (Suara Warmadewa)
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa menyelenggarakan Yudisium dan Lepas Pesan
Calon Yudisiawan ke 63 Tahun 2020
pada hari Selasa, 12 Mei 2020 di
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa
Unwar. Yudisium dihadiri oleh Dekan FEB Unwar, WD I, WD II, WD
III Unwar, Kajur dan Sekjur Jurusan
dilingkungan FEB Unwar, Dosen dilingkungan FEB Unwar, dan Panitia.
Ketua Panitia, Dra. Ni Made
Taman Sari, Ak. M.Agb., dalam
laporannya menyampaikan bahwa
pelaksanakan Yudisium FEB ke 63
ini diselenggarakan secara daring
karena dalam kondisi pandemi
covid 19. Pelaksanakan Yudisium
dan Lepas Pesan ini diikuti oleh
mahasiswa yanh berjumlah 344
orang yang terbagi dari tiga jurusan
antara lain, 26 orang mahasiswa
jurusan IESP, 147 orang jurusan
Manajemen Reg. A, dan 38 orang
mahasiswa Reg B, 100 orang mahasiswa jurusan Akuntansi Reg. A, dan
33 orang mahasiswa Reg B. Ucapan
selamat dan sukses diberikan kepada
seluruh yudisiawan dengan harapan
semoga ilmu yang diperoleh dalam
pendidikan selama ini dapat berguna
bagi nusa dan bangsa.
Dalam Yudisium dan Lepas Pesan
Calon Yudisiawan ke 63 Tahun 2020
perolehan IPK tertinggi untuk tingkat
jurusan antara lain :
1. Prodi IESP diperoleh oleh Ni
Kadek Kiki Novita Mahaeni dengan IPK 3,84.
2. Prodi Manajemen Reg A dioeroleh oleh Alifya Pupita Jasmine
dengan IPK 3,84
3. Prodi Manajemen Reg. B diperoleh oleh I Made Sukma Atmaja
dengan IPK 3,82
4. Prodi Akuntansi Reg. A diperoleh

oleh Ni Putu Anindya Sarasija
Prameswari dengan IPK 3,97
5. Prodi Akuntansi Reg B diperoleh
oleh Ida Ayu Putu Ayunda Aprilia
Sugiantari dengan IPK 3,98
Sedangkan untuk perolehan IPK
Tertinggi tingkat Fakultas diperoleh
oleh Jurusan Akuntansi Reg B atas
nama Ida Ayu Putu Ayunda Aprilia
Sugiantari dengan IPK 3,98. Perwakilan mahasiswa dalam penyampaian
pesan dan kesan mengucapkan
terima kasih kepada seluruh civitias akademika FEB Unwar. Dalam
menempuh pendidikan ini banyak
suka cita yang dilalui mahasiswa
selama mengikuti perkuliahan di FEB
Unwar. Banyak ilmu dan bekal yang
diperoleh dari dosen-dosen untuk
dapat dimanfaatkan dan diterapkan
di masyarakat nantinya. Kami sangat
bangga menjadi keluarga besar di
FEB Unwar. Semoga FEB Unwar
semakin maju dan sukses.

Dekan FEB Unwar, Dr. I Made
Sara, SE., MP., dalam sambutannya
menyampaikan bahwa yudisium kali
ini diselenggarakan berbeda dari
yudisium sebelumnya dikarenakan
kondisi pandemi Covid 19 yang
dimana melarang untuk menyelenggarakan kegiatan bersekala besar
dan tetap menerapkan prosedur
kesehatan serta Physical Distancing.
Kegiatan Yudisium ke 63 diselenggarakan secara daring (online) tanpa
mengurangi makna yang mendasar
dari kegiatan Yudisium ini.
Yudisium dan lepas pesan ini
merupakan penentuan kelulusan
yang dilalui oleh mahasiswa dalam
mengikuti proses akademik di Fakultas untuk selanjutnya mengikuti
wisuda ditingkat Universitas. Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, persentase jumlah mahasiswa yang lulus pada periode ini
mengalami penurunan dari periode

tahun lalu dikarenakan situasi dan
kondisi yang tidak memungkinkan.
Harapannya kedepan dengan struktural dan OTK yang baru, FEB Unwar
mampu berbenah dan meningkatkan
SDM akademis dan non akademis
dengan pelayanan berbasis IT serta
proses akademik secara e learning.
Dekan FEB Unwar mengucapkan
selamat kepada para yudisiawan
atas kesuksesannya dengan telah
menyelesaikan studi tepat waktu
serta kepada orang tua selamat atas
raihan kesuksesan putra-putrinya.
Mentalitas sebagai sarjana harus
mampu dipertanggungjawabkan
dan mampu menerapkan pendidikan
serta pengetahuan untuk pembangunan bangsa dan negara.
FEB Unwar akan selalu melaksanakan proses akademik untuk
menghasilkan lulusan yang disiplin, bermutu, jujur, integritas serta
mampu bersaing secara global.[pan]

Unwar Gelar Wisuda Ke-62, Lepas 217 Orang Sarjana
MEDIA massa, baik
cetak maupun elektronik
memiliki peran strategis
dalam mempublikasikan
program maupuan pencapaian yang diraih sebuah instsitusi, termasuk perguruan
tinggi. Lewat media massa
masyarakat akan mengetahui program unggulan dan
pencapaian yang diraih
sebuah kampus. Sehingga,
kampus tersebut menjadi
incaran bagi masyarakat
untuk menimba ilmu pengetahuan.
Bahkan, peran media
massa mampu mendorong
kemajuan perguruan tinggi.
Hal ini diakuti langsung
oleh Rektor Universitas
Warmadewa (Unwar), Prof.
dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.,Sp.Park. saat media
gathering bersama sejumlah
awak media di ruang rapat
Rektor, Selasa 14 Januari
2020.
Rektor didampingi
Wakil Rektor II Ni Putu Pertamawati, SE.,MM., Wakil
Rektor III Dr. Ir. I Wayan
Parwata, MT.,IPM., Kepala
BAPPSIK I Made Artawan,
SE.,MM., dan Kabag Humas
dan Protokol Unwar, Dr.
Agus Darma Yoga Pratama,
SS.,M.Hum., mengatakan
sejak bermitra dengan media massa kampus Unwar
memiliki energi baru dalam

meningkatkan kinerja. Salah
satunya adalah meningkatnya kinerja dalam bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat yang luar
biasa dilakukan oleh civitas
akademika Unwar. Sebab,
hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dipublikasikan lewat media
massa, sehingga diketahui dan bermanfaat bagi
masyarakat, serta memiliki
reputasi yang tinggi.
“Kerjasama dengan
media selama ini sangat
harmonis, dan media
massa telah memberikan
energi tambahan bagi kami
di Unwar dalam meningkatkan kinerja meningkatkan
kualitas lembaga,”ujar Prof.
Widjana.
Oleh karena itu, pihaknya berharap media massa
tetap mendukung dan
mempublikasikan programprogram unggulan yang
dimiliki Unwar ke publik.
Sehingga, apa yang menjadi angan-angan Unwar
yang bermutu, berwawasan
ekowisata dan mampu
bersaing secara global tahun
2034 bisa tercapai. Apalagi,
saat ini berbagai prestasi prestisius pada ajang
kompetisi internasional
telah mampu diraih oleh
para dosen dan mahasiswa
Unwar. [don]

DENPASAR (Suara Warmadewa)Melepas sebanyak 217 orang sarjana, Universitas Warmadewa (Unwar)
menggelar upacara Wisuda Sarjana
ke-62 Periode I Tahun 2020 dilingkungan kampus Unwar, Jumat (31/1).
Jumlah wisudawan ini berasal dari
Fakultas Hukum sebanyak 27 orang,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
10 orang, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis 143 orang, Fakultas Sastra 11
orang, Fakultas Pertanian 17 orang,
Fakultas Teknik dan Perencanaan 6
orang, dan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan 3 orang.
Menariknya, dari jumlah ini sebanyak 93,09% wisudawan meraih
indeks prestasi kumulatif (IPK) di
atas 3.00, lulus tepat waktu 76,04%,
serta menyelesaikan tugas akhir
kurang dari 6 bulan sebanyak 63,5%.
Dengan demikian, jumlah alumnus
Unwar keseluruhan menembus
angka 31. 546 orang. “Catatancatatan penting ini menggambarkan
bagaimana kualitas output kami
pada wisuda di awal tahun 2020
ini. Dari segi IPK sudah sangat baik,
hanya presentase lulus tepat waktu
perlu digenjot lagi,”ujar Rektor Unwar, Prof. dr. I Dewa Putu Widjana,
DAP&E.,Sp.Park.
Kendati demikian, Prof. Widjana
berpesan kepada wisudawan yang
statusnya sudah menjadi alumni
agar tetap memberi kontribusi pada
almamater. Sehingga Unwar senantiasa menjadi lembaga pendidikan
tinggi yang tetap diminati dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu,
momentum wisuda bukanlah akhir
dari perjuangan wisudawan, melainkan perjuangan awal untuk meraih
kesuksesan yang dicita-citakan.
Menyikapi persaingan yang kian
kompleks dan kompetitif, menurut
Prof. Widjana, pihaknya secara

terus menerus dan berkelanjutan
berbenah diri, sehingga kepercayaan
masyarakat dari tahun ke tahun meningkat pula. Perbaikan ini dilakukan
secara menyeluruh baik di internal
dan eksternal membuka jaringan
dengan berbagai pihak. Usaha yang
dilakukan mulai dari penerimaan
mahasiswa baru yang menerapakan layanan sistem on-line secara
penuh, sehingga akan membantu
calon mahasiswa baru sehingga tidak
terhalang oleh waktu dan demografi.
Dengan penerapan sistem ini mahasiswa hanya datang pada saat pelaksanaan testing penmaru (penerimaan
mahasiswa baru) dengan petunjuk
yang jelas untuk tempat duduk dan
ruangan yang harus dimasuki.
Terkait Penmaru tahun akademik
2019/2020 telah berjalan dengan
baik dengan jumlah yang teregistrasi
sebanyak 3.388 orang, dan dengan
masuknya mahasiswa baru tahun ini,
maka jumlah mahasiswa yang aktif
di Unwar sebanyak 11.957 orang.
Salain itu, pada tahun 2019 Unwar
juga menerima mahasiswa asing
sebanyak 60 orang untuk angkatan

suara

ke-6 yang mulai kuliah pada tanggal
1 September 2019 dan telah dilepas
pada tanggal 20 Desember 2019
yang lalu. “Selanjutnya untuk angkatan yang ke-7 akan mulai kuliah
mulai tanggal 1 April 2020 dan
mereka akan belajar selama 4 bulan.
Ini membuktikan sebagai langkah
awal Universitas Warmadewa ingin
mencapai visi untuk go global pada
tahun 2034,” ungkap rektor yang
juga dokter spesialis parasitologi ini.
Sementara itu, guna meningkatkan kompetensi lulusan telah diterapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi
sejak tahun 2016, dengan berbagai
istrumen input sebagai pendukung
utama, seperti perpustakaan yang
berbasis E-Library, E-Repository
dan penerapan pembelajaran yang
berbasis E-Learning. E-Learning yang
diimplementasikan berbasis model
kombinasi dengan sumber belajar/
penerbit E-Wiley yang bisa di akses
oleh dosen, mahasiswa dan setiap
saat E- book yang ada pada sistem
diperbarui.
Dengan penerapan E-Learning
akan meningkatkan akses belajar

mahasiswa, karena bisa mengikuti
pembelajaran dari manapun dan
kapanpun, sehingga akan memberikan peluang bagi mahasiswa yang
terhalang oleh waktu, apalagi yang
sudah bekerja. Apalagi, saat ini
Unwar telah didukung oleh dosen
yang sudah menggunakan sistem
pembelajaran E-Learning sebanyak
225 (56,53%). Sementara peningkatan mahasiswa menggunakan
e-learning dari 16,29 % menjadi
55.78%. Disamping itu dalam meningkatkan mutu pembelajaran instrument penunjang pembelajaran terus
ditingkatkan seperti fasilitas laboratorium dan akan diupayakan untuk
terakreditasi supaya bisa menjadi
sumber income generating.
Dalam penguatan bidang kelembagaan telah turun ijin operasional
vokasi sebanyak 2 program studi,
yaitu Sarjana Terapan (D4), Akutansi
Perpajakan dan D3 Sistem Informasi
Akutansi. Program Vokasi ini dirancang sedemikian rupa, sehingga
capaian lulusannya siap kerja dan
sangat dibutuhkan oleh dunia usaha
skala kecil sampai skala besar.
Pada kesempatan tersebut, Ketua
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka
Wisnumurti, M.Si., mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang
hari ini diwisuda. Mulai tahun lalu
wisuda dilaksanakan 3 kali dalam
setahun, ini dimaksudkan agar mahasiswa yang telah menyelesaikan
studi tidak terhambat karena pelaksanaan wisuda. Ia berharap para
sarjana ini mampu mengaplikasikan
ilmu pengetahuan dan teknologi
yang ia miliki dalam rangka menghadapi persaingan global. Ia yakin
lulusan Unwar daya serapnya relatif
tinggi dan daya tunggu bekerja ratarata 6 bulan. [den]

Pelindung: Anak Agung Oka Wisnumurti (Ketua Yayasan)
Putu Chintya Wulandari, Putu Deny Daryanti
Penanggungjawab: Dewa Putu Widjana (Rektor Unwar)
Redaksi: Ni Ketut Putri Adnyani, I Gede Janamijaya,
Pengarah: I Nyoman Kaca, Ni Putu Pertamawati, I Wayan Parwata
I Made Kawan, I Made Sarmadi, I Ketut Sukadana,
Pemimpin Redaksi: I Nyoman Mardika
AA. Ketut Jayawarsa,Nyoman Arwata, I Ketut Sudrama,
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/fotographer: 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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FTP Yudisium 55 Sarjana Baru Secara Online

57 Mahasiswa Diyudisium
Secara Online oleh FISIP Unwar
DENPASAR (Suara Warmadewa) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Warmadewa
melaksanakan Yudisium Sarjana
ke 63 secara daring (online) pada
hari kamis, 14 mei 2020 bertempat di Ruang Sidang Sri Ksari
Warmadewa. Yudisium diikuti
oleh 57 orang yudisiawan yang
terdiri dari 46 orang yudisiawan
Program Studi Ilmu Administrasi
Negara dan 11 orang yudisiawan
dari prodi Ilmu Pemerintahan..
Dalam edisi yudisium kali ini lulusan terbaik dengan IPK tertinggi
diraih oleh yudisiawan atas nama
I Putu Adi Permana Putra dengan
IPK 3,98 dari prodi Ilmu Administrasi Negara sedangkan dari Prodi
Ilmu Pemerintahan IPK tertinggi
diraih oleh I Gusti Ayu Mas Ari
Kusumadewi dengan IPK 3,83.
Dalam laporannya ketua panitia yudisium ke 63 Fisip Unwar,
I Putu Eka Mahardhika, S.IP.,M.
AP mengatakan Yudisium Sarjana
ke 63 Fisip Unwar dilaksanakan
secara daring (online) akibat pandemi covid-19 dan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang ada..
Perwakilan yudisiawan dalam
menyampaikan pesan dan kesannya I Putu Adi Permana Putra mengatakan selama menempuh studi

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Warmadewa
merasakan sangat senang dan
bermakna namun setelah diyudisium sebagai sarjana, disanalah
awal mulainya proses kehidupan
dimasyarakat dan diharapkan
kedepanny mampu menjaga nama
baik almamater.
Sedangkan dalam sambutannya
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik mengatakan jumlah
alumni Fisip Unwar sampai tahun
ini berjumlah 1869 orang yang
terdiri dari 945 orang dari ilmu
pemerintahan dan 924 orang dari
ilmu administrasi negara yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu diharapkan juga bagi
para yudisiawan untuk melanjutkan
ke jenjang yg lebih tinggi yakni ke
jenjang S2 yang ada di Warmadewa
yakni Magister Administrasi Publik..
Acara yudisium dilanjutkan dengan
Foto Bersama dengan Dekan serta
pembagian insinye,Plakat, SK kelulusan dan transkrip nilai kepada
yudisium yang dibagi menjadi 3
sesi I yakni jam 11.00-12.00 Wita,
Sesi II jam 12.30-13.30 dan Sesi III
jam 14.00-15.00, dimana setiap
sesi dihadiri oleh 20 orang yudisiawan serta mematuhi protokol
kesehatan yang ada. [den]

DENPASAR (Suara Warmadewa) - Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa (FTP
Unwar) menggelar upacara Yudisum ke-63 periode Mei 2020 di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa
Mandapa pada Rabu, 27 Mei 2020.
Sebanyak 55 orang lulusan Sarjana
dilepas oleh Dekan FTP Unwar,
Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, MT.,
bersama Wakil Dekan FTP Unwar
serta dihadiri oleh Ketua UPM FTP
Unwar, Ketua Prodi Teknik Sipil,
Ketua Prodi Arsitektur.
Uniknya, upacara yudisium
kali ini berbeda dari yudisium
sebelumya. Dimana upacara yudisium dilakukan secara bertahap.
Bahkan, setiap sesinya hanya melibatkan 10-15 orang yudisiawan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga
jarak (social/physical distancing)
para peserta yudisiawan. Protokol
kesehatan guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 juga
diterapkan. Sebelum memasuki
ruangan, peserta yudisiawan diwajibkan mencuci tangan dengan
sabun dan menggunakan masker.
Setelah dilepas, para calon wisudawan langsung meninggalkan
ruangan dan dilanjutkan para
yudisiawan sesi berikutnya.
Dekan FTP Unwar, Prof. Runa
mengatakan Yudisium ke-63 FTP
Unwar kali ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai
dengab protokol kesehatan dengan
tidak penuh suka cita karena situasi
dunia yang sedang dilanda pandemi Covid-19 dan beiau berharap
keluarga besar FTP Jnwar selalu
dalam keadaan sehat.
Lebih lanjut dipaparkan, Yudisium ke-63 FTP Unwar kali ini
berhasil meyudisium sebanyak 55
orang, terdiri atas Sarjana Teknik
Sipil (S.T.) 40 orang dan Sarjana
Arsitektur (S.Ars.). Dengan tambahan 55 orang, maka total lulusan
FTP Unwar berjumlah 2.549 orang,

terdiri atas 1.374 orang alumni
Tekni Sipil dan 1.175 orang alumni
Arsitektur. Mahasiswa FTP aktif
seluruhnya berjumlah 877 orang
terdiri atas 405 orang Prodi Teknik
Sipil dan 472 orang Prodi Arsitektur. Yudisiawan dengan IPK Tertinggi dari Prodi Teknik Sipil atas
nama I Putu Gede Andi Wiguna,
S.T dengan IPK 3,58 dan dari Prodi
Arsitektur atas nama Gede Galang
Permana, S.Ars dengan IPK 3,4.
Yudisiawan dengan SKK Terbanyak
dari Prodi Teknik Sipil atas nama
I Gusti Putu Bayu Permana, S.T
dengan SKK sebanyak 390 dan dari
Prodi Arsitektur atas nama I Made
Agus Suyarsa, S.Ars dengan SKK
sebanyak 585.
Keberhasilan yudisiawan hari
ini bukanlah merupakan titik akhir,
tetapi baru merupakan langkah
awal dalam perjuangan menempuh cita-cita. Di dunia kerja tentu
memerlukan kerja lebih keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerjasama,
dan etika yang lebih baik, serta
do untuk mendukung keberhasilan dimanapun mereka bekerja.
Akan lebih baik jika para lulusan
dapat membantu pemerintah
dalam membuka lapangan pekerjaan. Pihak FTP Unwar berharap
pekerjaan yang ditekuni alumni

sesuai dengan Profil Lulusan yang
diharapkan. Menurut Kurikulum
Pendidikan Tinggi Tahun 2016,
apakah itu sebagai Perencana atau
Manajer Proyek Struktur Bangunan
Gedung dan Bangunan Sipil untuk
alumni Teknik Sipil. Sedangkan
untuk alumni Arsitektur sebagai
Arsitek Profesional/Desainer, Peneliti atau Akademisi, Birokrat, dan
Kontraktor.
Dimanapun alumni bekerja,
pihak kampus berharap alumni
tetap dapat membantu FTP Unwar
yang berkaitan dengan kelengkapan data dalam pelaksanaan
tracer study bail langsung maupun
melalui KABATEK. Hal ini sangat
besar pengaruhnya dalam rangka
peningkatan Akreditas Prodi.
Mudah-mudahan dengan adanya
tambahan Testing Khusus Keteknikan dalam penerimaan mahasiswa
baru FTP Unwar, kualitas input
lebih baik sehingga kualitas output
serta outcome juga lebih baik dan
masa studi tepat waktu 4 tahun
lebih banyak. Harapannya dari 55
orang lulusan kali ini dapat melanjutkan studinya ke jenjang S2
Program MRIL (Magister Rekayasa
Infrastruktur dan Lingkungan).
Untuk memperkuat sumber
daya manusia FTP Unwar semoga

9 orang dosen yang sedang studi
lanjut S3 di dalam negeri dan di
luar negeri (Taiwan) segera bisa
kembali, dan Bapak/Ibu Dosen
Arsitektur yang sudah siap segera
menyusul berangkat S3, juga akan
menambah jumlah dosen baru
karena beberapa orang dosen
senior sudah pensiun serta jumlah
mahasiswa yang terus meningkat.
Pada yudisium kali ini walaupun dilaksanakan secara sederhana, karena kondisi secara umum
masih ada pandemi, akan tetapi
tidak mengurangi arti pokok kelulusan yudisiawan. Kedepannya,
untuk meningkatkan Akreditasi
Prodi maka Dekanat sebagai Unit
Pengelola Program Studi (UPPS)
dan Prodi akan terus berusaha
agar tugas-tugas yang dibuat oleh
mahasiswa selama proses pembelajaran akan diarahkan sesuai
dengan program Ristekdikti seperti
PKM, Artikel Jurnal, lomba atau
sayembara, tingkat nasional, dan
internasional, serta kutipan Karya
Ilmiah Dosen oleh mahasiswa
sebanyak mungkin. Harapnnyaprestasi internasional di China bisa
lagi ditingkatkan, selanjutnya kerjasama dengan institusi di dalam
dan luar negeri juga akan terus
ditingkatkan. [den]

FH Unwar Gelar Yudisium Sarjana LXIV
Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

Sebanyak 130 Mahasiswa S2
Mengikuti Yudisium Daring PPs Unwar
DENPASAR (Suara Warmadewa) - Program Pascasarjana (PPs) Universitas Warmadewa menyelenggarakan
Yudisium Ke-15 secara daring
pada Sabtu, 9 Mei 2020. Yudisium secara daring ini diikuti
oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Rektor
Unwar, Direktur dan Sekretaris
Direktur PPs Unwar, Dekan di
lingkungan Unwar, Ketua dan
Sekretaris Prodi di lingkungan
PPs Unwar, Ketua Alumni serta
para yudisiawan PPs Unwar.
Yudisium ke-15 PPs Unwar
diikuti oleh 130 yudisiawan yang
terdiri dari 56 orang dari Prodi
Magister Manajemen, 59 orang
dari Prodi Magister Ilmu Hukum,
10 orang dari Prodi Magister
Ilmu Linguistik, 2orang dari Prodi
Magister Administrasi Publik, dan
3 Orang Magister Kenotariatan.
Lulusan Terbaik Program
Pascasarjana diraih oleh Fransiskus Nduru, S.Pd.M.Hum
dengan IPK 4,00 masa studi
1 tahun 6 bulan dari Prodi
Magister Ilmu Linguistik. Lulusan terbaik masing-masing
prodi yaitu dari Prodi Magister
Manajemen atas nama Ngurah
Surahman, SE.,MM dengan
IPK 4,0 waktu studi 1tahun 6
bulan, dari Prodi Magister Ilmu
Hukum atas nama I Ketut Landra
Yasa, SH.,MH., IPK 4,0 waktu
studi 1 tahun 6 bulan, dari Prodi
Magister Administrasi Publik
diraih oleh Drs. I Wayan Tagel

Winarta, M.AP dengan IPK 3,40
dengan waktu studi 2 tahun 6
bulan, dan dari Prodi Magister
Kenotariatan diraih oleh I Putu
Justyana Ambara Putra, SH.,M.
Kn dengan IPK 3,84 waktu studi
2 tahun 7 bulan.
Ketua Panitia Yudisium PPs
Unwar Dr. Putu Ngurah Suyatna
Yasa, SE.,M.Si., mengatakan
dari 130 yudisiawan, sebanyak
68,46% lulus dengan predikat
cumlaude dan wisudawan yang
lulus tepat waktu yaitu dengan
waktu studi tidak lebih dari 2
tahun sebanyak 88,46%.
Ia mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada
seluruh yudisiawan yang telah
memberi kontribusi, baik finansial maupun dukungan moral
sehingga seluruh rangkaian yudisium ini berjalan dengan baik.
Selain itu ia juga mengucapkan
terima kasih atas sumbangsih
yudisiawan yang telah memberikan donasi secara sukarela untuk
penanggulangan covid-19.
Direktur Program Pascasarjana Unwar Dr. Dra. Anak Agung
Rai Sita Laksmi, M.Si., mengatakan yudisium adalah proses
akademik yang menyangkut
pengumuman nilai kelulusan
mahasiswa dari seluruh proses
akademik yang telah diikuti dan
penetapan nilai dalam bentuk
transkrip akademik. Penyelenggaraan yudisium saat ini secara
teknis berbeda dengan yudisium sebelumnya yaitu secara

daring karena ini pilihan yang
paling aman dalam menghadapi
kondisi saat ini. “Disatu sisi
kami tidak ingin menunda
proses akademik dan pengumuman kelulusan para yudisiawan,
sedangkan disisi lain kita wajib
mendukung kebijakan pemerintah yakni belajar dan bekerja
dari rumah, menghindari pertemuan yang melibatkan banyak
orang, serta menerapkan social
distancing dan physical distancing guna memutus mata rantai
dan mencegah penyebaran
covid-19,” ujarnya.
Prosesi yudisium saat ini
tetap dilakukan dikampus tetapi yang hadir hanya pejabat
struktural dan beberapa staf
dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Sedangkan para
yudisiawan/i mengikuti prosesi
dari rumah demikian juga anggota BPPS dan para undangan
mengikuti dari rumah melalui
aplikasi zoom cloud meeting.
“Seperti yudisium biasanya para
yudisiawan tetap menggunakan
pakaian yang telah ditentukan, menggunakan selempang
dan insinye yang menandakan
bahwa mereka sebagai yudisiawan. Para yudisiawan juga
akan mendapatkan vandel,
transkrip akademik, dan buku
yudisium yang akan dibagikan
kemudian,” ungkapnya. [cin]

DENPASAR (Suara Warmadewa)
- Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) menggelar
upacara Yudisium Sarjana LXIV (64)
program studi (Prodi) Ilmu Hukum
periode Mei 2020 di Ruang Jayasingha Mandapa FH Unwar, Selasa
(5/5) kemarin. Sebanyak 201 orang
lulusan Sarjana dilepas oleh Dekan
FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu
Budiartha, SH.,MH., bersama para
Wakil Dekan FH Unwar.
Uniknya, upacara yudisium kali
ini berbeda dari yudisium sebelumya.
Dimana upacara yudisium dilakukan secara bertahap selama 2 hari.
Bahkan, setiap sesinya hanya melibatkan 15-20 orang yudisiawan. Hal
ini dilakukan untuk menjaga jarak
(social/physical distancing) para peserta yudisiawan. Protokol kesehatan
guna mencegah penyebaran wabah
Covid-19 juga diterapkan. Sebelum
memasuki ruangan, peserta yudisiawan diwajibkan mencuci tangan
dengan sabun dan menggunakan
masker. Setelah dilepas, para calon
wisudawan langsung meninggalkan
ruangan dan dilanjutkan para yudisiawan sesi berikutnya.
Dekan FH Unwar, Prof. Budiartha, mengatakan bahwa upacara
yudisium kali ini tidak seseremonial
seperti upacara yudisium sebelumnya
karena duniac dan Bali pada khususny sedang “berperang” melawan
pandemi Covid-19. Namun, hal itu
tidak mengurangi makna dari upacara
yudisium yang sesungguhnya. Menurutnya, sebagai penyelenggarakan
pendidikan tinggi Ilmu Hukum, FH
Unwar memiliki kewajiban untuk
memberikan gelar akademik kepada
mahasiswa yang telah memenuhi kewajibannya dalam menempuh satuan
pendidikan. Sebab, bagi mahasiswa
yudisium merupakan momentum
yang amat strategis sebagai perjuangan akhir untuk meraih sukses
menjadi sarjana hukum, sekaligus
untuk menentukan sikap hidup ke
depannya. Diharapkan para lulusan
nantinya dapat melanjutkan studi
jenjang S2 atau bekerja sambil melanjutkan S2.
Lebih lanjut dipaparkan, yudisium
LXIV FH Unwar diikuti sebanyak 201

orang yudisiawan, dimana 100%
lulus di atas IPK 3.00. Pencapaian
ini telah memenuhi peryaratan yang
ditetapkan oleh Universitas, bahkan
di atas rata-rata yang ditetapkan
Universitas, yaitu 75%. Tercapainya
sasaran mutu lulusan ini, karena FH
Unwar saat ini didukung sebanyak
59 orang tenaga dosen tetap (4 orang
Guru Besar, 30 orang Doktor dan 9
orang kandidat doktor, serta 20 orang
dosen S2.
Di samping itu, terdapat juga
tenaga Dosen Luar Biasa dari Unud,
Pemda, dan Praktisi Hukum. Sedangkan untuk staf administrasi dibantu
oleh 9 orang. Sampai saat ini jumlah
mahasiswa aktif (student body) FH
Unwar sebanyak 1.925 mahasiswa
dengan rasio dosen dan mahasiswa
1:33 (kondisi sangat ideal).
Sementara itu, dalam pelakasanaan proses akademik, FH Unwar
unwar menerapkan kurikulum berbasis SN-Dikti mengacu pada KKNI
yang selanjutnya disebut Kurikulum
Pendidikan Tinggi (KPT-Dikti). Untuk menyiapkan lulusan dengan
keterampilan khusus, FH unwar
memberikan pelatihan Mediator dan
Contract Drafting oleh Jimly School,
Legal Drafting oleh Kemenkumham,
dan Profesi Advokat yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Dalam bidang
penelitian, FH Unwar mewajibkan
setiap dosen memiliki 1 buah penelitian setiap tahunnya dengan
rata-rata biaya per dosen Rp 15 juta.
Sedangkan untuk pengabdian telah
didorong adanya peningkatan kuantitas maupun kualitasnya yang telah
bekerjasama dengan pemerintah,
baik di Bali maupun luar Bali.
Dalam bentuk Kerjasama, FH
Unwar telah melakukan kerjasama

baik secara nasional maupun internasional. Untuk kerjasama nasional
ada dari Pemprov Bali dan Kabupaten
se-Bali, Mahkamah Agung, Peradi/
AAI, Peradin, PKPA, dan Kemenkumham. Sedangkan kerjasama Internasional terjalin dalam bentuk MoU
dengan Charles Darwin University
Australia, Tripura University India,
Maharsi University Amerika Serikat,
Neigata University Japan, Thammasat University Thailand, University
Teknologi Mara Malaysia, Universitas
Dili Timor Leste, Hooge School dan
Leiden University Belanda, Han-Kuk
University dan Younsang University
Korea, Vietnam National Univeristy,
dan Royal University of Law and
Economic Kamboja.
Pada kesempatan ini, pihaknya
berharap agar usulan pembentukan
Prodi S3 Doktor Ilmu Hukum bisa
keluar pada Juni 2020 mendatang.
Apalagi, saat ini Akreditasi untuk S1
Prodi Ilmu Hukum telah memproleh
akreditasi unggul (A) sejak 10 September 2019. Bahkan, untuk Prodi
S2 MIH dan MKn setelah reakreditasi
nantinya diharapkan bisa memperoleh akreditasi Unggul (A). Sehingga,
FH Unwar semakin jaya kedepannya
dalam menjalankan program akademiknya.
Pada upacara Yudisium ini diserahkan penghargaan kepada mahasiswa FH lulusan terbaik yang diraih
A.A. Ngurah Adhi Wibisana dengan
IPK=4.0 (cumlaude). Dilanjutkan
dengan penyerahan kenang-kenangan kepada perwakilan yudisiawan/
yudisiawati, serta Penyerahan namanama alumni FH Unwar kepada
Ikatan Alumni FH Unwar. Dengan
yudisium ini, jumlah lulusan FH Unwar telah menjadi 5.521 orang. [don]
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FH Unwar Gelar Workshop “Implementasi
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Fakultas Hukum
Unwar menyelenggarakan Workshop “Implementasi Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
RI No 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Program
Studi Pendidikan Profesi Advokat
(Prodi PA)” oleh PERADIN dan
FH Unwar di Ruang Jaya Singha
Mandapa Unwar pada hari Sabtu,
7 Maret 2020.
Acara dihadiri oleh Ketua
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Rektor Unwar yang
diwakili WR I Unwar, Ketua
Umum DPP PERADIN, Dekan FH
Unwar, Sekjen DPP Peradin, DPW
Peradin Bali, Perwakilan Pengadilan Negeri Sebali, Kejaksaan Negeri Bali, Pengadilan Tinggi Bali,
Pengadilan Tata Usaha Prov. Bali,
Kantor Wil. Hukum dan HAM se
Bali, Pos Bantuan Hukum Se Bali,
WD I, WD II, WD III FH Unwar,
Kaprodi MIH, Kapordi MKN, Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hukum
FH Unwar, UPM FH Unwar, Ka.
Lab dilingkungan FH Unwar,
Dosen dilingkungan FH Unwar,
Alumni FH Unwar, Dan seluruh
peserta Workshop.
Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I
Nyoman Putu Budiartha, SH., MH.,
menyampaikan bahwa Workshop
ini merupakan implementasi dan
Permenristek Dikti No. 15 Tahun
2019 tentang penyelenggaran

pendidikan profesi advokat yang
didalamnya telah ditentukan isi
program studi pendidikan profesi
advokat. Penyusuan program ini
dalam memenuhi kebutuhan di
masyarakan tentang pendidikan
profesi advokat. Sebelumnya FH
Unwar telah mengadakan pelatihan keterampilan profesi advokat
yang bekerja sama dengan PKPA
dialihkan menjadi Program Studi
Pendidikan Profesi Advokat sesuai
dengan Peraturan Menteri. Profesi advokat nantinya akan dapat
diikuti oleh alumni FH setelah 1
tahun lulus untuk starta 1.
Workshop ini merupakan tindak
lanjut dari pertemuan dan penandatangan kerjasama dalam pembentukan kurikulum advokat bersama
Peradin. Workshop ini bertujuan
untuk menyampaikan kepada
stake holder, civitas akademika FH
Unwar, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusanan kurikulum
untuk prodi ini. Sehingga nantinya
seluruh pihak yang terlibat baik dari
akademisi, peradin, pengacara, dan
penyelanggaran hukum mampu
memberikan kontribusinya dalam
menyusun kurikulum untuk prodi
profesi advokat sehingga pendidikan yang diberikan nanti sesuai
dengan kebutuhan dan keperluan
di dunia kerja.
Dibentuknya berbagai prodi
baru yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat merupakan

arahan dari Mendikbud saat ini.
Setelah berhasilnya membentuk
prodi MIH dan MKN untuk pascasarjana Unwar, harapannya dapat bentuk prodi Profesi Advokat
sebagai salah satu pilihan yang
dapat dipilih oleh lulusan S1 FH
Unwar dan FH yang lainnya.
Rektor Unwar yang diwakili
oleh WR I Unwar, Ir. I Nyoman
Kaca, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada FH Unwar dengan
kegiatan yang dilaksanakan dalam

WaRC Gelar Pelatihan dan Workshop Analisis
Data Penelitian Kuantitatif dengan SPSS

DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Dosen dilingkungan Universitas Warmadewa Warmadewa Research Centre (WaRC) Universitas
Warmadewa menyelenggarakan
Pelatihan dan Workshop Analisis
Data Penelitian Kuantitatif dengan
SPSS bertempat di Ruang WaRC
Unwar Jumat, 7 Februari 2020.
Dalam Kegiatan tersebut sebagai
narasumber yakni Dr. Drs. Ketut
Darma, M.Si yang merupakan
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar
Ditemui di tempat acara Ketua
Warmadewa Research Centre
(WaRC) I Nyoman Gede Maha
Putra, ST.,M.Sc., Ph.D mengatakan bahwa di Tahun 2020 WaRC

tidak hanya intens menyelnggarakan Jumpa Ngopi yang menjadi
program mingguan dari WaRC
sebelumnya saja, melainkan juga
akan menyelenggarakan Kegiatan
pelatihan dan workshop guna
meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Dosen dilingkungan
Unwar. Menurutnya Kegiatan
Workshop dan Pelatihan Analisis
Data Kuantitatif yang diselenggarakan itu, akan menjadi awal untuk
kegiatan Workshop dan pelatihan
berikutnya yang akan dilaksanakan
setiap 1 bulan sekali “Kegiatan
ini, yakni kegiatan Pelatihan dan
Workshop Analisis Data menjadi awal dari kegiatan pelatihanpelatihan yang kita akan adakan
selama satu tahun kedepan hal ini
bertujuan guna Kapasitas dan Ka-

pabilitas Dosen dilingkungan Unwar dapa meningkat” ungkapnya.
Selain itu Pelatihan dan Workshop sejatinya direncanakan untuk
kalangan internal saja akan tetapi
akhirnya diputuskan dibuka untuk
dosen lain di luar TIM WaRC.
Adapun peserta yg hadir pada
pelatihan dan workshop tersebut sebanyak 15 orang dosen.
“Awalnya kita ingin selenggarakan
acara ini untuk internal dari Tim
WaRC asa dasar pertimbangan
yang lain maka kita juga mengajak Dosen dilingkungan Unwar
untuk ikut serta dalam pelatihan,
akan tetapi kami tetap membatasi
agar kelangsungan pelatihan lebih
efektif”paparnya.
pria yang akrab dipanggil mangde itu juga mengatakan bahwa
yang menjadi Materi utama dalam
Pelatihan dan Workshop tersebut adalah Riset Internal WaRC
tentang Evaluasi Pergub No 79
tentang penggunaan Busana Adat
Bali. “Setelah kegiatan ini akan
dilanjutkan dengan pelatihan
penulisan proposal; penyusunan
instrumen penelitian lapangan;
analisis data kualitatif dan kuantitatif; penulisan hasil penelitian dan
publikasi,” katanya. [cin]

n IESP FEB Unwar Gelar Seminar Nasional

menyusun kurikulum untuk Prodi
Profesi Advokat. Kedepan dengan
lahirnya Prodi ini, lulusan dari
S1 yang melanjutkan di Profesi
Advokat akan menjadi job creater
dengan menciptakan lapangan
kerja. Ilmu yang diperoleh lulusan
pun akan berkembang dan sesuai
dengan kebutuhan di masyarakat.
Dalam penyusunan kurikulum
ini, berbagai persyaratan dan kelengkapan sudah dipenuhi oleh FH
Unwar. Pelaksanan keterampilan

profesi advokat yang telah dilaksanakan FH Unwar, Akrerditasi unggul
FH, serta sarana prasarana dalam penyelanggaraan peradilan semu akan
memenuhi prasyarat dalam mendirikan prodi ini. Sehingga harapannya,
prodi ini mampu dibentuk oleh FH
Unwar dan menjadi satu-satunya
prodi profesi advokat pertama di
Indonesia Timur.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A.
Gede Oka Wisnumurti M.Si.,

menyampaikan bahwa sangat
mendukung rencana dibukanya
Prodi Pendidikan Profesi Advokat
oleh FH Unwar. Sebab, FH Unwar
saat ini telah menyandang akreditasi A (unggul), sehingga banyak
program unggulan yang harus
dikembangkan untuk memenuhi
semua grade keilmuan guna meningkatkan kualitas kompetensi
lulusan SDM. Saat ini, FH Unwar
hanya memiliki Prodi S1 Ilmu
Hukum. [den]

Seminar Bersama “Linguistics and Education”
FS Unwar dan FKIP Univ. Muhammadiyah
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Prodi Sastra Inggris Fakultas
Sastra Universitas Warmadewa
dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan Seminar Bersama “Linguistics and Education” pada 22
Januari 2020 di Ruang Sidang Sri
Ksari Mandapa Unwar.
Acara dihadiri Wakil Dekan
di lingkungan FS Unwar, Kaprodi
dan Sekretaris Prodi Sastra Inggris
FS Unwar, Kaprodi Pendidikan
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto, serta dosen dan
mahasiswa FS Unwar dan Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Muhammadiyah Purwokerto.
Narasumber pada seminar tersebut ialah Kaprodi Sastra Inggris FS
Unwar Dr. Drs. I Nyoman Muliana,
M.Hum dan Kaprodi Pendidikan
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto dengan moderator Wakil Dekan I FS
Unwar Drs. I Made Subur.
Pada kesempatan tersebut juga
diadakan penandatanganan MoU
antara Prodi Sastra Inggris Fakultas

Sastra Universitas Warmadewa
dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto Drs.
Bambang Suroso, M.Hum., pada
kesempatan tersebut memaparkan
terkait dengan profil Universitas
Muhammadiyah khususnya Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Ia berharap apa yang dilakukan
hari ini bisa bermanfaat bagi
mahasiswa FS Unwar dan Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Dekan FS Unwar yang diwakili
oleh Wakil Dekan III FS Unwar
Drs. I Ketut Sudrama, M.Hum,
memaparkan tentang Universitas
Warmadewa khususnya FS Unwar.
Ia mengatakan dengan adanya
kunjungan dari Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto ini
menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi FS Unwar. Ia juga
berharap FS Unwar di tahun mendatang bisa melakukan kunjungan
balasan ke Purwokerto. Kegiatan
ini sangat bagus dan diharapkan
juga ada keberlanjutan di tahuntahun kemudian.[don]

“Perencanaan Investasi dan Keuangan Bagi Generasi Milenial”
DENPASAR (Suara Warmadewa)Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu
Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
FEB Unwar menyelenggarakan
Seminar Nasional “Perencanaan Investasi dan Keuangan Bagi Generasi
Milenial” pada hari Jumat, 6 Maret
2020 di Ruang Auditorium Widya
Sabha Uttama Unwar. Acara dihadiri oleh Dekan FEB Unwar, Para
narasumber, Perwakilan BPD Bali,
Perwakilan IDX, Perwakilan OJK,
WD I, WD II, WD III FEB Unwar,
Kajur dan Sekjur dilingkungan FEB
Unwar, Dosen dilingkungan FEB
Unwar, Lembaga Mahasiswa dilingkungan FEB Unwar, dan seluruh
peserta seminar.
Ketua Panitia Seminar Nasional, Didi Permana Putra dalam
laporannya menyampaikan bahwa
kegiatan Seminar Nasional ini
merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh HMJ IESP FEB Unwar. Tema dari Seminar ini adalah

untuk memberikan pengetahuan
dan pemahaman tentang perencanaan investasi dan keuangan
bagi generasi milenial. Tujuan dari
kegiatan ini dengan menghadirkan
narasumber yang profesional adalah untuk menambah pengetahuan
dan pemahaman tentang investasi,
produk investasi, strategi investasi,
dari resiko dari investasi tersebut.
Terselenggaranya Seminar ini atas
bantuan berbagai pihak sponsor.
Dekan FEB Unwar, Dr. I Made
Sara, SE., MP., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima
kasih atas kehadiran seluruh pembicara dalam Seminar Nasional ini.
Pembicara yang telah profesional
dan berkompeten pada bidangnya ini akan sangat membantu
mahasiswa dalam meningkatkan
wawasan dan kualitas ilmu investasi yang mereka miliki. Jumlah
generasi milenial setiap tahunnya
semakin meingkat seiring dengan

perkembangan teknologi. Salah
satu ciri khas generasi ini adalah
memiliki gaya hidup yang nyaman walaupun dalam keadaan
ekonomi, sosial dan lingkungan
yang beragam. Untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman
tentang cara hidup gemerasi milenial, seminar ini sangatlah tepat
sehingga memberikan gambaran
kepada mahasiswa tentang cara-

cara investasi yang benar.
Dengan semakin meningkatnya
keinginan dan kebutuhan ya dimiliki manusia, berdampak terhadap
peningkatan biaya yang dibutuhkan. Ini yang harus disadari oleh
masyarakat. Dalam memenuhi
kebutuhan melineial, diperlukan
suatu pengelolaan finansial yang
efektif sehingga segala kebutuhan
dan keinginan yang direncanakan

mampu dipenuhi. Tantangan di era
ini, berbagai usaha dan perencaan
finansial banyak yang dapat diikuti namun semua memiliki resiko
dan keuntungan yang berbedabeda. Pengetahuan dan pemahaman inilah yang diperlukan agar
mampu mrencanakan investasinya
dengan benar dan mampu memberikan benefit untuknya.
Permasalah yang saat ini masih
banyak dialamai oleh genarasi
milenial adalah langkah memulai
untuk investasi. Banyaknya kebutuhan dan keinginan mempengaruhi langkah memulai investasi.
Karena semakin cepat memulainya
akan lebih banyak memperoleh
benefitnya. Belum lagi berbagai
permasalahan yang tidak dapat
diduga akan berpengaruh terhadap
investasi yg dilakukan. Inilah yang
memerlukan perencanaan dan
perhitungan yang matang sehingga
pilihan yang diikuti nanti mampu

memberikan keuntungan.
Dengan menghadirkan narasumber ini agar mampu diharapkan
untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan dalam melakukan investasi, sehingga mampu berinvestasi
yang baik dan benar serta memberikan benefit untuk berikutnya.
Narasumber dalam Seminar
Nasional ini adalah :
1. Prof. Roy Darmawan, Speaker
& Motivator for ASEAN Countries.
2. I Gusti Sujati Agus Adiyasa,
MM., Kepala BEI Perwakilan
Bali.
3. I Putu Saptajaya, SIP., CFP,
AEPP, CSA, CRP, CPM (Asia).,
Certified Financial Planner.
4. I Gusti Bagus Adi Wijaya,
Kepala Subbagian Edukasi dan
Perlindungan Konsumen (EPK).
Dengan moderator Made Pratiwi Dewi, SE.MM., Dosen FEB
Unwar.[den]
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HIMAPRO Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Berkunjung ke FEB Unwar
DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Prodi Akuntansi
FEB Unwar menerima kunjungan
dari HIMAPRO Akuntansi Institut
Teknologi dan Bisnis Asia Malang
di Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa Unwar pada Senin, 9 Maret
2020. Kunjungan dari Wakil
Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan bersama Kaprodi
Akuntansi, Lembaga Mahasiswa
dan Mahasiswa Institut Teknologi
dan Bisnis Asia Malang diterima
langsung oleh Dekan FEB Unwar,
WD I, WD II, WD III FEB Unwar,
Kajur dan Sekjur dilingkungan
FEB Unwar, KTU FEB Unwar,
Ka. LAB Jurusan dilingkungan
FEB Unwar, Dosen dilingkungan
Unwar, dan Lembaga Mahasiswa
dilingkungan FEB Unwar
Dekan FEB Unwar, Dr. I Made
Sara, SE., MP., dalam sambutan-

nya manyampaikan bahwa kunjungan dari Institut Teknologi dan
Bisnis Asia Malang memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan.
Dalam mengawali sambutannya,
Dekan FEB Unwar menceritakan
sejarah singkat dari Unwar dan
FEB Unwar. Saat ini jumlah mahasiswa aktif FEB Unwar sebanyak
5.400 orang yang terbagi menjadi
3 Jurusan. Alumni FEB Unwar saat
ini sudah tersebar diseluruh Indonesia dan dunia dengan berbagai
bidang kerja.
Harapann dari kunjungan
ini nantinya dapat memberikan
diskusi-diskusi bahkan menghasilkan beberapa kolaborasi
kegiatan yang melibatkan kedua
perguran tinggi ini. Seperti yang
diketahui, Malang sebagai salah
satu provinsi dengan jumlah PT
terbanyak sehingga dapat dika-

takan Malang tersebut sebagai
kota pendidikan. Hal ini menjadikan banyak hal yangbdapat
didiskusikan dan berbagi hal sehingga mampu mengembangkan
pendidikan akademik dari kedua
perguruan tinggi ini.
Malang dengan perkembangannya dari berbagai sektor

mampu diserap oleh Bali yang
saat ini masih terpaku dengan
sektor pariwisata. Berbagai sektor perlu didorong selain hanya
pariwisata. Sektor yang memungkinkan memiliki kompeten untuk
dikembangkan seperti sektor
pertanian dan UMKM. Hal inilah
yang nantinya dapat didiskusikan

dalam kunjungan ini, sehingga
kunjungan ini bermanfaat dan
menguntungkan untuk kedua
Perguruan Tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan kemahasiswaan
antara kedua perguruan tinggi ini
nantinya dapat dikolaborasikan
sehingga menjadi kegiatan kemahasiswaa yang bersinergi dengan
jangkauan yang lebih luas.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi dan Bisnis
Asia Malang, Syaiful Bahri, SE,
MSA, Akt, ACPA., CRA., MOS.,
mengucapkan terimakasih atas
sambutan yang telah diberikan
oleh FEB Unwar. Maksud dan
tujuan dari kunjungan ini adalah
untuk berbagi dan menimba
ilmu, serta pengalaman yang dimiliki oleh Prodi Akuntansi FEB
Unwar. Kunjungan ini mengajak

Lembaga Mahasiswan, dan 98
mahasiswa Prodi Akuntasi. Kegiatan kunjungan studi banding
inierupakan acara rutin tahunan
yang dilaksanakan oleh Prodi
Akuntansi Instutut Teknologi dan
Bisnis Asia Malang.
Harapan yang diperoleh dari
kunjungan ini adalah adanya pertukaran pengetahuan, wawasan,
dan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi yang
nantinya dapat digunakan untuk
mengebangkan Prodi Akuntansi.
Selain itu, kunjungan ini kedepan
dapat dijadikan dalam bentuk
kerjasama dan bahkan memungkinkan untuk melaksanakan
pertukaran mahasiswa. Acara
dilanjutkan dengan penyerahan
cinderamata dari masing-masing
Perguruan tinggi dan dilanjutkan
dengan diskusi bersama.[don]

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Strategi Unwar Tahun 2020
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa (BPM Unwar)
menyelenggarakan Sosialisasi Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
(VMTSS) Tahun 2020 pada Senin,
10 Pebruari 2020 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar.
Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi
Bali beserta jajaran, Rektor Unwar beserta jajaran, Direktur dan
Sekretaris Pascasarjana Unwar,
Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Unwar, Pejabat Struktural
di lingkungan Unwar, Direktur
Warmadewa College, Direktris
Warmadewa Property, Direktur
Klinik Warmadewa, Ketua WarC,
Ketua Pusat Karir Unwar, Ketua
Koperasi Nasuki, Ketua PPJ Unwar, Kepala Internasional Office,
Pimpinan Loker Bali, Pimpinan
PT. Anugerah Agung Alami, Pimpinan PT. BPR Hoki, Dosen dan
Karyawan di lingkungan Unwar,
Ketua dan Sekretaris Ikadewa,
Presiden BEM dan Ketua DPM
Unwar, Ketua dan Sekretaris BEM
di lingkungan Unwar, DPM di
lingkungan Unwar, Ketua Unitas

di lingkungan Unwar.
Kepala BPM Unwar I Wayan
Gede Merta, S.E., M.Si., dalam
laporannya mengatakan tujuan
dari sosialisasi ini adalah untuk
memenuhi peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor
32 tahun 2016 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Nomor
2 Tahun 2019 tentang Panduan
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
(LED) dan Panduan Penyusunan
Laporan Kinerja Perguruan Tinggi
(LKPT) serta Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dalam Instrumen
Akreditasi PT maupun Program
Studi yaitu Instrumen APT 3.0 dan
IAPS 4.0. Disamping itu sosialisasi
ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan implementasi
untuk mencapai VMTSS Unwar.
Laporan evaluasi diri memuat 9
(sembilan) kriteria akreditasi yang
meliputi kriteria : 1) Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan Strategi, 2)
Tata Pamong, Tata Kelola, dan
Kerjasama , 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan,

Sosialisasi Buku Pedoman 4 Standar
Bidang Kemahasiswaan Unwar

BAGIAN Kemahasiswaan Universitas Warmadewa menyelenggarakan Sosialisasi Buku Pedoman
4 Standar Bidang Kemahasiswaan
pada Senin, 27 Januari 2020 di
Ruang Jayasingha Lt. 4 Gedung FH
Unwar. Acara dihadiri oleh Rektor
Unwar, Wakil Rektor III Unwar,
para Wakil Dekan III di lingkungan
Unwar, Pembina Unitas di lingkungan Unwar, Kepala BAAK, Kabag dan Kasubag Kemahasiswaan,
Pengurus Inti Organisasi Mahsiswa
dan Unitas di lingkungan Unwar.
Rektor Unwar mengatakan
kegiatan sosialisasi ini dilakkukan
karena masih banyaknya masalah
yang terjadi di dalam kegiatan
kemahasiswaan. Tidak jarang
ormawa dan unitas menyelenggarakan kegiatan di luar rencana
yang ada di rencana dan anggaran
kegiatan universitas.
Koordinasi antar ormawa dan
unitas masih sangat kurang. Diharapkan kedepannya pertemuan
koordinasi dilakukan dalam 3
bulan sekali sehingga kegiatan mahasiswa bisa dilaksanakan searah.
Ormawa dan unitas kurang rajin
saat mempertanggungjawabkan
kegiatan yang diselenggarakannya,
diharapkan dengan buku pedoman
ini bisa membantu mahasiswa
dalam menyelesaikan laporan

pertanggunggjawaban dengan
tepat waktu.
Setelah sosialisasi ini selesai
diharapkan ormawa dan unitas
menggunakan buku pedoman
ini dengan baik dan dipahami
sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan
proposal kegiatan dan mampu
mempertanggunggjawabkannya. Mahasiswa juga diharapkan
mampu berpikir kritis, contohnya
dalam Program Kreativitas Mahasiswa, dengan meningkatkan PKM
mahasiswa akan dapat membantu
meningkatkan akreditasi institusi.
Wakil Rektor III mengatakan
untuk meningkatkan kompetisi,
mahasiswa tidak cukup hanya
dibekali dengan keterampilan akademik saja, namun perlu kegiatan
mahasiswa di bidang non akademik yang sekaligus merupakan
penyaluran minat, bakat, dan kegemaran dalam bidang olahraga dan
seni yang ditekuninya. Sosialisasi
ini diselenggarakan dengan tujuan
agar setiap Ormawa dan Unitas
dalam pembuatan dan pengajuan
proposal kegiatan dibuat dengan
jelas dan tersusun. Dalam buku
pedoman sudah jelas bagaimana
mekanisme pembuatan proposal
mulai dari proses pembuatan,
langkah-langkah pelaksanaan, dan
mekanisme pengajuan proposal.
Harapannya dengan sosialisasi ini setiap ormawa dan unitas
mampu membuat proposal dengan
baik dan benar sesuai dengan
buku pedoman. Dengan demikian
ormawa dan unitas mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.[don]

Sarana, dan Prasarana, 6)Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian
kepada Masyarakat , dan 9) Luaran
dan Capaian Tri Dharma. Sosialisasi ini menjadi amat penting
karena Visi Misi Tujuan Sasaran
Strategi Fakultas dan Pascasarjana (Unit Pengelola Program
Studi/UPPS) harus sesuai dengan
VMTSS Unwar. VMTSS Fakultas
dan Pascasarjana harus searah dan
bersinergi dengan VMTSS Unwar
serta mendukung pngembangan
program studi. VMTSS UPPS
mencerminkan visi Unwar dan

menyungsung visi keilmuan terkait
keunikan program studi.
Pada akhir acara sosialisasi
akan diadakan survey pemahaman
VMTSS dengan cara penyebaran
kuisioner, sebagai bukti dikumen
yang sahih tentang hasil pengukuran pemahaman VMTSS Unwar
yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara
berkala dan tersistem.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta mampu

memahami dan mampu menghayati Visi Misi Tujuan Sasaran
dan Strategi Unwar ini dimana
didalamnya terdapat proses internalisasi agar semua angan-angan
yang diharapkan oleh civitas akademika Unwar dapat tercapai. Visi
misi di fakultas dan pascasarjana
harus memiliki konsistensi dan
tidak boleh melenceng dari visi
misi universitas karena pada saat
assessment akan selalu diingatkan
kembali oleh assesor.
Dengan demikian besar harapan agar para peserta bisa berin-

teraksi dengan aktif dan apa yang
diharapkan bisa tercapai secara
optimal. Di akhir sambutannya Rektor juga mengaharapkan kegiatan
sosialisasi ini dapat menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat untuk
semuanya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengatakan dengan menetapkan
visi misi dan program Unwar berharap agar semua berada pada satu
jalur yaitu untuk mewujudkan visi
dan misi lembaga. [pan]

Masa Bimbingan Mapala Citta Mandala Unwar
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Unitas Mapala Citta Mandala Universitas Warmadewa menyelenggarakan Penutupan Masa
Bimbingan (MABIM) pada Minggu,
8 Maret 2020 di Pantai Mertasari.
Acara dihadiri oleh Rektor Unwar,
Pembina Unitas Mapala Citta
Mandala Unwar, Ka. BAAK, Kabag
Kemahasiswaan, serta seluruh
anggota Mapala Citta Mandala
Unwar. Ketua Panitia I Wayan
Drana Nugraha mengatakan Masa
Bimbingan ini adalah salah satu
syarat menjadi anggota resmi Mapala Citta Mandala dimana masa
bimbingan ini dilaksanakan dari
tanggal 4 Januari sampai tanggal 8
Maret 2020. Hasil kegiatan masa
bimbingan yang telah terlaksana :
- Olahraga Air (OA)
- Rock Climbing (RC)
- Hutan Gunung (HG)
Adapun jumlah peserta yang
dilantik adalah 14 orang, dan harapannya untuk kedepan para anggota tetap antusias dan semangat
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan
selanjutnya. Ketua Umum Unitas
Mapala Citta Mandala Unwar
Glegar Samudra Prabowo mengatakan tujuan dari mabim ini yaitu
mengembangkan ilmu-ilmu yg di

dapatkan sebelumnya yaitu pada
pendidikan dasar dan harapannya
untuk anggota baru Mapala Citta
Mandala yaitu menjadi anggota
yang bisa meregenerasi mapala
citta mandala untuk kedepannya
agar lebih baik dan selalu menjaga
nama baik mapala citta mandala.
Pembina Unitas Mapala Citta
Mandala Unwar Dr. I Nengah
Sinarta, S.T., M.T., mengucapkan
selamat kepada peserta mabim karena hari ini telah dilantik menjadi
anggota tetap Mapala Citta Mandala setelah melalui masa pembinaan
yang cukup panjang dari bulan

januari dan yang terakhir kemarin
sore hingga hari ini. Dengan cuaca
yang ekstrim kemarin ia bersyukur
semua anggota dalam keadaan
yang sehat dan selamat. Ia juga berpesan kepada Ketua Umum Mapala
Citta Mandala agar menggunakan
metode yang lebih simple sehingga
tidak mengurangi jumlah peserta.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,
juga mengucapkan selamat kepada anggota baru Mapalla Citta
Mandala setelah dikatakan melalui kurang lebih 2 bulan masa
pembinaan diharapkan di dalam

hati para anggota baru ini sudah
tertanam kecintaan terhadap tanah
air khususnya kecintaan terhadap
alam dan tentunya juga kecintaan terhadap almamater tercinta
Warmadewa. Mapala merupakan
salah satu unitas yang dihandalkan
dalam rangka merealisasikan salah
satu keyword dalam visi Unwar
yaitu berwawasan ekowisata. Jadi
diharapkan Mapala Citta Mandala
mampu memberikan kontribusi
dalam pembangunan khususnya
pembangunan pariwisata, karena
Bali hidup dari pariwisata.
Dengan kondisi saat ini pariwisata Bali sedang terpuruk
karena diserang oleh COVID-19,
beliau mengajak seluruh anggota
mapala untuk berusaha dengan
segala kekuatan, tenaga dan semangat untuk membantu pemerintah dalam rangka memulihkan
akibat dari COVID-19 ini. Rektor
berpesan kepada unitas mapala
apabila membuat program kerja
agar memikirkan keberlanjutannya
dan tidak hanya mengorientasikan
program saja sehingga diharapkan
dari program kerja yang dicanangkan output dan outcomenya terlihat jelas bermanfaat dan dapat
dinikmati oleh masyarakat.[don]
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Pelepasan KKN-PPM
Perpajakan Unwar
n Reuni I Temu Kangen Alumni

Prodi MIH Unwar Gelar
Sosialisasi Visi, Misi,
Tujuan dan Strategi
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Program Studi Magister Ilmu
Hukum (Prodi MIH) Program Pascasarjana Universitas Warmadewa
(Unwar) menggelar Sosialisasi Visi,
Misi, Tujuan dan Strategi yang
dirangkai dengan Reuni I Temu
Kangen Alumni Prodi MIH pada
Sabtu, 7 Maret 2020.
Acara dihadiri Direktris Pascasarjana Unwar, Sekretaris Prodi
MIH, dosen serta alumni MIH Unwar. Dalam kesempatan tersebut
juga diadakan ramah tamah serta
pemilihan Ketua Alumni Prodi
MIH Pascasarjana Unwar. Direktur Pascasarjana Unwar, Dr. Dra.
Anak Agung Rai Sita Laksmi, M.Si.,
mengatakan dari tahun ke tahun
peminat masyarakat mengenyam

pendidikan pada Prodi MIH Pascasarjana Unwar terus meningkat.
Rata-rata mahasiswa baru yang
diterima mencapai 60 orang sesuai
dengan target. Untuk menjaga
konsistensi tersebut, kegiatan
sosialisasi visi, misi, tujuan dan
strategi, serta temu alumni sangat
penting dilakukan.
Tujuannya, agar para alumni
ikut berperan dalam memberikan
masukan terhadap implementasi
visi, misi, tujuan dan strategi Prodi
MIH ke depan. Selain itu, para
alumni juga ikut berpartisipasi
dalam mensosialisasikan visi dan
misi Prodi MIH kepada masyarakat
luas. Sehingga, masyarakat bisa
melanjutkan pendidikannya di
Pascasarjana Unwar.[cin]

HMJ Manajemen FEB Unwar
Gelar Kompetisi Ide Bisnis

DENPASAR (Suara Warmadewa)- Universitas Warmadewa menyelenggarakan Pelepasan Kuliah
Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
Perpajakan dengan tema “Melalui KKN-PPM Unwar Mengajak
Masyarakat Sadar Pajak” pada Jumat, 7 Pebruari 2020 di Ruang Lab
Akuntansi dan Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Acara dihadiri Kepala LPM
Unwar, Perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Bali,
Wakil Dekan I FEB Unwar, Ketua
Panitia, Kepala BAAK, Panitia
KKN PPM Perpajakan Unwar,
serta seluruh Peserta KKN PPM
Perpajakan Unwar. Peserta sejumlah 100 orang dari FEB, FISIP dan
Fakultas Hukum Unwar
Kepala LPM Dr. Drs. I Wayan
Wesna Astara, S.H., M.Hum.,
mengatakan pada intinya tujuan
dari KKN-PPM ini yaitu agar mahasiswa bekerja bersama-sama
dengan masyarakat. Karena ini
merupakan bagian dari elaborasi
antara KKN-PPM dengan relawan
pajak bagaimana bersinergi baik
di kantor pajak yang akan mengentri data terkait dengan data
perpajakan dengan wajib pajak
yang ada di desa.
Wajib pajak yang ada di desa
ini juga merupakan bagian yang
harus di komunikasikan dan di informasikan kepada mahasiswa dalam
bentuk laporan sehingga tujuannya
adalah laporan yang ada dikantor
dengan laporan yang misalnya ada
di desa dapat di elaborasi sehingga
laporan tersebut menjadi sangat
akurat. Harapannya dengan ilmu

pengetahuan yang telah diberikan
mahasiswa mampu mempraktekkan secara operasional dengan baik
sehingga antara ilmu pengetahuan
dan kegiatan di masyarakat ada ‘link
and match’.
Perwakilan Kanwil DJP Provinsi Bali Dian Anggraeni mengatakan pada hari ini merupakan tahapan akhir sebelum para
mahasiswa terjun langsung ke
masyarakat yang direncanakan
akan mulai pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 dan berakhir
pada tanggal 31 Maret 2020.

Setelah berbagai tahapan telah
dilalui dimulai dari pendaftaran,
tahapan seleksi, pelatihan dan
pembekalan selama 2 hari, dan
sekarang merupakan puncak acara
yaitu pelepasan imyang artinya
para mahasiswa siap dilepas terjun ke masyarakat berpartisipasi
langsung dan berkontribusi aktif
terhadap peningkatan kepatuhan
masyarakat terhadap kewajiban
pelaporan pajak.
Ini akan menjadi hal yang
membanggakan terhadap para
mahasiswa karena akan menjadi-

kan ini sebagai pengalaman dan
menambah ilmu pengetahuan
nanti saat menghadapi berbagai
kasus di lapangan sehingga sangat
bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bekal saat nanti sudah lulus
dan memasuki dunia kerja.
Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas partisipasi Universitas Warmadewa yang telah aktif
dan membantu terselenggaranya
relawan pajak yang dalam hal ini
Warmadewa memkemas dengan
KKN-PPM Perpajakan. [*]

Program Pascasarajana Gelar Program
Sertifikat Guru BIPA Level 1
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Warmadewa (FEB Unwar) menyelenggarakan Ide Bisnis Competition dengan tema “Creative
Inovation as a Promising in the
Future” pada Sabtu, 7 Maret 2020
di Ruang Sidang Sei Kesari Warmadewa Mandapa. Acara dibuka
langsung oleh Dekan FEB Unwar
dan dihadiri oleh para Wakil Dekan FEB Unwar, Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan FEB Unwar,
Pajabat Struktural dan Dosen di
lingkungan FEB Unwar, serta seluruh panitia dan peserta Kompetisi
Ide Bisnis.
Kompetisi ini diikuti oleh 12
kelompok yang terdiri dari 5
orang mahasiswa semester 2 Prodi
Manajemen FEB Unwar. Dekan
FEB Unwar Dr. I Made Sara,S.E.,
M.P., mengatakan kegiatan ini

merupakan kegiatan rutin tahunan
yang diselenggarakan oleh HMJ
Manajemen FEB Unwar. Beliau
berharap dengan adanya kegiatan
ini mampu mendorong mahasiswa
untuk membuat ide-ide kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat.
Dilihat dari kondisi dunia saat
ini dengan adanya virus corona
yang meresahkan masyarakat,
disinilah kegiatan ini dirasa sangat
tepat karena diharapkan mahasiswa
mampu mengahasilkan ide-ide
kreatif untuk memulihkan sedikit
tidaknya keadaan pariwisata di Bali
agar kembali normal dan membaik.
Kedepan juga diharapkan kompetisi ini tidak saja hanya melombakan
mahasiswa di lingkungan Unwar
saja tetapi mengikutsertakan mahasiswa di luar universitas dengan
tujuan selain mengangkat nama
baik prodi tetapi juga nama baik
institusi. [cin]

DENPASAR (Suara Warmadewa)- Program Pascasarjana Universitas Warmadewa melalui program studi Magister Ilmu Linguistik menyelenggarakan Program
Sertifikat Guru BIPA Level 1 yang
bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Bahasa Bagi Penutur Asing
Bali (APBIPA Bali) bertempat di
Ruang 400 Gedung Pascasarjana
Universitas Warmadewa Selasa,
4 Februari 2020. Acara dibuka
secara resmi oleh Direktur Program Pascasarjana dan dihadiri
oleh Kaprodi beserta sekretaris
Magister Ilmu Linguistik dan Para
Dosen dan Peserta Sertifikat Guru
BIPA Level 1 yang hadir.
Direktur Program Pascasarjana Unwar Dr. Dra. A.A Rai Sita
Laksmi, M.Si dalam sambutanya
menyampaikan bahwa Kegiatan
Sertifikat Guru BIPA Level 1 dilaksanakan oleh Program Studi
Magister Ilmu Linguistik yang
bekerjasama dengan APBIPA
Bali. Menurutnya kegiatan ini

sangat mendukung Visi dan Misi
dari Program Pascasarjana Unwar
yakni “Menjadi Program Pascasarjana yang Bermutu, Berwawasan
Ekowisata dan berdaya Saing
Global Pada Tahun 2034” selain
itu kegiatan tersebut juga selaras
dengan profil dari Magister Ilmu
Linguistik “menjadi tenaga pengajar yang profesional”.

Direktur Pascasarjana juga
menambahkan bahwa tujuan
kegiatan tersebut adalah untuk
melatih para dosen/guru menjadi
terampil dan mampu menerapkan
pendekatan, metode dan teknik
mutahir dalam pengajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas
individu sebagai pengajar dan
juga meningkatkan citra lembaga

“Saya mengucapakan terimakash
kepada panitia atas terselenggeranya acara ini. Kegiatan ini
sangat mendukung program pascasarjana. Yakni mendukung visi
program pasca pascasarjana. Dan
selaras juga dengan profile MIL.
Harapan saya dengan acara ini
mampu meningkatkan kualitas
diri. dan meningkatnya citra
lembaga baik di level nasional,
maupun international dalam menjadikan bahasa indonesia sebagai
bahasa penghubung antar bangsa”
ungkapnya.
Selain itu berkenaan dengan
program BIPA hal tersebut menurutnya sejalan dengan Peraturan
Presiden No.63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa indonesia yakni bahasa indonesia wajib
digunakan dalam pidato resmi
presiden dan pejabat negara di
dalam dan di luar negeri, dan
wajib digunakan dalam forum
yang bersifat nasional dan international.[pan]

Kontingen Pencak Silat Bakti Negara Unwar Sabet Peringkat ke-4
DENPASAR (Suara
Warmadeewa)-Kontingen Pencak Silat Bakti Negara Universitas
Warmadewa berada di Peringkat
ke 4 dengan meraih 3 emas, 7
perak dan 9 perunggu dlm Kejuaraan International Pencak Silat
Championship Open Tournament Nangun Sat Kerti Loka Bali
Cup 1 kategori mahasiswa/umum
tingkat Internasional yg diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Bali bekerjasama dgn KONI dan
IPSI Bali pada tanggal 24-26 Januari 2020 dengan peserta dari 132
kontingen baik dri dalam negeri
dan luar negeri dgn jml atlet mencapai 1700 atlet dalam kejuaraan
ini...Kontingen Pencak Silat Bakti
Negara Universitas Warmadewa
yg didampingi oleh pembina
I Made Wimas Candranegara,
S.Sos.,M.AP dan Ir. Wayan Sudiarta, M.P menerjunkan 19

atletnya yg terdiri dari 17 atlet
laga putra dan putri serta 2 atlet
seni tunggal putra dan putri..Jadi
pada turnamen kali ini semua
pesilat yg diturunkan berhasil
mendapat juara...Adapun dalam
kejuaraan Internasional kali ini
Medali emas (Juara:
1. Kategori seni tunggal putri
atas nama I Dewa Ayu Mira
Pradewi Fakultas Hukum
2. Kategori laga kelas D Putri
atas nama Ni Kadek Puspita
Dewi Fakultas Ekonomi
3. Kategori Laga kelas I Putra
atas nama I Putu Dhamarta
Kori Fakultas Ekonomi
Medali Perak (Juara 2)
1. Kategori seni tunggal putra
atas nama Wayan Dedy Ekayana Putra Fakultas Ekonomi
2. Kategori laga kelas A Putri
atas nama Ni Made Taman
Kawitri Fakultas Ekonomi

1.

2.

3.

4.

5.
3. Kategori laga kelas C Putra
atas nama I Putu Rizal Dedi
Wiguna Fakultas Ekonomi
4. Kategori Laga kelas D Putra atas nama I Putu Angga
Pratama Fakultas Ekonomi
5. Kategori Laga kelas F Putra
atas nama Ratu Agung De-

wangga Arinatha Gunawan
Fakultas Hukum
6. Kategori Laga kelas G Putra
atas nama I Putu Gangga
Degdeg Utama Fakultas
Ekonomi
7. Kategori Laga kelas I Putra
atas nama Kadek Surya Pra-

6.

7.

8.

mana FISIP
Medali Perunggu (Juara 3)
Kategori Laga kelas C Putri
atas nama Ni Kadek Desi
Wulandari Fakultas Ekonomi
Kategori Laga kelas F Putri ats
nama Kadek Wulan Pebrianti
Fakultas Ekonomi
Kategori Laga Kelas B Putra
atas nama Tendi Mardika
Fakultas Hukum
Kategori Laga Kelas C Putra
atas nama I Gede Aditya
Saputra Fakultas Ekonomi
Kategori Laga kelas E Putra
atas nama I Putu Ode Satya
Karmawan Fakultas Ekonomi
Kategori laga kelas F putra
atas nama I Gede Andika
Putra Fakultas Ekonomi
Kategori laga kelas G Putra
atas nama I Gede Bayu Krisnajaya Fakultas Hukum
Kategori laga kelas H Putra

atas nama I Putu Wahyu Putra
Suryawan Fakultas Hukum
9. Kategori laga kelas E Putra
atas nama Ronald Kogoya
Fakultas Teknik.
Berdasarkan penuturan pembina unitas pencak silat bakti
negara unwar mengatakan ajang
ini dijadikan pengalaman berharga bagi para atlet dan ke
depannya bisa lebih giat lagi utk
menempa diri berlatih selain itu
juga bulan Maret nanti akan ada
kejuaraan Internasional di Jogja
dan berharap mendapatkan yg
lebih baik lagi.
Prestasi ini juga diharapkan
mampu mengisi poin bagi prestasi mahasiswa utk penilaian
akreditasi baik institusi maupun
prodi nantinya. Tidak lupa juga
kami menyampaikan ucapan
terima kasih atas dukungan dari
Bapak Rektor. [don]
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Prodi MKn Pascasarjana
Unwar Menerima Kunjungan
Prodi MKn Unisba
n Satgas Penanggulangan Covid-19 Unwar

Bagikan Sembako Gratis
ke Desa Adat Tanjung Bungkak
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Peduli terhadap dampak yang
ditimbulkan pandemi COVID-19,
Satgas Penanggulangan COVID-19
Universitas Warmadewa (Unwar) terus bergerak membantu
masyarakat. Setelah sebelumnya
menyasar rumah sakit rujukan
COVID-19 dan masyarakat miskin, buruh, lansia dan ojek online
(ojol), kini yang disasar krama
banjar dilingkungan Desa Adat
Tanjung Bungkak, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar
Timur.
Sebab, Kampus Unwar maupun
Sekretariat Yayasan Kesejahteraan
Korpri Provinsi Bali, serta Klinik
Pratama Unwar berada di wilayah
Desa Adat Tanjung Bungkak. Bantuan sembako diserahkan langsung
oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan

Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
bersama Rektor Unwar, Prof. dr.
Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.
ParK., yang diterima langsung oleh
Bendesa dan Kelian dinas/banjar
di lingkungan Desa Adat Tanjung
Bungkak di Klinik Pratama Unwar,
Selasa (5/5).
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengatakan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Unwar,
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Provinsi Bali sangat prihatin terhadap dampak yang ditimbulkan
akibat wabah pandemi COVID-19.
Sebab, dampaknya dirasakan
disemua sektor. Baik dari sektor
sosial, kesehatan, pendidikan,
maupun ekonomi. [mar]

DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Prodi Magister
Kenotariatan Universitas Islam
Bandung (Unisba) melakukan
kunjungan studi banding ke Prodi
Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Warmadewa
(Unwar) pada Kamis, 5 Maret
2020 di Ruang Jayasingha Gedung
FH Unwar. Acara dihadiri oleh
Direktris PPs Unwar, Kaprodi dan
Sekprodi MKn Unwar, Direktur
Pascasarjana Unisba, Kaprodi
dan Sekprodi MKn Unisba, Dosen
dilingkungan MKn Unwar dan
Unisba, serta mahasiswa MKn
Unisba.
Kaprodi MKn Unwar Dr. I
Nyoman Sujana, S.H., M.Hum.,
mengatakan kunjungan ini dalam
rangka mempererat keakraban
sebagai anggota forum kerjasama
Prodi MKn Perguruan Tinggi
Swasta se-Indonesia.
Unwar dan Unisba memiliki Prodi MKn, forum ini akan
berkolaborasi untuk memperkuat
kurikulum dalam rangka meningkatkan persaingan antara lulusan
Perguruan Tinggi Negeri dengan
Perguruan Tinggi Swasta. Karena saat ini MKn dituntut agar
lebih berkualitas sehingga lulusan
swasta tidak dipandang sebelah
mata oleh para pesaingnya. Oleh
karena itu forum komunikasi
Prodi MKn se-Indonesia terutama
PTS ini telah membuat kesepakatan bahwa akan meningkatkan
kualitas kompetensi persaingan di
dunia Kenotariatan.
Direktris Pascasarjana Unwar
Dr. Dra. A. A. Rai Sita Laksmi,

M.Si., mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kunjungan studi banding dari Unisba.
Kunjungan ini merupakan kehormatan bagi Program Pascasarjana
Unwar karena Direktur dan Kaprodi MKn Pascasarjana Unisba
telah memilih Unwar sebagai
tempat untuk berkunjung sekaligus berdiskusi terkait dengan
beberapa hal yang terdapat dalam
surat yang sudah diterima. Direktris PPs Unwar memaparkan profil

Program Pascasarjana Unwar secara umum, menyampaikan Visi
Misi Tujuan dan Strategi Program
Pascasarjana Unwar, Sapta Bayu,
Proses Pelayanan Sistem Online,
Monev Online, Jurnal online serta
pemgembangan Program Pascasajana secara umum.
Direktur Pascasarjana Unisba
Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H.,
M.H., mengtakan ini sebagai wujud komitmen diantara pengelola
program kenotariatan yang dikelo-

la oleh Perguruan Tinggi Swasta, setiap tahun dari pengelola
kenotariatan selalu mengadakan
pertemuan dan dari pertemuan
tersebut senantiasa ada penguatan
komunikasi untuk menyamakan
persepsi yang menyangkut tentang
pengelolaan program kenotariatan
untuk lebih baik lagi. Harapannya
kedepan dengan kunjungan ini
Prodi MKn Unwar dan Unisba
tetap menjalin silahturahmi dengan baik.[cin]

BEM FEB Unwar Selenggarakan Talk Sow
Pelatihan Organisasi Kepemimpinan
di Mahajaya Agrowisata FE Unwar
DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unwar menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Organisasi Kepemimpinan di Mahajaya
Agrowisata Desa Tua Kec. Marga
Kab. Tabanan pada Jumat-Minggu,
31 Januari-2 Pebruari 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 128 orang
mahasiswa sebagai kader anggota
lembaga mahasiswa FEB Unwar.
Tujuan dari kegiatan ini adalah
melatih mahasiswa agar mampu
berorganisasi dengan baik, dalam artian mampu berkoordinasi, memecahkan masalah yg mereka hadapi

selama menjadi pengurus lembaga
kemahasiswaan FEB Unwar.
Pelatihan dibuka langsung oleh
WD I FEB Unwar dihadiri oleh
Dekan FEB Unwar, WD II, WD
III FEB Unwar, pejabat struktural
dilingkungan FEB Unwar, Dosen
pendamping di Bid. kemahasiswaan FEB Unwar, Ketua DPM
FEB Unwar, Presiden BEM FEB
Unwar, dan seluruh Panitia.
Pelatihan diisi dengan beberapa materi yang disampaikan
oleh Dekan FEB Unwar, WD I,
WD II, WD III FEB Unwar, Dosen
FEB Unwar dan pengurus Lembaga
Kemahasiswaan FEB Unwar.[cin]

DENPASAR (Suara
Warmadewa)-Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Warmadewa menyelenggarakan Talk Show
“pengaruh Revolusi Industri 4.0
terhadap Kewirausahaan di Bali”
yang mendatangkan narasumber
dr. Tirta Mandira Hudhi (CEO
Shoes&care), dan I Putu Arya
Sandita, Arya Agstya Pramana
(Owner Es Ngocok).
Acara yang di buka secara resmi oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs.
A. A Gede Oka Wisnumurti, M.Si
dilaksanakan di Ruang Sidang
Sri Ksari Warmadewa Mandapa
Unwar Sabtu, 18 Januari 2020. Selain itu Hadir dalam acara Wakil
Rektor I Unwar, Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis beserta Wakil
dekan dan jajaranya, Dosen serta
mahasiswa dilingkungan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar.

Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.
A Gede Oka Wisnumurti, M.Si
menyambut baik kegiatan talk
show tersebut, menurutnya peran
anak muda dalam meningkatkan
kegiatan wirausaha sangatlah
penting. Apalagi saat ini sudah
memasuki era revolusi industri

4.0 segala sesuatu telah terdigitalisasi dan berjalan cepat. Oleh
karena itu diharapkan anak muda
khususnya mahasiswa universitas
warmadewa harus mempunyai
gairah wirausaha yang inovatif
serta mampu membuat trobosan
baru dalm dunia bisnis.
Selain itu Kemunculan bisnis

Start up di indonesia nyatanya
memberikan dampak positif kepada Negara oleh karena hal
tersebut, peran perguruan tinggi
sebagai lembaga pendidikan
dituntut agar mampu meberikan
ilmu-ilmu ekonomi yang bersifat
inovatif kepada mahasiswanya.
“Saya menyambut baik kegiatan ini, kegiatan ini sangat
penting adanya. Apalagi saat ini
kemunculan bisnis startup di
indonesia memberikan dampak
positif kepada negara, oleh karenanya disinilah peran anak muda
khususnya mahasiswa untuk
berani keluar dari zona nyaman
membuat trobosan baru dalam
hal bisnis, dan selalu senantiasa
memberika inovasi dalam hal
bewirausaha. Untuk menjadi seseorang yang sukses tidak harus
menunggu hari tua saat ini, di era
ini yang muda harus membuktikan
kesuksesannya.” [den]

Prodi MKn Pascasarjana Unwar Bersaing Melalui Kualitas
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Kualitas Program studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Pascasarjana Universitas Warmadewa
(Unwar) yang ada saat ini tidak
bisa dilepaskan dari adanya peran
Forum Kerjasama Program Studi
Magister Kenotariatan Perguruan
Tinggi Swasta (FK PS MKn PTS)
se-Indonesia. Forum kerjasama
ini secara berkala berusaha secara
berkesinambungan melakukan
upaya penjaminan mutu, khususnya mutu dalam proses pembelajaran Prodi MKn. Demikian
disampaikan Ketua Prodi MKn
Pascasarjana Unwar, Dr. I Nyoman
Sujana,SH.,M.Hum., yang juga
sebagai salah satu pengurus Inti
FK PS MKn PTS se-Indonesia ini,
Selasa (28/1).
Dikatakan, dalam waktu dekat
ini pada 30 dan 31 Januari 2020
bertempat di Kampus Fakultas
Hukum Universitas Pasundan,
Bandung, Jawa Barat akan dilaksanakan pertemuan rutin enam

bulanan yang juga akan diisi dengan kegiatan Lomba Debat Hukum
Kenotariatan dan Lomba Kemahiran Membuat Akta-Akta Notaris.
Lomba debat ini diikuti oleh 18
Prodi MKn PTS se-Indonesia. Salah
satunya Prodi MKn Pascsarjana
Unwar.
Ia yang juga sebagai seorang
Advokat ini, menegaskan bahwa
Prodi MKn Pascasarjana Unwar
terus berupaya menjaga mutu
lulusan dan menjaga kepercayaan
masyarakat melalui peningkatan
kualitas secara kontinu. Sebagai
bagian dari upaya untuk menjaga
kualitas lulusan tersebut, kali ini
Prodi MKn Unwar mengirim Tim
Lomba Debat, yang terdiri dari
2 regu untuk mengikuti Lomba
Debat Hukum Kenotariatan dan 2
regu lagi untuk mewakili Lomba
Kemahiran membuat Akta-Akta
Notaris.
Adapun tujuan lomba kemahiran membuat akta dan debat
hukum kenotariatan dimaksudkan

untuk menggali potensi yang besar
bagi mahasiswa Prodi MKn Unwar untuk berkembang dan perlu
secara dini digali kreativitasnya
sebagai calon Notaris yang memiliki kualitas keilmuan kenotariatan
dan kemahiran (skill) di bidang
kenotariatan dan ke-PPAT-an.
Untuk itu, diperlukan media
dan forum kompetisi sebagai ajang
kreativitas dan komunikasi ilmiah

guna menampilkan hasil kreativitasnya. Apalagi, kegiatan ini memberi peluang kepada mahasiswa
untuk memaparkan ide-ide kreatif
dan inovatif berupa presentasi,
lomba teknik pembuatan akta, dan
debat ilmu
kenotariatan terkait
permasalahan hukum dalam praktek Notaris – PPAT.
“Wadah ini memberi kesempatan lebih luas bagi Pergu-

ruan Tinggi Swasta, khususnya
penyelenggara Prodi MKn untuk
mengikutkan mahasiswanya dalam
kompetisi sebagai wahana belajar
yang baik bagi mahasiswa Prodi
MKn se-Indonesia,”terangnya.
Selain itu, dikatakan debat pada
FK PS MKn PTS se-Indonesia ini
juga dalam kerangka silaturahim
dan saling berbagi informasi terkini mengenai pengelolaan Prodi
MKn sesuai dengan perkembangan
revolusi industri 4.0. Apalagi, FK
PS MKn PTS se-Indonesia memiliki
komitmen dalam meningkatkan
mutu pendidikan bagi penyelenggara Prodi yang ditandai dengan
digelarnya seminar kenotariatan
dengan materi kekinian, yaitu
hak tanggungan elektronik. Diharapkan kegiatan ini bisa terus
meningkatkan kualitas Prodi MKn,
terutama di Unwar, sehingga
kepercayaan masyarakat untuk
memilih Prodi MKn di Unwar terus
meningkat.[cin]
Direktur Pascasarjana Unwar,

Dr. Dra. Anak Agung Rai Sita
Laksmi, M.Si., mengatakan untuk
tahun ajaran 2020/2021 Prodi
MKn Pascasarjana Unwar yang
telah terakreditasi B siap menerima
mahasiswa baru angkatan ke-5.
Bahkan, pendaftaran akan dibuka
mulai 3 Februari 2020 dengan target maksimal 50 orang mahasiswa.
Pendaftaran bisa dilakukan secara
online melalui website pascasarjana.warmadewa.ac.id. Pihaknya
optimis target tersebut bisa terpenuhi, bahkan bisa melebihi kuota.
Sebab, Prodi MKn Unwar memiliki
visi yang strategis, yaitu menjadikan
lulusan Prodi MKn yang berintegritas, berwawasan ekowisata, dan
berdaya saing global tahun 2034.
“Dengan mahasiswa mengikuti
perlombaan debat ini kita harapkan
mampu memberikan kontribusi
terhadap apa yang dicita-citakan
bersama, terutama dalam membantu dalam peningkatan reakreditasi Prodi MKn dari B menjadi A
Unggul,”pungkasnya. [*]
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Produktifitas Pendidikan Dokter
di Pusaran Era 4.0 dan “New Normal”
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

INFEKSI fenomenal virus severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-coV-2) atau
virus corona (Corona Virus Disease ; COVID 19) secara global
telah merontokkan sendi-sendi
dan tataran kehidupan normal
yang ada, tidak saja terkait dengan
persoalan kesehatan, juga persoalan lain yang tak kalah peliknya,
seperti : masalah ekonomi, gangguan pendapatan, politik, sosial,
budaya, lingkungan, pertahanan
keamanan, bahkan ancaman ideologi, keberlanjutan pendidikan,
dan persoalan kehidupan lainnya.
Pengaruhnya tidak saja bagi manusia, juga mahluk lain hewan,
tumbuhan bahkan alam semestapun berubah tatanan dan berbenah
seolah-olah memperbaiki dirinya,
walaupun kerusakan alam dominan dikarenakan ulah manusia;
akibat debu, asap polutan, zat kimia berbahaya, polusi udara yang
cenderung merusak lingkungan.
Di tengah pandemi COVID-19
tahun 2019-2020 muncul frasa
“New Normal”, Istilah yang diciptakan Roer McNamee (2003) atau
normal baru adalah suatu waktu,
dimana kemungkinan besar berada
dalam aturan baru jangka panjang,
lebih penting melakukan hal-hal
yang benar daripada menyerah
dengan situasi. Frasa ini mengacu
pada perubahan perilaku manusia
setelah pandemi, dimana para dokter di sistem kesehatan Universitas
Kansas mengantisipasi bahwa pandemi virus corona akan mengubah
kehidupan sehari-hari bagi kebanyakan orang, termasuk membatasi
kontak orang ke orang, jabat tangan, pelukan, menjaga jarak situasi kewaspadaan ini selanjutnya
kemungkinan akan tetap bertahan.
Selama dan pasca COVID-19 tercipta “New Normal” atau perilaku
manusia yang baru, berbeda, dan
berubah dari perilaku sebelumnya,
dimana manusia lebih peduli terhadap kebersihan, menggunakan
masker untuk menutup mulut
dan hidung saat bepergian, selalu
rutin mencuci tangan, menjaga
kekebalan tubuh melalui olah
raga teratur dan makan makanan
bergizi, lebih membatasi pertemuan secara langsung dengan
orang lain, baik dalam beribadah,
belajar, bekerja, dan berbelanja.
Keseluruhan aktifitas bekerja, bela-

jar, berbelanja dominan dilakukan
secara daring atau online, lebih
menjaga jarak dengan orang lain
saat menggunakan transportasi
publik dan atau saat mengantri di
pertokoan dan perkantoran, tetap
melakukan skrining suhu di tiap
kantor, mall, kampus, dan sekolah.
Istilah ini muncul di Indonesia
setelah presiden Joko Widodo
menegaskan masyarakat harus
bisa berkompromi, berdampingan
dan berdamai dengan COVID-19
agar tetap produktif, pemerintah
akan mengatur agar kehidupan
masyarakat dapat kembali berjalan normal, Jokowi menyebutnya
“New Normal”. Masyarakat akan
menjalaninya sampai vaksin ditemukan dan dapat digunakan
menangkal corona. Transformasi
untuk menata kehidupan dan
perilaku baru ketika pandemi
yang kemudian dibawa terus pada
kehidupan ke depan. Dengan
hadirnya “New Normal”, maka diharapkan masyarakat bisa kembali
menjalankan rutinitas yang diiringi
dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan yang disiplin, sehingga
kehidupan tetap berjalan meskipun diiringi pandemi COVID-19.
Bagaimana jika era “New Normal” berlaku di lingkungan kampus? Tentu penerapan protokol
kesehatan tetap harus dilakukan,
demikian pula penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer,
skrining suhu tubuh, termal scanner, penggunaan masker, jaga
jarak tempat duduk dan social
distancing lainnya, bahkan bisa
jadi penyiapan jam pembelajaran
dalam beberapa sesi pembelajaran
dengan topik yang sama dalam
kelas terbatas, di samping penyediaan sanpras yang mendukung
situasi “New Normal” sesuai dengan jumlah peserta didik dan sesi
pembelajaran, strategi dan metode
pembelajaran daring, manajemen
pengelolaannya, dan pembiayaan
yang sudah tentu bertambah
dibandingkan dalam kondisi normal. Di tengah era 4.0 yang penuh
digitalisasi sudah banyak hal mesti
disiapkan, apalagi menghadapi era
”New Normal” tentu disamping
pembiayaan juga pembiasaan baru
dalam menjalankan kehidupan.
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 semata-mata 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. Hegemoni 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 nilainilai 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. Buktibukti 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. Konsep
Triple L (Long Life Learning/Long
Life Education) menggariskan bahwa pembelajaran di dunia kedokteran adalah pembelajaran sepanjang hayat, tidak terputus, dan
terus-menerus. 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. Sesuai konsep Triple
L ke depan mesti banyak belajar
menghadapi era 4.0 dan “New
Normal” Di ranah akademis/dunia
pendidikan di seluruh dunia mengalami perubahan yang dulunya
hanya mengandalkan cara-cara
konvesional (kuliah, tatap muka,
diskusi, pembelajaran lapangan,
dll) kini berubah secara tiba-tiba
dan serentak ke dunia daring/online yang mau tak mau, suka tak
suka mesti mengunakan media ini.
Jika perubahan dahsyat seperti ini
hanya “diperintah” oleh manusia
tentu tidak akan berdampak massive dan global. “Mister/Missis”
Corona telah memporakporandakan kebiasaan hidup manusia
yang mungkin saja karena egonya

Sport and Art Tournament FKIK Unwar
SERANGKAIAN HUT, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa menyelenggarakan
Pembukaan Sport and Art Tournament
pada Sabtu, 18 Januari 2020 di Area Kampus Unwar. Ini merupakan kegiatan awal
dari serangkaian HUT FKIK ke-XI dimana
Malam Puncak HUT akan dilaksanakan
tanggal 1 Februari 2020.
Acara dibuka Rektor Unwar, dihadiri
Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, para Wakil Rektor, Direktur
Pascasarjana, Dekan di lingkungan Unwar, para kepala Biro, pejabat struktural
di lingkungan FKIK, serta seluruh civitas
akademika FKIK Unwar. Acara diisi dengan pembukaan acara, outbound, bazzar
dan pertandingan basket.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu

Widjana, DAP&E.,Sp.ParK mengucapkan
selamat kepada FKIK Unwar karena FKIK
merupakan fakultas yang handal dan
disegani oleh kolega-kolega dari fakultas
kedokteran lainnya yang ada di Indonesia. Ia mengajak untuk ingat kepada visi
Unwar, mutu adalah salah satu komponen
pada visi Unwar.
FKIK sudah dengan segala upaya dan
potensi yang dimiliki telah berusaha untuk
menjadikan mutu sebagai visi yang ingin
dicapai. FKIK telah menunjukkan sesuatu
yang bermutu yaitu kelulusan UKMPPD
yang merupakan indikator paling sensitif untuk menunjukkan FKIK bermutu.
Kelulusan di atas 90% adalah suatu hal
yang membanggakan. Ia berpesan kepada
FKIK agar bekerja saling bersinergi dalam
rangka meningkatkan mutu. [cin]

manusia yang ingin “mengatur dan
menguasai dunia”, namun dengan
peristiwa ini, manusia diseluruh dunia seolah-olah “dipaksa”
mengikuti “hukum” keharusannya.
Pembelajaran 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 nilainilai (value) pada pasien. 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. EBM tidak serta merta
menghilangkan peran VBM dalam
tatalaksana layanan kesehatan,
hanya fokusnya perlu dipertajam
agar value tetap menjadi acuan
harmoninya tatalaksana layanan
kesehatan. Tantangan dunia akademis kini di era 4.0 sudah sangat
besar, apalagi kini dan kedepan di
era “New Normal” akan semakin
multikomplek ditengah gempuran
peradahan yang juga baru otomatisasi teknologi era 4.0 yang belum
sempurna berjalan, lalu diterpa
era “New Normal” ibarat badai
bertubi-tubi bagi kehidupan. Nah…

Bagaimana dunia pendidikan menyingkapi perubahan fenomenal
ini? Tentu mesti bercermin pada
kejadian yang ada ini, di hadapan
mahluk yang tak terlihat kasat mata
(virus), manusia dan kehidupan
didalamnya ternyata tidak berarti
apa-apa?, tidak seadidaya yang
diproklamirkan, manusia tampak
sebagai mahluk yang lemah, tanpa
yang mahluk lain tidak terlihat
kekuatannya. Spiritualitas manusia, mesti berani berubah menjadi
lebih baik dalam berpikir, berkata,
dan berbuat dalam menghadapi
kemajuan. Di dunia ini manusia
ibaratnya hanyalah “butiran debu”
penghias jagad raya, yang tidak
memiliki kekuatan dan perlu banyak belajar lagi tentang hakekat
kehidupan. Kini corona disadari
ataupun tidak telah mengajarkan
kepada manusia tentang makna
kehidupan.
Apakah corona akan hilang
100% dari muka bumi, Siapa yang
berani menegaskan itu? Badan
Kesehatan Dunia (WHO) DR. Mike
Ryan dengan tegas menyebutkan
corona tidak akan bisa hilang dari
muka bumi dalam waktu singkat,
virus ini mungkin menjadi endemic lain di komunitas manusia
dan tidak akan pernah hilang begitu saja. Makna yang bisa dipetik
dari kondisi ini, Bagaimana kita
menghadapi situasi kehidupan
normal yang baru (New Normal)
?. Corona kembali mengingatkan
pada manusia tentang cuci tangan,
penggunaan masker, menjaga jarak
yang hakekatnya adalah kehidupan
lama di kondisi yang baru, secara
tidak sengaja memperkenalkan
pada manusia hidup berdampingan
dengan aman, bahwa penularan
penyakit bisa terjadi.
Bagaimana menyingkapi kondisi ini bagi kehidupan akademis,
dunia pendidikan terlebih pendidikan kedokteran dan kesehatan?.
Standar kehidupan aman yang
baru telah ditunjukkan, jika ingin
selamat mari ikuti, jalankan, dan
taati. Perkembangan pendidikan
dokter yang dari tahun ke tahu
menerus meningkat, dan belajar
dari cara mencegah penyakit virus
ini, mau tidak mau, suka tidak suka
dunia akademis mesti merubah

pola dan gaya pendidikan tanpa
menghilangkan esensi mendidik.
Skrining dengan termal scan, penggunaan hand sanitizer, mencuci
tangan sebelum, selama, setelah
aktifitas, menjaga jarak satu dengan
lainnya telah membuat tatanan
baru sistem pendidikan yang tidak
semata mendidik memberi pengetahuan saja, namun membuat
sistem yang adaptif dengan era ini;
tersedianya termal scanner, hand
sanitizer dan masker di tempat pendidikan, sistem absensi/presensi
untouchable, mengatur jarak tempat duduk mahasiswa minimal 1
meter (walaupun konsekuensinya
perlu ruang yang lebih luas ataupun pembagian sesi pembelajaran
dalam berapa tahap agar tidak
duduk berdesak-desakan dalam
ruang yang sempit dan ber-AC, perbaikan kondisi lingkungan, ramah
lingkungan dengan lebih banyak
menanam pohon perindang, dan
mengurangi penggunaan ruang
tertutup ber-AC, dan lebih banyak
menggunakan ruangan dengan jendela terbuka), penggunaan media
daring dengan dukungan internet
tercepat, adalah suatu keniscayaan.
Perubahan tata cara penilaian
dan standar pendidikan juga keniscayaan. Kehidupan “buatan”
Tuhan saja bisa berubah, apalagi
hanya sebuah tataran sistem pendidikan yang hanya buatan manusia, walaupun tetap bersumber
dari-Nya. Sangat-sangat mungkin
untuk berubah ke arah kemajuan
dan lebih baik, karena hakekatnya
yang abadi adalah perubahan itu
sendiri. Bagaimana menyingkapinya, mari coba renungkan, dan
melangkah lebih jauh, bagaikan
lirik lagu Ebiet G. Ade, dimana Kita
mesti telanjang dan benar-benar
bersih, suci lahir dan di dalam
batin, tengoklah ke dalam sebelum
bicara, singkirkan debu yang masih
melekat, Anugerah dan bencana
adalah kehendak-Nya, kita mesti
tabah menjalani, hanya cambuk
kecil agar kita sadar adalah Dia
diatas segalanya, adalah dia diatas
segalanya … Demikian semoga
bermanfaat, tetap jaga kesehatan,
karena kesehatan nomor satu. Matur Suksma. (13AY)
** dikemas dari berbagai sumber
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Peran Media Menangkal dan Mengedukasi Isu HOAKS COVID-19

Oleh :
I Nyoman Mardika
Dosen Tetap Unwar
Mantan Sekretaris PWI Bali

MARAKNYA berita di media
social terkait virus Corona yang
disebut COVID-19 membuat
masyarakat semakin bingung
karena proses pemberitaan atau
informasi tersebut. Apalagi media
social terrsebut tidak terikat yang
namanya Kode Etik Jurnalistik sehingga dimuat secara vulgar dan
terkadang tidak sesuai fakta.
Ketika belum dikenal virus Corona, masyarakat yang mengetahui
ada warga yang meninggal adalah
masalah tersebut persoalan biasa.
Akan tetapi, sekarang ini kalau
ada orang meninggal secara tibatiba atau mati mendadak, sudah
diifokan terkena virus Corona atau
COVID-19 sehingga warga yang
menjadei tetanggta orang meninggal takut mendekat dan memilih
menjauh.
Ironisnya lagi terkadang ada
orang mabuk atau sedang tidur seperti salah seorang tukang gojek yang lagi kelelahan
setelah mengantar penumpang
tiba-tiba dibilang terkapar Corona
dan di publish di media sosial.
Beritanya jadi ramai dan bahan
ketawaan karena setelah ditelusuri
mereka yang diberitakan tersebut
tidak benar. Ternayata tukang gojek yang dibilang COVID-19 itu
adalah sedang tidur nyenyak dan

tiba-tiba bangun dari tidurnya.
Apa yang menjadi contoh yang
disampaikan itu betapa menunjukkan betapa lemahnya pengetahuan
warga kiita terkait sebuah berita
yang menghebohkan tanpa ditopang fakta yang jelas sehingga
menjadi sebuah berita bohong yang
sekaarng ini disebut berita HOAKS
atau disebut berita bohong.
Menyikapi persoalan tersebut, media massa harus menjadi
sumber informasi terpercaya bagi
masyarakat dan saat menyikapi
banyaknya hoaks yang marak di
tengah wabah virus korona atau
Covid-19 tersebutr. Media massa
harus menjadi semacam clearing
house (rumah penjernih) terkait
informasi atau berita di media
social yang sering kali tidak sesuai
dengan fakta yang sebenarnya..
Sebab, kjetika ada informasiinformasi yang membuat orang
panik, membuat orang kemudian
melakukan aksi panic buying dan
seterusnya. Di sini peran media, terutama media massa arus
utama, media cetak, televisi dan
juga online yang kredibel harus
menjelaskan duduk perkaranya
seperti apa sehingga masyarakat
tidak bingung dalam menyerap
informasi tersebut.
Media massa dalam menjelaskan ini harus didukung dengan
keterbukaan berbagai pihak dalam
memberikan data dan informasi
yang benar dan terkonfirmasi,
bukan data-data yang tidak valid
dan terkesan disembunyikan.
Media massa bisa didorong untuk
menyampaikan informasi yang
positif kepada masyarakat, asal
pemerintah juga mau terbuka soal
informasi sebenarnya.
Sejauh ini, ada kesan informasi
tentang virus korona agak tertutup
dan hierarkinya berjenjang dari
bawah ke atas yang prosesnya
lama sekali. Hal ini berbeda dengan sistem tranparansi yang diterapkan di Singapura, di mana

yang dinyatakan positif Covid-19
itu diumumkan kepada publik sehingga orang yang merasa pernah
kontak dengan yang bersangkutan
datang ke rumah sakit melakukan
pengecekan diri.
Sangat diyangkan hal itu tidak
dilakukan di Indonesia, contohnya
saat menyebut suspek 01 atau 02
pada kali pertama diumumkan
di Indonesia, sehingga publik
tidak tahu dia siapa, tinggalnya
di mana dan pernah berpergian
ke mana saja sehingga membuat
masyarakat was-was. Sistem pengelolaan informasi seperti ini
memang ada untung-ruginya.
Tetapi kalau identifikasi terhadap
suspeknya itu ditutup yang terjadi
adalah munculnya hoaks, kepanikan dan seterusnya.
Tapi kalau informasinya dibuka, kemudian kesempatan untuk
rapid test itu dibuka seluas-luasnya, orang tentu akan lebih tenang.
Menurut hemat penulis , hoakshoaks itu harus dibantah dengan
menanyai sumber-sumber resmi
seperti pemerintah dan pihak
terkait. Sejauh ini hoaks terkait
Covid-19 ini sudah sangat banyak.
Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencatat 385 hoaks terkait virus korona
dan sudah dicabut, seperti yang
terjadi pada kasus Ikatan Dokter

Indonesia (IDI) kemarin yang
merasa pernyataannya dipelintir
media. Kalau media memang
yang memelintir harusnya IDI
melaporkannya kepada Dewan
Pers, sehingga Dewan Pers bisa
memanggil media-media yang
dianggap memelintir itu.
Mengedukasi
Sejak otoritas Tiongkok mengumumkan adanya virus corona jenis
baru di Kota Wuhan, pada akhir
2019 lalu, yang kemudian dikenal
dengan Covid-19, di mana virus
tersebut mengakibatkan jatuhnya
banyak korban jiwa dan dengan
cepat menyebar secara global di
seluruh dunia.
Akhirnya organisasi kesehatan
dunia (WHO) menetapkan virus
Corona (Covid-19) sebagai pandemi global, dan meminta seluruh komunitas dunia untuk bekerja sama
demi mengakhiri wabah tersebut.
Namun hingga kini pandemi tersebut masih belum berakhir. Media,
sebagai sumber informasi memiliki
peran penting dalam membentuk
persepsi dan keputusan publik
terkait isu atau pemberitaan tentang
virus Corona (Covid-19).
Media juga memiliki kewajiban
untuk mengedukasi masyarakat,
dalam mencegah penyebaran virus
tersebut, dan bagaimana men-

gakhiri pandemi Covid-19 tersebut. Di Indonesia pertama kali
mengkonfirmasi kasus Covid-19
pada Senin 2 Maret 2020 lalu,
yang disampaikan Presiden Joko
Widodo, bahwa ada dua orang
Indonesia positif terjangkit virus
Corona yakni perempuan berusia
31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.
Sejak saat itu, media, baik itu
media sosial maupun media konvensional, memiliki andil besar
dalam hal mempengaruhi prespektif, gagasan, moral, sikap dan
perilaku seseorang atau khalayak,
terhadap dunia nyata, hal tersebut
merupakan bentuk dari cultivation
theory (teori kultivasi).
Setiap saat, media memberitakan berbagai hal terkait Covid-19,
antara lain data statistik korban
Covid-19, mulai dari meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19, jumlah korban
meninggal, hingga perekonomian
dunia yang perlahan menurun
dikarenakan adanya kebijakan
lockdown dan pembatasan sosial
berskala besar di beberapa daerah.
Semuanya telah terangkum dan
terekam oleh media massa.
Dengan adanya pandemi Covid-19 ini mengubah perilaku
masyarakat dalam mengkonsumsi
informasi dari media. Dengan semakin merebaknya kasus Covid-19
di Indonesia, membuat masyarakat
menjadi selalu memantau perkembangan terkait kasus Covid-19
melalui media, baik media konvensional maupun media sosial.
Berbagai kebijakan yang telah
dikeluarkan pemerintah seiring
perkembangan kasus Covid-19 di
Indonesia, diketahui masyarakat
melalui media. Media massa
menggiring perilaku masyarakat
secara perlahan untuk sadar akan
kondisi pandemi global saat ini.
Dilain pihak, berbagai upaya
untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 juga gencar
dilakukan, mulai dari anjuran

untuk selalu menjaga kebersihan
dan berperilaku hidup sehat, penerapan stay at home atau di rumah
saja, anjutan untuk melaksanakan
social distancing dan physical
distancing atau jaga jarak, kewajiban memakai masker saat keluar
rumah, hingga larangan mudik.
Bahkan sebagian pemerintah daerah di Indonesia, mulai
melaksanakan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), dan ada
sanksi yang akan diberikan bagi
mereka yang melanggar. Hal ini
tentunya menimbulkan sindrom
yang berlebihan di tengah geliat
usaha melawan Covid-19.
Belum lagi munculnya informasi-informasi bohong atau
berita hoaks yang menyebar
melalui media sosial, tentunya
dapat menimbulkan kepanikan
dalam masyarakat, yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas
kesehatan masyarakat.
Saya berharap media konvensional semestinya harus mampu
untuk menetralisir keadaan dengan tanpa menciptakan ketakutan
atau menakut nakuti para konsumen media.
Media harus menyampaikan
informasi yang mencerdaskan
masyarakat terkait Covid-19, sehingga dapat mempengaruhi keputusan publik dalam peningkatan
kesehatan. Optimisme publik
juga harus dibangun lewat media.
Informasi terkini memang harus
disampaikan, namun harus tetap
berimbang dalam pemberitaan.
Media harus mampu meredam
stigma negatif dan diskriminasi
lewat pemberitaannya.
Media harus menjadi “sosok”
yang dapat mempengaruhi massa,
dengan tetap bersikap independen
dan berimbang dalam memberikan informasi terkait Covid-19,
karena peran media massa sangatlah mempengaruhi segala aspek
kehidupan manusia di masa pandemi Covid-19 ini. ***

Tantangan Dalam Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19
Oleh :
I Gusti Ngurah Adi Rajistha

PEMBELAJARAN daring secara serempak diterapkan di Indonesia selama pandemi covid-19.
Bagi universitas yang sudah terbiasa menerapkan pembelajaran
secara online tentu tidak mengalami masalah. Bagaimana dengan
yang belum terbiasa? Jelas banyak
tantangan yang dihadapi.
Penerapan pembelajaran daring merupakan tantangan bagi
dosen dan juga mahasiswa.
Penyampaian materi, pemberian tugas dan diskusi yang
biasanya disampaikan di dalam
kelas berpindah ke dalam kelas
maya. Tantanganya terletak pada
bagaimana dosen dan mahasiswa
saling mengerti satu sama lain.
Bagi mahasiswa yang kurang
mampu memahami materi yang
diberikan, kesadaran diri untuk
belajar lagi dan bertanya adalah
syarat mutlak.
Bagi dosen yang sudah terbiasa menerapkan teknologi dalam
pembelajaran mungkin dapat
mengatasi tantangan tersebut,
bahkan menghilangkan tantangan yang ada. Namun tetap saja,
mahasiswa sebagai pusat dari
pembelajaran harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah drastis.
Beberapa mahasiswa mungkin
merasa kesulitan ketika belajar di
dalam kelas nyata. Lalu bagaimana nasib mereka ketika diterapkannya pembelajaran daring ini?
Mengemas pembelajaran daring
secara kreatif dan menyenangkan
setidaknya dapat meringankan
“derita mahasiswa” dalam memahami materi yang diberikan.
Materi tidak hanya dapat

disajikan dalam bentuk teks
berupa *.pdf atau *.docx tetapi
juga video singkat yang dapat
dipilih sesuai dengan bagian
yang belum mereka pahami.
Penyampaian materi yang diberikan dalam bentuk video
dapat dianggap sebagai pengganti tatap muka di dalam kelas.
Permasalahannya seberapa lama
durasi video yang harus dibuat?
Melihat kondisi dari semua mahasiswa yang tidak sama, video
pembelajaran dengan topik yang
sama dapat dikemas menjadi beberapa bagian. Alasannya sangat
sederhana, mahasiswa dapat
mengulang materi yang kurang
dipahami tanpa harus menonton
keseluruhan video.
Pengemasan materi sangat
penting apabila menggunakan
video sebagai bahan ajar. Kejelasan suara dan teks dalam
video harus diperhitungkan.
Apabila dosen menampilkan
diri pada video pembelajaran,
tata letak juga harus diperhatikan agar tidak menghalangi teks
atau materi yang disampaikan.
Satu informasi yang hilang tentu
dapat membuat mahasiswa bingung. Suara pada video juga
harus jelas, tidak ada suara ayam
berkokok, tetangga bertengkar,
ataupun yang lainnya.
Video sederhana dapat dibuat
dengan menggunakan screen
recorder pada PC atau tablet.
Dalam hal ini, mereka akan tetap
merasa di dalam kelas bersama
dengan dosen yang selalu membimbing mereka. Penggunaan
video dirasa lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan
video meeting. Alasannya cukup
sederhana, tidak semua mahasiswa dalam kondisi jaringan
yang bagus. Bagi mahasiswa
yang jaringannya kurang bagus,

Contoh video yang disimpan dalam google drive

Kuis menggunakan quizizz

mereka telah kehilangan dua
hal dalam proses pembelajaran
tersebut yaitu kuota internet dan
ilmu yang disampaikan. Dengan
demikian, video singkat lebih
membantu mahasiswa memahami
materi yang diberikan, dan video
meeting dapat diterapkan sebagai salah satu cara diskusi untuk
menunjang proses pembelajaran.
Sebagai bentuk evaluasi dari
hasil belajar mahasiswa pada
setiap topik, ada baiknya diukur
dengan cara yang menyenangkan.
Pemanfaatan aplikasi pembelajaran seperti kahoot atau quizizz
tentu sangat membantu. Kedua
aplikasi tersebut cukup sederhana
untuk diterapkan sebagai media

penunjang pembelajaran daring
selama pandemi covid-19.
Dengan memanfaatkan aplikasi
tersebut, dosen dapat mengetahui
banyak hal. Pertama, waktu submit
dapat menunjukkan kriteria mahasiswa seperti mahasiswa yang
sekedar mengikuti, mahasiswa
yang tidak membaca instruksi, atau
mahasiswa yang serius belajar.
Kedua, hasil kuis dapat menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut
memang benar belajar, tidak belajar, atau bahkan tidak menguasai
teknologi. Yang terakhir, dosen
dapat melacak kehadiran mahasiswa dalam setiap pembelajaran
daring yang dilakukan.
Bagian penting lainnya dari

pembelajaran daring adalah feedback. Feedback sangat penting
diberikan untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa terhadap
materi yang diajarkan. Banyak
memes di sosial media yang
menunjukkan bahwa mahasiswa
hanya dibebankan tugas yang
banyak tanpa mendapat feedback.
Hal ini seharusnya menjadi bahan
introspeksi diri bagi dosen yang
merasa memberikan tugas tapi
tidak memberikan feedback.
Feedback dalam pembelajaran
daring sangat mudah diberikan.
Dosen dapat memanfaatkan berbagai aplikasi penunjang, seperti
adobe reader dan Microsoft office
word. Tugas-tugas yang diberikan

dalam bentuk *.pdf dapat diperiksa dan dikoreksi menggunakan
adobe reader sedangkan tugas
yang diberikan dalam bentuk
*.docx dapat diperiksa dengan
menggunakan fitur review pada
Microsoft office word.
Pada dasarnya, kesuksesan
pembelajaran daring terletak
pada komunikasi antara dosen
dan mahasiswa. Kesiapan dosen
dalam menyajikan materi dan
memberikan feedback adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah
kesiapan dan keaktifan mahasiswa
dalam mengikuti pembelajaran
daring melalui rajin membaca,
tidak malu bertanya, dan meluangkan waktu untuk belajar. ***
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Perilaku Buruk Pengendara Sepeda Motor yang Membahayakan Orang Lain

Oleh :
Ir. I Wayan Muliawan,M.T.
Dosen Fakultas Teknik
dan Perencanaan
Jurusan Teknik Sipil

UNDANG UNDANG Republik Indonesia No 22 Tahun 2009,
sudah sangat jelas dijabarkan tentang aturan tata cara berlalu lintas
yang baik di jalan raya, bahwa
setiap orang yang mengemudikan
kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar
dan penuh konsentrasi (Pasal 106
ayat 1). Dalam hal terjadi kondisi
kemacetan lalu lintas yang tidak
memungkinkan gerak kendaraan,
fungsi marka kotak kuning harus
diutamakan daripada alat pemberi
isyarat berlalu lintas (APILL) yang
bersifat perintah atau larangan
(Pasal 103 ayat 3).
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor, wajib
mengenakan helm yang memenuhi
standar nasional (Pasal 106 ayat
8). Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari
(Pasal 107 ayat 2). Setiap orang
yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan seperti: rambu perintah atau rambu
larangan,marka jalan, Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas(APILL), gerakan/
arus lalu lintas, berhenti dan parkir,
peringatan dengan bunyi dan sinar,
kecepatan kendaraan, tata cara
penggandengan (Pasal 106 ayat 1).
Pengguna jalan harus gunakan lajur
jalan sebelah kiri (Pasal 108 ayat
1). Pada persimpangan jalan yang
dilengkapi Alat Pemberi Isyarat
Lalulintas, pengemudi kendaraan
dilarang langsung, berbelok kiri,
kecuali ditentukan lain oleh rambu
lalulintas atau alat pemberi isyarat
lalulintas (Pasal 112ayat 3). Tidak
kalah pentignya bagi pengendaran
Sepeda Motor agar selalu berkonsentrasi penuh perhatian dan tidak
terganggu karena: sakit, lelah,
mengantuk, menggunakan telepon
genggam (HP) serta meminum
minuman keras seperti alkohol/
obat-obat terlarang yang dapat
membahayakan diri sendiri dan
orang lain.
Demi menjaga keselamatan
pengendara motor, pemerintah
memberlakukan ketentuan khusus
tentang muatan pada motor, yaitu
dalam UU No. 22 Tahun 2009
Pasal 10 ayat (4). Ada setidaknya
3 hal yang harus dipatuhi oleh
pengendara sepeda motor ketika
membawa beban, yaitu:
Muatan tidak boleh melebihi
lebar setang kemudi. Hal ini untuk
menghindari terjadinya masalah
dengan kendaraan lain yang berpapasan atau beriringan.Tinggi muatan tidak boleh lebih dari 900 mm
dari tempat duduk pengemudi. Hal
ini untuk menghindari terjadinya
ketidakseimbangan saat berkendara. Jika muatan terlalu tinggi,
pengendara juga bisa mengalami
kesulitan saat melewati jalan yang
akses masuknya dibatasi. Barang
muatan ditempatkan di belakang
pengemudi agar barang tersebut
tidak menghalangi pandangan
pengemudi ketika berkendara.
Marilah kita simak perilaku
buruk pengendara motor yang
membahayakan pengendara lain.
1. Berboncengan Tiga Orang
Perilaku pengemudi yang
satu ini sering kita jumpai di
jalanan, berkendaraan lebih
dari dua orang sangat berbahaya untuk keselamatan
dri sediri dan pengemudi
lain. Mengapa hal ini sangat berbahaya?, karena jika
sepeda motor tidak sanggup
menahan beban, akibatnya
ban sepeda motor yang dikendaraai bisa bocor bahkan bisa
meletus, karena kelebihan
muatan (over weight). Juga

keseimbangan pengemudi
bias terganganggu yang menyebabkan kendaraan oleng
dan semua pengemudi dan
penumpangnya bias jatuh
membentur jalanan.
2. Pengendara Sepeda Motor Sambil Menelpon Atau
Whatshap(WA)
Perilaku yang satu ini juga
sering kita jumpai, mengendarai sepeda motor sambil menelpon atau WA sangat berbahaya, karena akan
mengganggu konsentrasi saat
mengemudikan sepeda motor. Berbagai cara dipergunakan, ada yang menaruh HP
di Helm dll. Banyak kejadian
kecelakaan di jalan raya diakibatkan pengemudi sepeda
motor main HP. Padahal sudah jelas ada Undang-undangnya, kalau berkendaraan
sambil menelepon maupun
membaca apalagi menulis
pesan via WA,ada sanksinya.
3. Melawan Arah
Perlaku pengemudi sepeda
motor yang melawan arah
juga sangat banyak dilakukan
oleh pengemudi motor, padahal perilaku yang melawan
arus ini sangat berbahaya.
Selain berbahaya terutama
bagi dirinya sendiri juga berbahaya bagi pegemudi lain
yang tidak menyangka ada
pengemdi ain yang nyelonong dari arah berlawanan
yang berada pada jalur benar.
Kalau ditanya, mereka sering
bilang tanggung, rumah saya
dekat dan berbaga macam
alasan pembenar bagi mereka. Bila berpapasan dengan
penemudi yang brangasan
dari arah yang benar, tida dipungkiri lagi bisa mengakibat
kecelakaan yang fatal.
4. Mengendarai Sepeda Motor
Sambil Merokok
Merokok sambil mengendarai motor sangat berbahaya
terutama bagi pengendara
yang ada di belakangnya.
Kalau ada pengendara di belakangnya mengingatkan agar
jangan merokok sambil berkendara malah lebih galak dari
yang mengingatkan. Mengapa
dapat membahayakan pengemudi lain di belakangnya?,
karena abu rokoknya dapat
mengenai mata pengendara
yang ada di belakangnya.
5. Kebut-kebutan di Jalan yang
padat kendaraan
Mengendarai sepeda motor
dengan kecepatan tinggi di
atas batas kecepatan yang dimiliki oleh kendaraan sering
dilakukan oleh pengemudi
di jalan raya dengan berbagai alasan seperti hampir
terlambat kerja, ada urusan
pentingter, terlambat kuliah
dll, tetapi bukan di jalan raya
yang ramai lalu lintasnya. B
di jalan raya sangat membahayakan diri sendiri dan juga
pengendara lain.
6. Membawa Beban Berlebih di
atas Sepeda Motor
Mengapa tidak boleh membawa beban berlebih saat
mengendarai Sepeda Motor di
Jalan Raya? Alasannya karena
membahayakan jiwa pengendara dan orang lain. Fakta di
lapangan, masih banyak orang
yang kurang peduli terhadap
resiko tersebut. Pengendara
sepeda motor, kadangkala
masih membawa muatan
yang terlalu besar, terlalu
tinggi, atau terlalu berat.
Resiko Jika Sepeda Motor Kelebihan Muatan (Over Load)
Berikut di antaranya:
a. Bahan bakar lebih boros
Salah satu risiko yang harus
Anda hadapi ketika membawa
beban berlebih pada motor
adalah lebih boros bahan
bakar. Hal ini disebabkan
oleh semakin besarnya tenaga
yang dibutuhkan mesin untuk
bergerak. Jadi, jangan heran
apabila pemakaian bahan bakar akhirnya di luar kelaziman.
b. Mesin akan cepat panas
Jika membawa beban berlebih, mesin akan lebih cepat
panas daripada biasanya.

Pasalnya, putaran mesin akan
tinggi, tetapi tidak sebanding
dengan kecepatan geraknya.
Hal ini dapat menyebabkan kondisi overheat atau
temperatur tinggi pada ruang
bakar yang berakibat tidak
baik bagi mesin, bahkan
berpotensi merusak mesin.
c. Shockbreaker belakang bisa
cepat rusak
Masalah lain yang mungkin terjadi pada mesin motor jika kelebihan beban adalah rusaknya shockbreaker belakang.
Bagian shockbreaker inilah
yang menerima efek terlebih
dahulu ketika beban motor
berlebih. Jika bagian ini sudah
tidak berfungsi, motor tentu
akan terasa tidak nyaman saat
dikendarai.
d. Kanvas ganda tidak tahan lama
Kerugian lainnya adalah kanvas ganda harus lebih cepat
diganti. Komponen ini miliki
peran penting menciptakan
kenyamanan saat berkendara,
khususnya pada motor skutik.
7. Tidak Lengkapnya Perlengka-

kendaraan lain.
10. Membiarkan Anak di Bawah
Umur Mengendarai Sepeda
Motor
Secara psikologis, anak di
bawah umur belum memiliki
penguasaan mental yang
cukup untuk berkendara. Selain itu, secara fisik, proporsi
badan anak belum memadai
untuk menguasai sepeda motor apalagi dengan kecepatan
yang sangat tinggi. Jadi, salah
besar jika orang tua dengan
bangga membiarkan anakanak di bawah umurnya bersepeda motor.
11. Sering Abai Menyalakan
Lampu Sen ( Lampu Tanda
Berbelok Arah).
Perilkaku ini sering dilakukan
oleh pengendara sepeda motor, padahal betapa berbahayanya kalau pengendara tidak
menyalakan lampu tersebut.
Kendaraan di belakang pengendara dapat menabrak kalau
pengendara dengan tiba-tiba
memperlambat kendaraan
atau sering terjadi kendaraan

Gambar 1. Pengendara Sepeda Motor anak-anak

Gambar. 3 Pengendara Sepeda Motor sambil Merokok di Jalan

8.

9.

pan Keselamatan
Sering kita menjumpai pengemudi sepeda motor tidak
memasang kaca spion, sehingga ketika akan berbelok
ke kanan atau ke kiri menengok ke belakang ?. Hal ini
kelihatan tidak penting bagi
pengemudi, akan tetapi akan
dapat berdampak bagi pengguna jalan. Selain itu ada
beberapa tindakan yang tidak
dianjurkan tetapi dilakukan
oleh pengendara sepeda motor, seperti : Mengganti warna
lampu depan, belakang, dan
penunjuk arah, menghilangkan frame kendaraan untuk
meringankan sepeda motor
dan mengganti rem dengan
yang bukan standarnya.
Berkendara Tanpa Peralatan
Keselamatan (Helm, Jaket,
Sepatu)
Masih banyak kita jumpai
pengendara sepeda motor
hanya takut kalau pada polisi.
Helm kadang dipakai selagi
kendaraan melaju sebelum
tiba di persimpangan yang
kerap dijaga polisi. Helm
yang dipakaipun kadang bukan helm berstandar nasional.
Perlu disadari, bahwa pengemudi sepeda motor tidak
memiliki pengaman yang
maksimal mengingat sepeda
motor tidak tertutup rangka
kendaraan seperti mobil.
Berkendara Secara Agresif
(Zig Zag)
Posisi zig zag sering kali dilakukan pengendara sepeda
motor, alasan yang sering
digunakan adalah untuk mencari celah agar bisa mendahului kendaraan lain. Akibatnya
: Sepeda motor kadang berada pada posisi tidak terlihat
(blind spot) bagi pengemudi
di depannya, Pengemudi
kendaraan lain tidak dapat
mengantisipasi gerakan kendaraan yang sedang zg zag
tersebut. Untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan
bersama di jalan raya, maka
sebaiknya pengendara sepeda
motor harus tetap memposisikan sepeda motor selalu
berada dalam zona pandang

telah ditentukan.
15. Memodifikasi Sepeda Motor
Modifikasi sepeda motor
tentu tidak salah, akan tetapi
sebaiknya modifikasi tersebut
tidak merugikan diri sendiri
dan orang lain sesama Pengguna Jalan. Modifikasi yang
paling sering adalah mengganti knalpot aslinya sepeda
motor dengan knalpot racing
yang suaranya sangat mengganggu pengendara yang lain.
Efek negative dari hal ini adalah pengendara lain akan terganggu, juga menjadi kurang
awas terhadap tanda/sirine/
bunyi yang lain. Perlu diingat bahwa kendaraan yang
sudah dproduksi dari pabrik
sudah melewati serangkaian test dan penelitian serta
pengujian, sehingga apa yang
melekat di kendaraan tersebut
tentunya sudah diperhitungan
dengan seksama. Apabila kita
mau memodifikasi bagian
tertentunya sebaiknya dipertimbangkan kembali aspek
keamanannya.

Gambar 2. Pengendara Sepeda Motor Berboncengan 3 orang

Gambar.4 Pengendara Sepeda Motor Berkendara di atas Trotoar

di belakang pengendara berhenti mendadak untuk menghindari tabrakan. Namun
sering terjadi kendaraan yang
di belakangnya menambrak
kendaraan yang akan berbelok tanpa memasang lampu
sen, Karena kejadian begitu
mendadak, sering terjadi kecelakaan beruntun.
12. Bersepeda Motor Sambil Beriringan/Bersebelahan Serta
Ngobrol Antar Pengendara
Sepeda Motor Di Jalan Dengan Kecepatan Rendah.
Sudah menjadi pemandangan
umum di jalanan umum, apabila ada 2 atau 3 motor berjalan berdampingan dimana
pengemudinya mengendarai
sepeda motor sambil mengobrol satu sama lain. Sikap perilaku seperti ini sungguh tidak
baik, selain hak pegemudi
baik roda dua maupun roda
empat yang berposisi di belakanganya akan terhambat,
bisa berbahaya bagi dirinya
karena jarak yang begitu
dekat antar mereka.
13. Menerobos Lampu Lalu Lintas.
Ada anggapan yang
keliru,bahwa untuk pengemudi sepeda motor, bahwa lampu lalu lintas di persimpangan
itu hanya ada 2 yaitu, kuning
dan hijau, warna merah untuk
berhenti sering diabaikan. Hal
ini sangat mengganggu dan
membahayakan pengemudi
lain yang punyak hak untuk
jalan sehinggga pengendara
lain perlu berhati-hati sewaktu melewati persimpangan.
Mereka kuatir kalua-kalau ada
pengendara dari sebelah yang
nekat “nyelonong” masuk.
14. Menunggu / Berhenti Di
Lampu Lalu Lintas Bukan
Pada Tempatnya.
Pada persimpangan bersinyal sudah disiapkan tempat
menyeberang bagi Pejalan
Kaki di persimpangan.Banyak terlihat di persimpangan
dengan pengatur lampu lalu
lintas, para pengendara motor
memberhentikan sepeda motornya ada daerah zebracross,
bahkan banyak yang berhenti
jauh ke depan dari garis yang

16. Melepas Kaca Spion Sebelah
Kiri, Kanan atau Keduanya.
Belum jelas apa yang membuat sebagian besar pengendara sepeda motor melepas
bagian penting ini, padahal
kaca spion ini sangat berguna
untuk melihat apa ada kendaraan lain di belakang kita,
terutama pada saat akan membelok ke kiri atau ke kanan
17. Sepeda Motor Naik ke Atas
Trotoar
Pada saat kondsi jalanan lagi
sibuk, sering terjad kemacetan
di jalanan. Dalam kondisi macet ini, seringkali pengendara
motor tanpa merasa bersalah
mengendarai motornya menaiki trotoar. Bahkan pejalan
kaki pun tersingkir oleh para
pengendara motor ini. Penulis
bahkan punya pengalaman
diklaksonin pengendara motor yang tak tau diri untuk
menyingkir/turun dari trotoar
gara-gara pengendara sepeda
motor yang terjebak kemacetan mau lewat.
18. Lampu Sein Ke Kiri Tapi Belok Kanan Atau Sebaliknya
Atau Lurus
Kelakuan Pengemudi Sepeda
Motor sudah sering lihat.
Lampu sein dinyalakan untuk
belok ke kiri, tapi sepeda motor malah belokya ke kanan.
Lampu sein dinyalakan untuk
belok kanan, tapi belok ke
kiri. Yang lebih parah sein
dinyalakan ke kiri atau kekanan, akan tetapi sepeda
motor melaju lurus kedepan
tanpa berbelok.
19. Berjalan Lambat Di Tengah
Jalan
Kondisi seperti ini banyak
terjadi, walaupun tidak berakibat fatal akan tetapi sangat
mengganggu pengendara lain
yang akan mendahului. Seharusnya pengendara dengan
kecepatan lambat berada di
sebelah kiri,bukan di tengah
jalan sehingga pengendara
di belakangnya yang akan
mendahuluinya dapat dengan
mudah, tidak terhalangi.
20. Berbelok dengan Kecepatan
Tinggi
Berbelok dengan cara sep-

erti ini kadang dilakukan
para pemula sehingga kurang
memperhitungkan antara
kecepatan dengan sudut belokan, akibatnya terkadang
mereka sampai jatuh. Jatuh
bukan karena tabrakan atau
terserempet, tetapi jatuh karena kealahan sendiri, jatuh
karena kesalahan sendiri,
karena cara berbelok yang
kurang memperhitungkan
kecepatan dan sudut belokan.
21. Ketika Berbelok Mengambil
Jalan Pengendara Dari Arah
Lawan
Cara berbelok ini banyak
terjadi, sehingga pengendara
dari arah berlawanan menjadi kesal,bingung karena hak
jalannya diambil pengendara
lain. Pengendara harus tetap
berada di jalur kiri walaupun
pengendara akan belok ke
kanan.
22. Pakaian Adat/ Gamis/Kerudung/Jas Hujan menjuntai
sampai masuk ke roda/gear
Bagi pengendara perempuan hendaknya memastikan
bahwa pakaiannya/ kerudung/
Jas Hujan dalam kondisi aman,
tidak ada ujung barang-barang
tersebut yang dapat masuk
ke area yang berputar, yakni
roda dan gear. Jika sampai terjadi ada pakain masuk, maka
pakaian tersebut bisa robek
dan rusak, atau yang paling
berbahaya pengendara dapat
terpelanting jatuh ke jalan.
23. Tidak mengunci helm ketika
berkendara
Helm dipakai untuk tujuan
keamanan pengendara maupun penumpang, jika cara
memakainya tidak sesuai,
maka bisa saja ketika pengendara jatuh, helmnya malah
terlepas. Pastikan ketika
menggunakan helm, sudah
terkunci dengan baik, pastikan sampai bunyi “klik”
24. Tidak Mengindahkan Pengguna Jalan Lainnya
Terutama pejalan kaki, seringkali pengendara sepeda motor
tidak mau mengalah kepada
para pejalan kaki yang hendak menyeberang. Padahal
kebiasaan buruk yang satu ini
bisa mengakibatkan kejadian
serius yang berdampak kepada kecelakaan fatal.
25. Dilarang Putar Balik Adalah
Mitos
Salah satu kebiasaan buruk
yang sering dilakukan oleh
pengendara sepeda motor
lainnya adalah memutar arah
dengan sembarangan. Sudah
ada rambu larangan putar
balik masih saja memutar
arah, yang jelas setiap ada
kesempatan pasti dilakukan.
26. Meludah Sembarangan
Perilaku ini merupakan
fenomena yang sangat menyebalkan dan menjijikan.
Beberapa orang terkadang
malah meludah sambil motornya terus jalan. Lagi enakenaknya di jalan, tiba-tiba
motor di depan agak minggir
terus meludah tanpa menghentikan motor, sehingga ludahnya mengenai pengguna
jalan lainnya. Apalagi dalam
kondisi Pandemi Corona,
ini sangat tidak etis dan bias
berbahaya bagi kesehatan.
27. Kebut-kebutan di Jalan
Jalan raya itu bukan tempatnya balapan, tapi banyak
juga yang masih suka kebutkebutan. Dengan kecepatan
tinggi mereka meliuk-liuk di
jalan raya buat mendahului
kendaraan lain. Tapi nanti
sesekali ngerem mendadak
atau ngegas mendadak.
Kiranya aparat kepolisian dan
pemangku kebijakan lainnya dapat segera menertibkan masalahmasalah ini, untuk mencegah
jumlah kcelakaan yang terus
meningkat. Kepada pemohon SIM,
selain dituntut pengetahuan anda
dan skill dalam berkendaraan juga
harus ada test dijalan dan diberikan pelajaran etika tentang Tertib
Berlalu Lintas di Jalan Raya saat
berkendaraan.
Semoga ada manfaatnya.
**Disarikan dari berbagai Sumber
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Fakultas Sastra Unwar ...........................Sambungan dari hal 1
semua mahasiswa yang mengikuti
yudisium pada hari ini telah berhasil melalui proses ujian skripsi
dengan lancar yang sepenuhnya
dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).
Di FS Unwar sudah menjadi
tradisi bahwa acara Yudisium
diselenggarakan secara bersamaan
dilaksanakan dengan Pelepasan
Sarjana, tetapi Yudisium pada hari
ini dilaksanakan dengan sedikit
berbeda. Karena alasan Covid-19
dan demi keselamatan semua,
serta dengan tanpa mengurangi
makna Yudisium itu sendiri, acara
Yudisium dan Pelepasan Sarjana
yang ke-62 ini diselenggarakan
secara daring.
Terkait dengan acara Yudisium
dan Pelepasan Sarjana yang ke-62,
beberapa hal yang dapat dilaporkan oleh Ketua Panitia adalah
Yudisiawan/yudisiawati yang di
yudisium dan dilepas berjumlah
37 orang yang terdiri dari 12 orang
laki-laki dan 25 orang perempuan,
masa studi rata-rata adalah 3 tahun
7 bulan, dan IPK rata-rata adalah

3,68 dengan predikat rata-rata
“Dengan Pujian”.
Dekan FS Unwar Prof. Dr. I
Nyoman Kardana, M.Hum., dalam
sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh yudisiawan/yudisiawati atas
keberhasilannya telah menyelesaikan studi di Program Studi Sastra
Inggris FS Unwar dalam kurun
waktu kurang dari 4 tahun. Keberhasilan yang diperoleh kali ini
tentu tidak semudah membalikkan
telapak tangan, tetapi semua lulusan telah berjuang keras mengikuti
kuliah di dalam kelas, mengikuti
berbagai kegiatan akademik dan
non akademik di luar kelas.
Termasuk kerja keras para
lulusan dalam menyelesaikan skripsi. Kesuksesan para yudisiawan/
yudisiawati ini juga didukung
oleh berbagai pihak, terutama
orangtua/wali yang senantiasa
siap mendukung dari segi materi
dan non materi, para dosen yang
senantiasa dengan sabar membagi
pengalaman dan pengetahuannya
baik di dalam kelas maupun di

luar kelas, termasuk dengan sabar
membimbing mahasiswa dalam
menyelesaikan skripsi melalui
online. Oleh karena itu Dekan FS
Unwar juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya
kepada orangtua/wali dan para
dosen serta pegawai atas segala
bentuk dukungannya untuk keberhasilan yang diraih oleh para
yudisiawan/yudisiawati saat ini.
Keberhasilan kali ini tentu
patut disyukuri dan dinikmati,
tetapi bukan berarti harus puas dan
berhenti berjuang sampai disini
karena kedepan masih panjang
dan penuh tantangan. Untuk itu,
Prof. Kardana berpesan kepada
para lulusan agar selalu belajar
dan berjuang untuk bersaing dan
menjalani hidup di masyarakat.
“Saya yakin dan optimis bahwa
saudara akan mampu bersaing dan
memenangkan persaingan global
di luar sana mengingat saudara
sudah memiliki bekal ilmu dan
pengetahuan tentang bahasa dan
budaya serta memiliki kemampuan praktis Bahasa Inggris [den]

Gubernur Bali dan Walikota..................Sambungan dari hal 1
Provinsi Bali. Untuk memastikan
kelayakannya, Wayan Koster
bersama Ketua Gugus Harian
Percepatan Penanganan Covid-19
Provinsi Bali, Dewa Made Indra,
dan Kadiskes Provinsi Bali, dr.
Ketut Suarjaya meninjau langsung
Lab Bio-Mol FKIK Unwar, Rabu (6
Mei 2020).
Sedangkan Waslikota Denpasar Wali Kota Denpasar Ida
Bagus Rai Dharmawijaya Mantra
didampingi Sekot Denpasar AA
Rai Iswara mengunjungi laboratorium uji swab Fakultas Kedokteran
Universitas Warmadewa Bali Rabu
(13/5) guna mengecek kesiapan
fasilitas penunjang penanganan
COVID-19 di tempat itu. Ia mengatakan keberadaan laboratorium
Universitas Warmadewa (Unwar)
guna menambah fasilitas penunjang penanganan COVID-19 di
Kota Denpasar dan Bali pada
umumnya, terutama terkait mempercepat keluarnya hasil uji spesimen swab yang selama ini membutuhkan waktu paling cepat dua
hari karena hanya mengandalkan
laboratorium RSUP Sanglah.
Walikota Denpasar menyampaikan salut dengan upaya yang
telah dilakukan oleh Unwar karena
telah mampuy membangun Lab
Kedokteran yang sekaligus untuk
membantu penangan COVID-19.
Karena itu, Walikota juga menyampaikan akan membantu peralatan LB yang dianggap perlu dan
penting dalam penyempurnaan
hasil lab.
“Dengan berfungsinya laboratorium ini, kami berharap bisa
mendukung pengujian spesimen
swab, yang bisa mempercepat keluar hasilnya, sehingga bisa segera
memberikan kepastian status terhadap pasien yang diambil spesimennya, apakah positif ataukah negatif
COVID-19. Jika statusnya sudah
jelas, tentu protokol yang harus
dijalankan berikutnya pun akan
jelas, entah dirawat apabila positif,
atau dilanjutkan karantina mandiri
apabila statusnya negatif,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Koster,
mengatakan bahwa Lab Bio-Mol
FKIK Unwar merupakan salah satu
dari 3 Lab yang digunakan untuk

menguji sampel swab pasien Covid-19 di Bali. Dimana, Lab Bio-Mol
FKIK Unwar telah berfungsi untuk
menguji sampel pasien Covid-19
sejak Selasa (5/5). Namun, hasil uji
sampel yang dilakukan di Lab BioMol FKIK Unwar masih dikonfirmasi ke Lab RSUP Sanglah, karena
masih bersifat uji coba. Namun,
apabila hasilnya konsisten dalam
beberapa kali uji coba, maka Lab
Bio-Mol FKIK Unwar akan bisa
secara mendiri untuk melakukan
uji swab pasien Covid-19.
“Di sini (Lab Bio-Mol FKIK Unwar-red) sudah tersedia 1 alat (Real
Time PCR-red) yang kemampuannya itu bisa menguji 40 sampel.
Saya kira ini bisa akan menolong
upaya kita dalam mempercepat
penanganan Covid-19 di Bali, terutama mempercepat mengetahui
hasil swab pasien, apakah positif
atau negatif Covid-19,” ujar Koster.
Dengan adanya Lab Bio-Mol
FKIK Unwar, dikatakan akan lebih
mempercepat untuk mengetahui
perkembangan hasil swab pasien
Covid-19 di Bali. Sebab, Lab RSUP
Sanglah setiap hari bisa menguji
sebanyak 150 sampel swab, Lab RS
PTN Unud sebanyak 300 sampel
swab, dan Lab Bio-Mol FKIK Unwar
sebanyak 40 sampel swab. Sehingga, total sampel swab yang bisa
diuji setiap harinya bisa mencapai
500 sampel swab berbasis PCR.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
mengangpresiasi dan menyampaikan terimakasi tewrkait kunjungan
Gubernur Bali dan Walikota Denpasar. Ia mengatakan bahwa Lab
Bio-Mol FKIK Unwar merupakan
lab yang baru selesai dibangun
tahun 2020 ini. Karena adanya
wabah Covid-19 yang melanda
Indonesia dan Bali pada khususnya, maka Lab Bio-Mol FKIK
Unwar siap berpartisipasi dalam
percepatan penanganan uji swab
pasien Covid-19.
“Laboratorium kita cukup representatif, dan saat ini kita baru punya 1 alat yang dilengkapi sebanyak 8 tenaga medis FKIK Unwar.
Kita berharap mudah-mudahan
ke depan pemerintah bisa mem-

bantu alat lagi, karena bagaimana
pun juga kecepatan dalam proses
penanganan Covid-19 menjadi
penting dalam rangka memberikan kepastian perkembangan
hasil swab pasien Covid-19 kepada
masyarakat,”ujar Wisnumurti.
Lebih lanjut dikatakan, dalam
upaya pencegahan penyebaran
dan dampak Covid-19 di Bali, sejak bulan Maret 2020 Unwar telah
membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 yang bergerak di dua
sisi. Yaitu, pada bidang kesehatan
dan jaring pengaman sosial dalam
bentuk bantuan-bantuan kepada
masyarakat dan mahasiswa yang
terdampak Covid-19.
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK.,
mengaku bangga karena Lab yang
dimiliki Unwar dijadikan lab untuk menguji sampel swab pasien
Covid-19 di Bali. Sebab melalui uji
swab, diagnosa pasien Covid-19
akan diketahui secara pasti, apakah mereka positif atau negatif
Covid-19. Sebab, Rapid Tes yang
dilakukan kepada pasien Covid-19
bukanlah diagnosa pasti.
“Dilibatkannya Lab Unwar
dalam uji swab pasien Covid-19,
kita telah menunjukkan rasa empati kita untuk ikut menanggulangi
pandemi Covid-19 di tanah air.
Saya berharap pemerintah bisa
memberikan paling tidak 1 alat
Real Time PCR lagi, sehingga
kita lebih banyak lagi bisa menguji sampel swab pasien Covid19,”pungkasnya.
Rektor Universitas Warmadewa Bali Dewa Putu Widjana mengatakan pembangunan lab tersebut
salah satu upaya partisipasi pihaknya dalam mendukung pemerintah
mempercepat penanggulangan
COVID-19 di Kota Denpasar dan
Bali pada umumnya.
“Kami merasa bangga karena
institusi kami sudah dipercaya oleh
pemerintah dalam mendukung
penanganan pandemi COVID-19,
selain juga bisa mewujudkan rasa
empati kami terhadap apa yang
kita alami bersama ini. Semoga
manfaatnya bisa dirasakan seluruh
masyarakat Denpasar dan Bali,”
ujarnya. [mar]

Pelantikan Pengurus .....................................Sambungan dari hal 12
satu penyumbang devisa terbesar
di Bali. Bali sebagai tujuan wisata
dunia dengan memiliki budaya dan
alam yang indah. Namun saat ini
ada beberapa pemberitaan buruk
tentang pariwisata Bali. Bahkan ada
media asing yang menyatakan Bali
sebagai destinasi yang tidak layak
dikunjungi tahun 2020. Sehingga
kita perlu meningkatkan kepercayaan dunia tentang pariwisata
Bali. Melalui Talkshow ini bermaksud memberikan pemahaman
dan wawasan yang berkontribusi
untuk berkembanganya pariwisata
Bali lebih baik lagi dan mampu
meberikan kepercayaan kepada
wisatawan tentang pariwisata Bali.
Pembina Unitas PJM Unwar,
Dr. I Gusti Agus Maha Putra Sanjaya, S.Pt., MM., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih
kepada pengurus sebelumnya atas

kerja sama, kerja cerdas dan kerja
keras dengan beberapa program
kerjanya. Ucapan selamat juga
diberikan kepada pengurus baru
agar mampu menjalankan program
kerjanya dan mampu membawa
nama PJM lebih baik kedepannya. Kedepannya harus mampu
membuat program-program kerja
yang lebih baik lagi serta lebih
banyak dalam menghasilkan proposal PKM. Melalui kegiatan Talk
Show ini dengan mengambil tema
pariwisata Bali, agar mampu memberikan kontribusi dan pendapat
yang mampu membawa pariwisata
bali lebih baik lagi kedepannya.
Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Ir. I Ketut
Sugihantara, MSA., menyampaikan apresiasi kepada panitia dan
mengucapkan terimakasih kepada
narasumber yang telah berkesa-

mpatan hadir untuk memberikan
wawasannya dalam Talk Show
ini. Harapanya dari talk show ini
mampu merumuskan gagasangagasan berkontribusi kepada
pembangunan di Bali. Dari Unwar
mampu menyuarakan dan memberikan pandangan-pandangan
tentang bagaimana Pariwisata Bali
kedepannya. Bali yang yang terkenal dengan pariwisata budaya dan
alamnya harus mampu dilestarikan
sehingga bisa diwariskan kepada
generasi berikutnya. Unwar dengan
visinya sebagai ekowisata memberikan kontribusi dalam membangun pariwisata berbasis lingkungan
yang bermanfaat untuk Bali dan
Indonesia umumnya. Ini menjadi
kewajiban kita semua sebagai akademisi dan masyarakat Bali untuk
memberikan kontribusi demi kemajuan pariwisata Bali. [pan]

Pengantar Redaksi ........................... Sambungan dari hal 1
Warmadaewa membentuk sebuah
gugus tugass COVID-19 termasuk
memberikan bantuan lewat Laboraturium Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan(FKIK) untuk membantu
dalam melakukan tesPCR atau swab
kepada pasien untuk memeriksa
apakah seseorang positif COVID-19
atau negatif.
Apa yang dilakukan oleh Unwar
yang menyuediakan Lab COVID-19
tentunya banyak menyedot perhatian baik di daerah maupun secaranasional karena di Bali baru ada
tiga tempat untuk melakukan tes
COVID-19yakni di RSUP Sanglah,
RS Udayana dan Lab FKIK Unwar.
Keberadaan Lab tersebut juga
membuat petinggi di Bali yakni Gubernur Bali dan Walikota Denpasar
dengan jajarannya sempat meni8njau keberadaan Lab COVID-19
sehiungga kami dari redaksi menjadikannya berita utama. Sedangkan
untuk dharma ketiga, Unwar melalui

Lemlit dan P2M tetap memberikan
kesempatan kepada dosen untuk
melakukan penelitian sesuai dengan
bidang ilmu masing-masing.
Terkait dengan situasi COVID-19
tersebut maka untuk terbitan kali ini
cendrung menampilkan berita dan
opini yang masih ada hubungannya
dengan COVID-19. Selain itu, redaksi
juga tetap menampilkkan kegiatan
lain yang kami rangkum dan dipilih
dari bulan Oktber 2019 sampai dengan Mei 2020.
Selain kegiatanmhasiswa baru,
redaksi juga tetap memberikan ruang
kepada kegiatan mahasiswa khususnya kegiatanUnitas yang ada serta
kegian Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Universitas maupun di Fakultas. Tidak ketinggalan pula berbagai
bentuk kegiattan yang ditampilkan
adalah kegiatan KKN, pengadian,
penelitian serta beberapa kegiatan
yang mampu untuk meningkatkan
promosi Unwar sejalan dengan

“Sapta Bayu”.
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.
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

Rektor Lantik Pelantikan .....................Sambungan dari hal 1
Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dijabat Drs. I Wayan Mirta, M.Si ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dijabat
Dr. I Made Sara, SE., MP., Fakultas
Sastra dijabat Prof. Dr. I Nyoman
Kardana, M.Hum., Fakultas Pertanian Ir. Dewa Nyoman Sadguna,
M.Agb., Fakultas Teknik dan
Perencanaan Prof. Dr. Ir. I Wayan
Runa, MT.Ars., serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)
kembali dipimpin oleh dr. I Gusti
Ngurah Anom Murdhana, Sp. FK.
Usai pelantikan, Rektor Widjana menjelaskan, proses seleksi
telah dilakukan sejak dua bulan
lalu. Ia berharap, para pimpinan
ditingkat fakultas dan PPs harus
bekerja satu arah demi mewujudkan Visi-Misi “Unwar yang
Bermutu, Berwawasan Ekowisata
dan Berdaya Saing Global Tahun
2034”. Ia tidak menginginkan
dekan dan direktur PPs berjalan

sendiri. Menurut dia, sistem pemilihan dekan dan direktur PPs
berbeda daripada pemilihan sebelumnya. “Jika dulu sistemnya
pada election, kini dengan ‘selection’. Sehingga yayasan dan rektor perannya sangat menentukan
dalam pemilihan dekan dan dan
direktur,” jelasnya.
Prof. Widjana pun membantah
jika tujuh dekan incumbent yang
menjabat kembali bukan berarti tidak ada regenerasi di tubuh
Unwar, melainkan murni hasil
penilaian dari rektor dan ketua
yayasan. “Semua incumbent kami
nilai masih layak untuk kita jadikan ‘partner’ memajukan Unwar.
Sekali lagi ini adalah keputusan
bersama dengan yayasan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
(YKKPB) Dr. Drs. AA Gede Oka

Wisnumurti, M. Si., mengingatkan,
jabatan dekan dan direktur adalah
amanah yang harus dipertanggung
jawabkan dengan kinerja yang
baik. Para pejabat baru dituntut
mampu bekerja secara optimal
dan inovatif dan tetap pada Misi
Unwar memberikan kesejahtaraan
untuk semua.
Ia pun menyatakan tidak ada
istilah masa uji coba misalnya 100
hari. Baginya, setiap hari seorang
pimpinan harus menunjukkan
totalitas dan loyalitas. Di era digitalisasi dewasa ini, menurut dia,
pimpinan juga dituntut bekerja
“out of the box” jika tidak ingin
tergilas. Sebelum dilantik, tujuh
dekan, direktur PPs didampingi
suami-istri masing-masing mengikuti prosesi “Majaya-jaya” di Pura
Swagina Sri Kesari Kampus Unwar
yang dipuput oleh Ida Ratu Pedanda Gede Panasan. [*]

Dikukuhkan Menjadi Guru Besar......Sambungan dari hal 1
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha,
SH.,MH. Puluhan karangan bunga
ucapan selamat pun terpampang
di sekitar kampus Unwar. Bahkan,
sejumlah Guru Besar dari berbagai
universitas ternama di Indonesia
turut hadir menyaksikan upacara
pengukuhan yang berjalan khidmat tersebut.
Pengukuhan juga dihadiri
oleh Kepala Subdirektorat Karier
Tenaga Kependidikan Kemenristekdikti, Bupati Bangli, Ketua
LLDIKTI Wilayah VIII Bali-Nusra,
Ketua Dewan Pembina Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,
Anggota Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Pengawas
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
beserta jajaran, Senat Universitas
Warmadewa, Undangan Guru
Besar dari Universitas yang ada
di Indonesia, Pejabat Struktural di
lingkungan Unwar serta seluruh
Keluarga dan Kerabat dari Prof.
Dr. I Nyoman Putu Budiartha,
SH.,MH.
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., telah meniti
karier sebagai Dosen Tetap FH
Unwar selama 34 tahun (sejak
1985). Dengan tidak mengenal
lelah, meskipun penuh tantangan
berliku dan berbagai hambatan,
namun dengan semangat pantang

menyerah, penuh kerja keras, kerja
tuntas, dan kerja ikhlas sembari
bersabar dan tekun, serta berserah
diri kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa, akhirnya pencapaian yang
dinantikan membuahkan hasil.
Pria kelahiran Tianyar, 31 Desember 1959 ini ditetapkan menjadi
Guru Besar Tetap berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI dengan Nomor: 35162/M/
KP/2019 tertanggal 14 Oktober
2019 Terhitung Mulai Tanggal
(TMT) 1 Oktober 2019.
Rektor Unwar, Prof. Widjana, mengatakan pihaknya telah
menahan “dahaga” selama 4
tahun untuk menantikan lahirnya
seorang Guru Besar di Unwar.
Sehingga, dengan dikukuhkannya
Guru Besar Tetap Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH.,
pihaknya bersama seluruh civitas
akademika Unwar merasa bangga
dan berharap pengukuhan ini bisa
menjadi pemantik bagi para dosen
di Unwar untuk bisa meningkatkan
kualifikasinya meraih gelar Guru
Besar dengan hasil karya-karya
penelitian yang inovatif yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Sebab, saat ini Unwar baru memiliki 13 orang Guru Besar Tetap
yang masih bertengger di bawah
standar Dikti.
“Semoga dengan dikukuhakan-

nya Prof. Budiartha menjadi Guru
Besar Tetap di Fakultas Hukum
Unwar dapat memanfaatkan perannya dalam meningkatkan mutu
Tri Darma Perguruan Tinggi di
Unwar, sehingga Unwar memiliki
daya saing yang tinggi di tingkat
lokal, regional maupun internasional sesuai visi Unwar yang
bermutu, berwawasan ekowisata
dan go global 2034,”ujar Prof.
Widjana.
Ketua Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengucapkan selamat atas dikukuhkannya guru besar tetap Prof. Budiartha
pada bidang Ilmu Hukum di FH
Unwar. Diharapkan gelar yang
disandang saat ini harus mampu
menjadi vibrasi bagi masyarakat,
khususnya memastikan hukum
yang tidak pasti saat ini.
Di samping juga harus mampu
memberikan iklim positif terhadap
dunia akademik, sehingga proses
akademik di Unwar semakin hidup
dan produktif dengan karya-karya
inovatifnya demi kemajuan dunia
pendidikan di Indonesia. “Saya
berharap kalau bisa setiap bulan
hal semacam ini (pengukuhan
guru besar tetap-red) bisa digelar
di Unwar. Sebab, semakin banyak
guru besar, maka akan memberikan iklim positif terhafap dunia
akademik,”pungkasnya. [Cin]

FH Unwar Gelar Pengabdian..................Sambungan dari hal 1
Wakil Dekan I Ida Ayu Putu Widiati, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan
II A.A. Sagung Laksmi Dewi,
S.H.,M.H., dan Wakil Dekan
III I Ketut Sukadana, S.H.,M.H.,
sejumlah dosen dilingkungan FH
Unwar, serta perwakilan BEM dan
DPM FH Unwar.
Dekan FH Unwar, Prof. I Nyoman Putu Budiartha, SH., MH.,
mengatakan pada saat ini semua
komponen masyarakat mengalami
dampak Covid-19. Oleh karena
itu, sebagai salah satu institusi
pendidikan di Unwar, FH Unwar
memiliki program pengabdian kepada masyarakat. Kali ini, program
pengabdian kepada masyarakat
ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada warga yang
berada di panti sosial dan panti
asuhan.
“Tujuan kami memberikan
bantuan di panti sosial dan panti
asuhan ini untuk memberikan

semangat kepada orangtua/lansia di Panti Sosial Tresna Werda
“Wana Seraya dan kepada anakanak di Panti Asuhan Sidhi Astu
ini. Semoga bantuan yang kami
berikan bisa bermanfaat untuk
kebutuhan warga panti di tengah
pandemi Cobid-19 ini,”ujarya.
Pada kesempatan ini, pihaknya
mengajak seluruh masyarakat,
instansi, dan pengusaha untuk
bersinergi membantu pemerintah untuk menghadapi dampak
pandemi Cobid-19 yang penyebarannya masih masif di Bali.
“Saya berharap kepada anak-anak
di Panti Asuhan Sidhi Astu agar
bisa melanjutkan pendidikan
yang lebih tinggi nantinya dan
bisa menjadi anak-anak tangguh
dalam menghadapi situasi apapun
nantinya,”tandasnya.
Perwakilan Panti Sosial Tresna
Werda “Wana Seraya”, Ni Wayan
Sariati, mengucapkan terimakasih

kepada civitas akademika FH Unwar
yang telah memberikan bantuan kepada orang tua yang tinggal di Panti
Sosial Tresna Werda “Wana Seraya”
yang jumlahnya 40 orang. Menurutnya, bantuan yang diberikan
FH Unwar merupakan berkah bagi
warga Panti Sosial Tresna Werda
“Wana Seraya” di tengah situasi
pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara itu, Pimpinan Panti
Asuhan Sidhi Astu, S.M. Xaverine,
mengaku bahagia atas kehadiran
FH Unwar yang telah melakukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat di panti asuhannya.
Menurutnya, kehadiran FH Unwar
merupakan kasih karunia Tuhan
dalam bentuk pemberian bantuan
kepada anak-anak didik di Panti
Asuhan Sidhi Astu. Bantuan ini
sangat bermanfaat untuk pendidikan dan pemenuhan kebutuhan
anak-anak yang belajar di Panti
Asuhan Sidhi Astu. [don]
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Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar IB. Rai Dharma Wijaya Mantra dengan jajarannya tengah meninjau gedung baru FKIK yang dilengkapi fasilitas Lab Bio-Mol untuk membantu swab pasien Covid-19 berbasis PCR.
Dalam kunjungan tersebut diterima oleh Rektor Unwar Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E Sp.ParK dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti, M.Si.

Rektor Unwar dan Yayasan Berikan Semangat
MBW Untuk Rebut Juara Tahun Depan
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Pasca Grand Prix Piala Marching Band Piala Presiden yang telah
diikuti oleh Marching Band Laskar
Sri Ksari Warmadewa pada tanggal
28-29 Desember 2019 lalu yang
berhasil membawa pulang Piala
Menteri Pemuda dan Olahraga
(Juara Umum 3) ke universitas
warmadewa. Rektor Unwar Prof.
dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E
Sp.ParK memberikan semangat
kepada Marching Band Laskar Sri
Ksari Warmadewa dalam pertemuan yang dilaksanakan di Ruang
Sidang Sri Ksari Warmadewa Mandapa Sabtu, 4 Januari 2020.
Rektor memberi semangat dan
dukungan kepada tim Marching
Band Warmadewa untuk kembali
berkompetisi dan merebut piala
presiden di tahun depan. Selain
itu apresiasi yang sangat tinggi di-

berikan olehnya kepada tim MBW
karena telah berjuang maksimal
membawa nama warmadewa di
kancah nasional.
“Selamat kepada seluruh keluarga mbesar mbw yang telah
berhasil menyabet juara umum
3 dan beberapa juara lainya. Ini
merupakan raihan yang sangat
besar. Kita harus apresiasi yang
luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan yang bergembira ini bisa
menjadi motivasi bagi seluruh keluaraga besar mbw sehingga nanti
di tahun depan bisa mengikuti
kembali kegiatan grand prix piala
presiden dan merebut juara umum
1 dan tentunya juga kompetisi
yang lebih tinggi lainya” paparnya.
Selain itu Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr.
Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti,
M.Si juga memberikan apresiasi

yang sangat tinggi atas kerja keras
serta totalitas dalam mempersembahkan persembahan yang terbaik
di ajang Grand Prix Marching Band
Piala Presiden di Senayan Jakarta.
Menurutnya dengan menjadi juara
di tingkat nasional, hal tersebut
juga mengharumkan nama Bali
karena Marching Band Universitas Warmadewa satu”nya yang
mewakili bali untuk ikut kompetisi

Unitas Formasi Unwar Gelar Turnament Futsal

UNITAS Forum Mahasiswa Islam
Universitas Warmadewa menggelar Turnament Futsal “Solidaritas Menjungjung
Tinggi Sportifitas” di Maezza Futsal Padangsambian Denpasar Sabtu, 7 Maret
2020. Acara dihadiri oleh pembina dan
panitia serta peserta turnament futsal.
Ketua Umum Formasi Unwar mengatakan kegiatan formasi ini bertujuan untuk
meningkatkan tali persaudaran di antara
lingkup organisasi dan lainya. Kegiatan
tersebut merupakan realisasi kegiatan
tahunan dari Formasi Unwar. Selain itu
Kegiatan tersebut juga kali pertama dilak-

sanakan oleh Formasi Unwar.
“Kegiatan Ini meruapakan Program
kerja formasi, tujuannya yakni menyalurkan minat dan bakat generasi
muda dalak rangka menjungjung tinggi
nilai solidaritas dan sportivitas serta
menjalin tali persaudaraan antar mahasiswa dan organisasi.”ungkapnya.
Pembina Formasi Unwar menyambut baik kegiatan tersebut serta
memberikan apresiasi atas kerja panitia
dalam rangka mempersiapkan kegiatan
tersebut.
Menurutnya kegiatan turnament futsal
dalam rangka menciptakan rasa kekeluargaan dan juga menjunjung tinggi rasa
persaudaraan. Pembina Unitas Formasi
Unwar mengingatkan sportifitas dalam
pertandingan agar diperhatikan dan dijadikan hal paling utama.
“Semoga acara ini memberikan nilai
positif bagi kita semua, dan Saya minta
pelaksanaan ini diawali dengan bergembira dan diakhiri juga dengan kegembiraan,” Katanya. [don]

GPMB Piala Presiden tersebut.
“Saya bangga dengan kalian, kalian
marching band yang membawa
nama bali di tingkat nasional, kalian satu-satunya marching band
kebanggan Bali yang mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan
international,” tuturnya.
Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir.
I Wayan Parwata, M.T.,IPM juga
mengatakan dengan raihan juara

yang telah di raih oleh Marching
Band Warmadewa merupakan
suatu kebanggaan yang sangat besar bagi lembaga. Apalagi dengan
prestasi tersebut dapat membantu
peningkatan pemeringkatan di
SIMKATMAWA Ristekdikti.
“Ini merupakan raihan juara
yang berpengaruh terhadap peningkatan pemeringkatan di SIMKATMAWA Ristekdikti tentu hal
ini menjadi kebanggan bagi lembaga Universitas Warmadewa”
tegasnya.
Sementara itu Ketua Pelatih
MBW juga bertrimakasih kepada
seluruh pihak, khususnya Yayasan
Kesejahteraan Kopri Propinsi Bali,
Rektor Universitas Warmadewa
dan seluruh sponsor yang telah
mensupport kegiatan Marching
Band Laskar Sri Ksari Warmadewa
dari awal sampai akhir sehingga

mampu memberikan penampilan terbaik untuk menjadi juara
umum 3 dengan membawa piala
Menteri Pemuda dan Olahraga
RI. Ia mengucapkan permohonan
maaf kepada seluruh pihak karena
belum mampu memberikan yang
paling terbaik yakni membawa
pulang piala presiden. “dengan
Latihan yang telah dilaksanakan
selama 1 tahun 4 bulan kami
belum juga mampu mejadi yang
paling terbaik untuk merebut piala
presiden dalam ajang Grand Prix
Marching Band yang dilaksanakan
di Senayan Jakarta” ungkapnya
dalam laporannya.
Kedepan pihaknya bersama
seluruh keluarga besar MBW akan
terus berjuang demi membawa
nama baik warmadewa untuk
berkibar di kancah nasional bahkan international.

Pelantikan Pengurus dan Anggota Baru
Periode 2020/2021 dan Talk Show 2020
DENPASAR (Suara Warmadewa)- Unitas Penalaran
dan Jurnalistik Mahasiswa
(PJM) Universitas Warmadewa menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Baru dan Anggota Baru Periode 2020/2021
dan Talk Show 2020 “Peran
Media dalam Eksistensi dan
Pariwisata di Provinsi Bali”
pada hari Sabtu, 18 Januari
2020 di Ruang Auditorium
Widya Sabha Uttama Unwar.
Acara dihadiri oleh Ketua
Yayasan yang diwakili Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Proponsi Bali,
Ka. BAAK, Pembina Unitas
Penalaran dan Jurnalisitik
Unwar, Para Narasumber,
BEM dan DPM dilingkungan
Unwar, Unitas dilingkungan
Unwar, Panitia, dan seluruh

peserta Talk Show.
Acara diawali dengan
Pembacaan Surat Keputusan
Rektor tentang Susunan Pengurus Unitas Pernalaran dan
Jurnalistik Mahasiswa Unwar
oleh Kabag. Kemahasiswaan
Unwar. Dilanjutkan dengan
pembacaan sumpah Pelantikan Pengurus dan Anggota
Baru yang dipimpin oleh Sek-

retaris Yayasan Kesejahteraan
Korpri Propinsi Bali.
Pesan dan Kesan Pengurus periode 2019/2020
menyampaikan ucapan
terimakasih kepada semua
pihak dan anggota yang telah
membantu kepengurusan
periode sebelumnya. Banyak kebersaman yang kita
ikuti dalam setiap kegiatan

PJM yang mengajarkan kita
banyak hal. Kepada pengurus
baru agar mampu membawa
unitas ini lebih baik lagi.
Rangkulah seluruh anggota
jadikan sebagai keluarga
dan jadikan sekretariat PJM
sebagai rumah kedua kalian.
Ketua Umum Terpilih
Periode 2020/2021 dalam
sambutannya menyampaikan
mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang
telah mendukung acara ini.
Semoga kedepannya bisa
membawa nama baik Unitas
Penalaran dan jurnalistik.
Dalam acara pelantikan ini,
PJM juga melaksanakan Talk
Show tentang Patiwisata Bali.
Pariwisata merupakan salah
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