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Hasil ini berdasarkan atas hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi tahun 
2020. Sebelumnya, Untar menempati peringkat ke-31 secara nasional 
dan peringkat ke-7 untuk perguruan tinggi swasta pada Selasa (18/8).

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan secara khusus 
mengucapkan apresiasinya atas capaian ini. “Kami mengucapkan 
terima kasih atas kontribusi semua dosen, mahasiswa, karyawan, 
alumni, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam peningkatan 
kualitas kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Untar, 
sehingga dapat memperoleh capaian reputasi seperti saat ini. Hal ini 
merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah 
memercayakan berbagai kegiatan dan memilih Untar sebagai tempat 
melanjutkan studi di perguruan tinggi,” ucapnya.

”Kami akan terus meningkatkan kualitas di berbagai bidang 
sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik lagi di tahun 
mendatang, khususnya berbagai kegiatan yang mengarah pada 
reputasi international. Melalui kolaborasi dengan semua pemangku 
kepentingan, Untar siap masuk ke reputasi international,” lanjut Rektor 
Untar Periode 2020-2024 yang baru saja dilantik Senin (31/8) silam.

Direktur Jenderal Dikti (Dirjen Dikti) Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, 
Ph.D. menjelaskan bahwa tujuan utama klasterisasi perguruan tinggi 
berfungsi untuk menyediakan informasi kepada masyarakat umum 
tentang kualitas kinerja perguruan tinggi di Indonesia. “Klasterisasi 
menyediakan landasan bagi pengembangan kebijakan pembangunan, 
pembinaan perguruan tinggi serta untuk mendorong perguruan tinggi 
dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan 
tinggi secara berkelanjutan,” jelasnya.

Untar memperoleh peringkat ke-3 dari 50 
Perguruan Tinggi terbaik di lingkungan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah III, Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2020, yang diumumkan secara resmi 
pada Rabu (2/9).
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Prof. Nizam lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat 
empat aspek utama yang digunakan untuk menilai kinerja 
perguruan tinggi pada klasterisasi tahun 2020 ini, antara 
lain mutu sumber daya manusia dan mahasiswa (input), 
pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi (proses), capaian 
kinerja jangka pendek yang dicapai oleh perguruan tinggi 
(output), dan capaian kinerja jangka panjang perguruan tinggi 
(outcome).

Hal senada diungkapkan Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. 
Agus Setyo Budi, M.Sc. “Klasterisasi disusun untuk perbaikan 
berkelanjutan untuk kinerja masing-masing Perguruan Tinggi 
secara holistik,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dirilis Humas LLDIKTI Wilayah 3, 
Untar memiliki skor 2.166 di Klaster 2 Perguruan Tinggi, 2.360 
untuk indikator input,  3.336 untuk indikator proses, 1.425 
untuk indikator output, dan 1.678 untuk indikator outcome.

Sejumlah dosen Untar mengikuti Sosialisasi Penggunaan 
Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang 
diadakan bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah III, Selasa (8/9) melalui aplikasi daring.

Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc. 
berharap sosialisasi ini dapat mendorong para dosen Untar 
memanfaatkan aplikasi PD-Dikti sebaik mungkin. “Melalui 
acara ini, para dosen diharapkan dapat menggunakan aplikasi 
PD-Dikti secara optimal untuk tanggung jawab pelaporan dan 
peningkatan mutu perguruan tinggi,” ujarnya.

“PD-Dikti merupakan tulang punggung data atau wali data 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sistem 
Integrasi Layanan Data. Sistem ini merupakan bentuk 
kolaborasi antarkementerian, sehingga data dari PD-Dikti 
kemudian dapat digunakan instansi-instansi lain seperti 
Kemdagri, Kemenag, Kemenkes, Kemenaker, BAN-PT, LAM, 
dan lain-lain,” sambung Prof. Agus.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan secara 
khusus menyampaikan apresiasinya kepada pihak LLDIKTI 
yang telah berkenan secara khusus memberikan pembekalan. 
“Terima kasih kepada Prof. Agus dan rekan-rekan dari 
LLDIKTI Wilayah III yang telah memberikan outline atau 
gambaran garis besar penggunaan aplikasi ini,” ucapnya.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Rasji, S.H., M.H., 
sosialisasi ini merupakan sebuah langkah menuju peningkatan 
mutu. “Kita perlu terus memerhatikan input,  proses , output, 
dan outcome agar peringkat Untar dapat semakin meningkat 
di masa yang akan datang,” tuturnya.

Turut hadir dalam sosialisasi Kepala Sub-Bagian Sistem 
Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III Jakarta 
Bapak Noviyanto, S.T., M.M.S.I. yang membagikan tata cara 
pelaporan melalui Aplikasi PD-Dikti.

Dosen Didorong Optimalkan 
Aplikasi Pangkalan Data
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Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar bersama dengan 
Sekolah Dian Harapan Daan Mogot mengadakan seminar 
online dengan tema  Influencer  di Media Sosial. Influencer 
memang menjadi topik yang hangat dengan banyaknya 
Influencer  bermunculan di berbagai platform  seperti  Youtube, 
Instagram  hingga  TikTok . Seminar online  ini menghadirkan 
narasumber dari Fikom Untar yaitu Diah Ayu Candraningrum 
S.T., M.B.A., M.Si., Lydia Irena, S.Ikom., M.Si., dan juga 
mahasiswa Fikom Untar Evelline Tando, Sabtu (18/9).

Seminar dibuka dengan permainan untuk mengenal fakultas 
ilmu komunikasi dan juga media sosial yang dibawakan oleh 
dosen Fikom Untar Lydia. Murid yang dapat memenangkan 
permainanan akan diberi hadiah dengan saldo uang 
elektronik. Setelah sesi game singkat, seminar dilanjutkan 
dengan mengangkat topik media sosial seputar pengertian, 
karakteristik, kategori pengguna media sosial, dan bagaimana 
menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi.

Sesi berikut dilanjutkan oleh Diah Ayu Candraningrum, dosen 
Fikom Untar yang juga akrab disapa dengan nama Sandra ini 
membahas lebih dalam tentang influencer  antara lain definisi, 
jenis-jenis influencer  berdasar besar pengikut, faktor yang 
harus dimiliki seorang influencer  media sosial.

Pada seminar online ini, para narasumber turut 
memperkenalkan profil Fikom dan Fakultas lainnya yang 
dimiliki Untar kepada para siswa SMA Dian Harapan yang 
sebentar lagi akan masuk ke jenjang perguruan tinggi.

Di tahun 2020 ini Fakultas Ilmu Komunikasi Untar yang 
didirikan 22 Juni 2006 ini telah memiliki akreditasi “A” 
dari BAN PT, memiliki 3 konsentrasi yaitu PublicRelation, 
Jurnalistik, dan Advertising, dengan jumlah mahasiswa sekitar 
1000 mahasiswa. Fikom Untar juga menawarkan berbagai 
kegiatan belajar seperti magang, menawarkan berbagai 
kesempatan pertukaran mahasiswa ke partner Universitas 
Mancanegara.

Seminar Online yang diadakan oleh Himpunan Teknik 
Iluminasi Indonesia (HTII) mengangkat tema “UVC Lighting 
sebagai Disinfektan: Sebuah Mitos atau Kenyataan?” 
diselenggarakan secara online melalui media daring pada 
Kamis (17/9).

Dimoderatori Dosen Fakultas Teknik Untar Dr. Ir. Endah 
Setyaningsih, M.T. dengan narasumber Ketua Umum HTII Ir. 
Benno Salinas Fevriarto, Managing Director PT. Buana Tirta 
Utama dan PT. Fruit - Ing Indonesia Dr. Drs. EC. Iwan Winardi, 
M.M., dan Product Manager - OEM PT. Signify Commercial 
Indonesia Herdito Prasetyaji, S.T.

Dalam sambutan Ketua HTII menyampaikan harapannya agar 
seminar ini dapat mengedukasi masyarakat untuk membantu 
mencegah pandemi.

Dr. Drs. EC. Iwan Winardi, M.M. berbagi bahwa berdasarkan 
pengalaman, saat situasi Covid-19, penggunaan UVC 

untuk mensterilkan udara lingkungan kantor. “Lampu UVC 
di kantor kami gunakan timer untuk mengamankan udara 
dan permukaan benda. Keunggulan UVC adalah tidak 
meninggalkan residu, atau mencemarkan udara, sehingga 
keamanan lebih terjamin. Lampu UVC merupakan investasi 
yang lebih murah dibandingkan zat kimia lainnya.

Influencer di 
Media Sosial

UVC, Salah Satu Metode Tepat 
untuk Disinfektan
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Untar bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia 
menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Geopark 
Belitong yang diwujudkan dalam penandatanganan 
MemorandumofUnderstanding(MoU), Kamis (3/9) melalui 
aplikasi pertemuan daring. Kerja sama ini merupakan salah 
satu upaya Geopark Belitong meraih status UNESCO Global 
Geopark (UGGp) 2021 yang saat ini berstatus ditangguhkan 
(deferred), sehingga Badan Pengelola Geopark Belitong harus 
mengirimkan progress report pada Komisi Nasional Indonesia 
UNESCO (KNIU) dalam kurun waktu maksimal 2 tahun
ke depan.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berharap 
kerja sama ini dapat memperluas potensi Untar dalam 
mengembangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
“Melalui MoU ini, saya harap Untar dapat semakin 
berkontribusi untuk Bangka Belitung melalui penelitian, 
pengembangan SDM, dan sebagainya. Para Alumni Untar 
seperti Isyak Meirobi sebagai Wakil Bupati Belitung dan Dr. 
Erzaldi Rosman yang sekarang menjadi Gubernur Bangka 
Belitung, merupakan bukti nyata kontribusi Untar untuk 
Indonesia,” ujarnya. “Untar memberi apresiasi kepada para 
alumni yang kembali membangun dan mengembangkan 
daerahnya. Kontribusi nyata dari para lulusan sangat 
dinantikan di masa mendatang,” sambung Rektor.

Menteri PPN/Bappenas Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa 
dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama antara 

Geopark Belitong dan perguruan-perguruan tinggi merupakan 
sebuah langkah yang baik. “Saya percaya kerja sama dengan 
perguruan tinggi akan menambah kapasitas Geopark di 
berbagai bidang,” ungkapnya. MoU ditandatangani beberapa 
perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, antara lain 
Universitas Tarumanagara, Universitas Podomoro, Universitas 
Sampoerna, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Institut Teknologi 
Bandung, Universitas Sahid Jakarta, danUniversitas Bakrie. 
Gubernur Bangka Belitung Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, 
S.E., M.M. turut hadir dalam penandatanganan ini.

Berkontribusi 
Mengembangkan 

Bangka Belitung

Herdito Prasetyaji menjelaskan bahwa UVC sebenarnya 
juga diproduksi oleh matahari, namun karena panjang 
gelombangnya lebih pendek sehingga ter-filter oleh atmosfer 
bumi dan tidak mencapai permukaan bumi. Fungsi UVC dapat 
juga menjadi disinfektan, ini seringkali menggunakan artificial
lighting. “UVC dinilai mampu melakukan penetrasi hingga ke 
dalam sel dan bisa merusak struktur dari jamur, virus, maupun 
spora. Sampai saat ini belum terbukti adanya patogen yang 
resistant terhadap UVC, ini menjadikan UVC sebagai metode 
yang efektif untuk disinfektan.”

HTII merupakan satu-satunya wadah bidang pencahayaan di 
Indonesia, yakni asosiasi khusus bidang teknik iluminasi yang 
menjembatani ilmu-ilmu serta produk mengenai pencahayaan.
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Peluncuran 
Logo Kampus 
Merdeka 
Indonesia Jaya

Pertemanan yang Sehat

Untar bersama seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun 
swasta (PTS) menghadiri peluncuran logo Kampus Merdeka 
Indonesia Jaya yang diselenggarakan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Ditjen Dikti Kemendikbud) secara daring, Senin (14/9).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., 
Ph.D. berharap peluncuran ini menjadi tonggak kemajuan 
pendidikan di Indonesia. ”Dengan diluncurkannya logo ini, 
semoga benar-benar dapat meningkatkan semangat kita 
bersama. Tidak hanya menjadi sekadar logo, tetapi mendarah 
daging dan menjiwai dalam diri kita semua, bahwa tujuan 
utama pendidikan adalah untuk membangun dan melahirkan 
Indonesia yang jaya,” ungkapnya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan Untar 
mendukung penuh implementasi Kampus Merdeka dalam 
melahirkan lulusan berkualitas yang dapat membangun 
negeri. “Untar siap berkontribusi sesuai potensi yang dimiliki 
dalam Program Kampus Merdeka untuk Indonesia Jaya,” 
ucapnya.

Subkoordinator Humas Ditjen Dikti Doddy Zulkifli, mewakili 
Sekretaris Dirjen Dikti, mengungkapkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam logo tersebut. “Logo ini memiliki tiga 
semangat, yaitu gotong royong, inovasi, serta menghasilkan 

generasi emas Indonesia di masa yang akan datang,” 
tuturnya.

Acara yang disiarkan langsung melalui aplikasi daring dan 
Youtube ini dihadiri para Rektor, perwakilan Humas, dosen, 
dan mahasiswa Indonesia.

Yayasan Tarakanita kembali menggandeng Universitas 
Tarumanagara dalam seminar online dengan topik “Do I 
Have Toxic Friendships?”, pada hari Senin (7/9). Seminar 
kali ini mengundang dua pembicara dari Untar yaitu Indira 
Mustika Tandiono, S. Psi. dan Stella Tirta, M.Psi., Psikolog 
dimoderatori oleh guru bimbingan dan konseling SMA 
Tarakanita Citra Raya Moderator F. Maya Ratih, S.Pd.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Divisi Pendidikan 
Yayasan Tarakanita Ambrosius Sigit Kristiantoro, M.Pd. Beliau 
mengatakan bahwa semua harus tau seperti apa karakteristik 
pertemanan yang dimiliki, “Mari kita membuka diri agar bisa 
menjadi sahabat yang hebat, belajar hal-hal baik dalam 
pertemanan sehingga bisa menjadi kontributor kebaikan 
dalam setiap aspek kehidupan,” bukanya.

Seminar dilanjutkan dengan Pre-Testyang disediakan untuk 
mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap toxicfriendship. 
Indira memulai sesinya dengan membahas ciri-ciri toxic

friendship dan dampak dari toxicfriendship dalam upaya 
mengidentifikasi pertemanan yang tidak baik.

“Jika teman yang baik menerima kamu apa adanya, teman 
yang toxic mencoba mengubah dan mengontrol diri kalian,” 
paparnya menjelaskan pertemanan yang tak sehat. Indira 
juga mengatakan bahwa pertemanan yang tidak baik bisa 
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Mengarahkan Anak Memilih Karir

membawa perubahan terhadap individu seperti merasa 
kesepian, meningkatnya stress, dan merasa tidak ada 
dukungan. “Teman yang baik bisa membantu untuk 
memberikan support,” serunya.

Sesi terakhir dibawakan oleh Stella Tirta, M.Psi., Psikolog. Staf 
Pengajar Praktik Kerja Profesi Psikologi Klinis, Universitas 
Tarumanagara ini menjelaskan apa yang menciptakan 
pertemanan yang baik, penyelesaian konflik yang efektif 
melalui komunikasi yang baik hingga memperhatikan 
lingkaran pertemanan.

“Pertemanan itu seperti perjalanan, bisa melihat 
pemandangan indah, bisa bersenang-senang, dan 
sebagainya, namun harus diingat perjalanan tidak selalu 
mulus, pasti ada naik turunnya,” serunya.

Seminar kali ini diikuti kegiatan menarik dari UNTAR dan 
Yayasan Tarakanita yaitu diadakan lomba menulis esai 
dengan hadiah saldo dompet digital.

Untar kembali berkolaborasi bersama Yayasan Tarakanita 
dalam Seminar Parenting Career Day 2020 SMA Santo 
Carolus bertema “Mendampingi Anak dalam Pemilihan Karir di 
Era Covidigital” yang dilaksanakan secara daring,
Sabtu (19/9).

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan menjadi 
narasumber dalam acara ini. Selama satu jam, Rektor 
membagikan paparannya di hadapan para orang tua siswa 
SMA Santo Carolus Surabaya.

Rektor berharap acara ini dapat menjadikan orang tua 
semakin baik dalam membimbing anak-anak dalam hal 
pemilihan karir. “Sebagai ciptaan Tuhan, anak-anak perlu 
dibimbing dengan kasih sayang dan rasa hormat. Semoga kita 
dapat mendampingi anak-anak menjadi orang dewasa yang 
baik, berguna untuk kehidupan dan kemuliaan Tuhan, apapun 
karir yang dipilihnya,” tuturnya.

Menurut Rektor, anak-anak perlu memiliki 5 skill yang 
dibutuhkan industri di masa depan, antara lain Complex
ProblemSolving (kemampuan memecahkan masalah), Social
Skill (kemampuan bersosialisasi), ProcessSkill(kemampuan 
memproses informasi), SystemSkill (kemampuan membuat 
pertimbangan dan keputusan bertindak dalam sebuah sistem), 
dan CognitiveAbilitiesSkill (kemampuan berpikir/kognitif) agar 
dapat unggul di masa depan.

“Sehingga dalam pendampingan anak, orang tua diharapkan 
mampu memahami adanya perubahan dan perbedaan situasi, 

serta cara pandang anak-anak zaman sekarang yang sudah 
berbeda dengan situasi ketika kita masih muda,” ujarnya.

Rektor berpendapat bahwa orang tua tidak boleh 
memaksakan anak-anaknya memilih karir sesuai ideal orang 
tua. Rektor menekankan bahwa anak-anaklah yang harus 
menentukan sendiri jalan hidup mereka. “Orang tua berhak 
mengarahkan anak-anaknya ke arah karir tertentu, tetapi tidak 
boleh menentukan masa depan anak sesuai kehendak dan 
keputusan orang tua,” imbuhnya.

Mewakili Yayasan Tarakanita, Guru SMA Santo Carolus 
Surabaya C. Winarti Handayani, S.Pd. secara khusus 
mengucapkan apresiasi kepada Rektor. “Terima kasih atas 
kesediaan Bapak Rektor untuk membagikan informasi yang 
berharga ini. Banyak yang bisa kita dapatkan hari ini, semoga 
sungguh menjadi bekal untuk membimbing putra-putri kita 
dalam menentukan karir mereka,” ucapnya.

Acara yang disiarkan melalui aplikasi daring dan Youtube 
secara langsung ini dihadiri ratusan orang tua/wali murid kelas 
10, 11, dan 12 SMA Santo Carolus Surabaya.




