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Dies Natalis ke-61,
Membangun 
Reputasi 
Internasional:
Untar untuk 
Indonesia

Untar merayakan ulang tahun ke-61 dengan mengangkat tema 
“Membangun Reputasi Internasional: Untar untuk Indonesia” 
pada Kamis (1/10). Perayaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya karena diadakan daring dan disiarkan di kanal  Youtube 
Untarjakarta. Perayaan tersebut juga bertepatan dengan hari 
Kesaktian Pancasila serta pembukaan Research Week 2020.

Sulitnya kondisi di tengah pandemi Covid-19, tidak membuat Untar 
kalah dengan keadaan, sivitas akademika Untar tetap harus menjaga 
semangat Integritas, Profesionalisme, dan  Entrepreneurship  untuk 
terus berkarya serta terus menjadikan Pancasila sebagai nilai yang 
diimplementasikan dalam kegiatan pengajaran, pengabdian kepada 
masyarakat, penelitian, publikasi, dan kegiatan-kegiatan lain .

Acara dibuka oleh Laporan Ketua Umum HUT Untar Dr. Rasji, S.H., 
M.H., “Kami mengucapkan selamat dan mendoakan agar Untar terus 
maju di tingkat Nasional maupun Internasional. Ditambahkan bahwa 
rangkaian acara HUT ini meliputi kegiatan Research Week yang 
merupakan agenda tahunan pemberian penghargaan kepada para 
dosen untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, lomba konten 
kreatif digital yang diikuti para mahasiswa, dosen, serta karyawan, dan 
akan diselenggarakan Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum pada 
pertengahan Oktober nanti. Kami mengucapkan selamat kepada para 
pemenang,” pungkasnya.

Dilanjutkan dengan sambutan Ketua LPPM Universitas Tarumanagara 
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D., bahwa di tengah pandemi,  Research 
Week 2020 terus dijalankan meskipun membutuhkan banyak 
penyesuaian yang perlu dilakukan dalam waktu singkat.
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“Meskipun di tengah pandemi namun  Research Week 2020 
tetap memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi, hal 
ini terlihat dari jumlah karya yang masuk meningkat sekitar 
80 persen dari tahun lalu. Kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya  
Research Week 2020 ,” sambutnya.

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara yang diwakili oleh 
Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara Dr. Ariawan 
Gunadi, S.H., M.H. mengatakan bahwa dalam menghadapi 
tantangan yang ada, Untar harus mampu beradaptasi dan 
melakukan perubahan-perubahan terhadap kemajuan zaman, 
“Pendidikan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak 
(sinergi) seperti Universitas, Industri, Perusahaan, dan lainnya 
untuk dapat tetap mengedepankan kualitas pendidikan. 
Saat ini mulai berkembang penyelenggaraan pendidikan 
tanpa tatap muka dengan tenaga pengajar dari sekumpulan 
para profesor dunia. Jadi tanpa memiliki gedung megah, 
sebuah lembaga pendidikan tetap dapat menyelenggarakan 
pendidikan yang berkualitas. Akhir kata kami ingin 

mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-61 
Universitas Tarumanagara,” ujar Dr. Ariawan.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Rektor Untar Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan yang mengatakan bahwa Sivitas 
Akademika Universitas Tarumanagara perlu menjalankan nilai 
Integritas, Profesionalisme, Entrepreneurship, dan Budi Luhur 
dalam berbagai aspek kehidupan.

“Untar terus meraih berbagai prestasi dan reputasi, baik 
nasional maupun internasional. Mahasiswa dan dosen telah 
berkolaborasi menghasilkan karya-karya terbaiknya, secara 
khusus bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Capaian ini 
sangat mendukung tercapainya prestasi Untar seperti yang 
kita lihat saat ini. Oleh karenanya, Untar memberikan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada penyumbang karya,” serunya. 
“Selamat ulang tahun kepada Universitas Tarumanagara, dan 
terus sukses untuk kita semua, menjadi perguruan tinggi yang 
karyanya dirasakan oleh masyarakat luas, sesuai dengan 
tagline: Untar untuk Indonesia,” sambut Rektor diikuti upacara 
pemotongan tumpeng.

Rektor juga berpesan agar Sivitas Akademika Untar 
dapat mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam 
proses pembelajaran di Untar. “Nilai-nilai luhur Pancasila 
diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi di Untar, dipadukan nilai-nilai Untar yaitu 
Integritas, Profesionalisme dan  Entrepreneurship yang berbudi 
luhur,” pungkas Rektor.

Selain memberikan hadiah kepada para pemenang lomba 
konten kreatif inovatif, dalam perayaan Dies Natalis ke-61 
turut diberikan penghargaan Research Week dalam rangka 
meningkatkan kinerja para dosen dalam bidang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Kategori-kategori penghargaan antara lain: 
terdiri dari kategori artikel jurnal terindeks bereputasi ( Scopus, 
ISI Thomson/Web of Science, EBSCO, DOAJ, Copernicus), 
kategori artikel jurnal terindeks SINTA penerbit Untar dan non-
Untar, kategori  Prosiding t erindeks  Scopus  dan  WOS,  kategori 
penerima Hibah RISTEK-BRIN, kategori Hak Cipta, kategori 
desain industri dan merek dagang, kategori  keynote/invited 
speaker , kategori Buku dan Book Chapter, dan kategori artikel 
di media bereputasi. Universitas Tarumanagara memberikan 
penghargaan kepada para dosen yang telah memberikan 
kontribusi berharga kepada Untar, dalam bidang penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, kekayaan intelektual, dan 
publikasi ilmiah.
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Untar meraih Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) 
atas Program Pertukaran Mahasiswa Nasional (PMN) 2020 
secara Daring oleh Perguruan Tinggi terbanyak, yaitu diikuti 
37 Universitas, lebih dari 900 peserta, yang mengangkat tema 
tentang kewirausahaan atau entrepreneurship . Diadakan 
selama 3 hari sejak tanggal 15 - 17 Oktober 2020.

Hal ini membuktikan, walau proses belajar mengajar di 
Indonesia terdampak karena pandemi Covid-19, Universitas 
Tarumanagara tetap berinovasi yaitu mengadakan pertukaran 
mahasiswa yang dilaksanakan secara daring. Mahasiswa 
dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bertemu dan 
menjalin komunikasi untuk bekerja sama dengan membangun 
jaringan, yang akan memiliki manfaat di kemudian hari jika 
kelak menjadi entrepreneur. Hal ini diwujudkan dalam program 
yang dikemas oleh Untar bagi seluruh peserta selama 3 hari, 
selain pemaparan oleh para narasumber yang kompeten 
di bidangnya, para peserta juga diberikan tugas terstruktur 
secara berkelompok, belajar dan evaluasi mandiri.

Keunggulan Untar dalam bidang kewirausahaan inilah 
yang menjadi tema PMN 2020 yaitu “Menumbuhkan Jiwa 
Kewirausahaan bagi Mahasiswa Nusantara untuk Indonesia 
Maju”. Harapannya, setelah lulus mahasiswa kelak mampu 
menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Melalui 
Program PMN 2020, Untar bersama 36 Universitas di seluruh 
Indonesia, menjadi pelopor dalam pelaksanaan program 
pertukaran pelajar secara daring di Indonesia.

Adapun narasumber yang tergabung dalam acara tersebut 
antara lain Rektor Untar sendiri yang sekaligus Founder & 
Owner PT Berkat Bersama Sentosa,  Founder P apermotion 
Tania Hendrica, Notaris Dr. Marta, S.H., M.H., Cn., Pakar HKI 
Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., CEO sekaligus Ketua umum 
Asosiasi Pariwisata Nasional Dr. Ngadiman, dan Praktisi 
Komunikasi Bisnis Chelsea Gozali, S.H.

Acara dibuka oleh sambutan Kepala LLDIKTI Wilayah III
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. yang menyampaikan 
mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 
“Mahasiswa mendapat kesempatan belajar di luar program 
studi masing-masing seperti magang, penelitian, kegiatan 
kewirausahaan, ataupun pertukaran pelajar seperti acara 
pertukaran Mahasiswa Nasional 2020 ini yang merupakan 
program yang sangat luar biasa biasa bagusnya dan yang 
pertama diselenggarakan oleh PTS,” sambut Prof. Dr. Agus 
Setyo Budi, M.Sc.
      
“Dengan acara ini para mahasiswa bisa mendapatkan ilmu 
dan pengalaman mengenai kreativitas, inovasi, kolaborasi, 
bagaimana mendirikan bisnis start-up hingga keterampilan 
berkomunikasi. Saya memberi apresiasi dan selamat 
kepada Universitas Tarumanagara yang semakin cemerlang 
karena dukungan penuhnya untuk menumbuhkan semangat 

mahasiswa untuk berwirausaha dan mewujudkan program 
kampus merdeka, semoga bisa membawa manfaat bagi kita 
semua,” tambahnya.

Dalam sambutan pembukaan oleh Rektor Untar, Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan bahwa kolaborasi 
kegiatan pertukaran mahasiswa seperti ini penting untuk 
dilakukan, dengan adanya networking akan membuka peluang 
untuk memperluas koneksi serta memperbanyak ilmu.

“Keunggulan yang Untar bangun adalah Integritas, 
Profesionalisme dan Entrepreneurship karena Untar dibangun 
oleh para entrepreneur yang memiliki perhatian di bidang 
pendidikan, sehingga nilai-nilai tersebut selalu melekat. 

Untar Meraih Rekor MURI di 
Tengah Pandemi
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Dalam menumbuhkan semangat Entrepreneurship ini kita 
akan menjalankan kegiatan yang padat selama 3 hari, 
kegiatannya meliputi kreativitas inovasi kerjasama bagaimana 
mendirikan start-up bagaimana mendirikan Perseroan 
Terbatas, bagaimana mendaftarkan HKI, CEO Talk, hingga 
bernegosiasi,” papar Rektor.

Berbisnis merupakan salah satu kegiatan yang kian 
digandrungi para anak-anak muda, dengan berbagai start-up 
mengagumkan yang bermunculan seperti GoJek, Tokopedia, 
Bukalapak, dan banyak lainnya. Membuka bisnis memang 

terlihat “keren dan menyenangkan”, namun perlu diingat 
bahwa membuka bisnis bukanlah hal yang mudah, apalagi 
mempertahankannya. 

Untuk membuka sebuah bisnis, motivasi saja tidak cukup 
tapi juga dibutuhkan ilmu yang memadai. Oleh karenanya 
Untar melalui Pertukaran Mahasiswa Nasional 2020 yang 
dirancang secara efektif dan padat mengharapkan dapat 
terus mengembangkan Sumber Daya Manusia yang unggul 
serta menumbuhkan jiwa-jiwa wirausahawan muda dalam 
mendukung Indonesia Maju.

Dalam penutupan acara PMN 2020 juga diberikan 2 kategori 
penghargaan yaitu Penghargaan Peserta Terbaik yang diraih 
oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara 
Nicholas Rijako serta Penghargaan Perguruan Tinggi dengan 
peserta terbanyak yang diraih oleh Universitas Bosowa 
Makassar.

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H. M.H., M.M., M.Kn. berhasil 
dikukuhkan sebagai Profesor atau Guru Besar Ilmu 
Hukum pertama di Universitas Tarumanagara (Untar). Pria 
kelahiran Indramayu ini merupakan sosok akademisi yang 
berhasil memperoleh jabatan akademik profesor. Sangat 
membanggakan karena ia berasal dari almamater salah satu 
perguruan tinggi swasta terbesar di Jakarta ini. Upacara 
pengukuhan Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 
sebagai Profesor dipimpin langsung Rektor Universitas 
Tarumanagara Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang 
sering disebut Prof. API. Upacara digelar di Auditorium Lantai 
8 Gedung M, Kampus I Universitas Tarumanagara Jakarta, 
Sabtu (17/10).

“Jabatan akademik Profesor merupakan jabatan akademik 
tertinggi sebagai dosen dan merupakan puncak karier dosen 
yang telah dijalani selama waktu tertentu dengan berbagai 
capaiannya. Kami mengucapkan selamat kepada Prof. 
Amad Sudiro, semoga beliau dapat terus berprestasi secara 
akademik dan profesional untuk sumbangsih kepada bangsa 
dan negara, secara khusus di bidang hukum. Untar sebagai 
salah satu perguruan tinggi swasta tertua, terbesar dan terbaik 
di Indonesia, terus memfasilitasi dosen sampai memperoleh 
jabatan akademik tertinggi dan menghasilkan karya yang 

Bahas Ganti Rugi dalam Kecelakaan 
Pesawat, Dekan FH Untar Peroleh 

Jabatan Akademik Tertinggi
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bermanfaat bagi bangsa dan negara, seperti tagline: Untar 
untuk Indonesia. Saya berharap Prof. Amad Sudiro dapat 
memotivasi dan membantu dosen lainnya untuk segera 
memperoleh Jabatan Akademik Profesor,” pungkas Prof. API.

Di sela-sela pengukuhannya sebagai Guru besar Untar, 
Prof. Amad Sudiro memberikan gagasan besar terkait 
Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Ia 
mengusulkan agar UU ini memasukkan transportasi udara 
atau penerbangan dalam UU secara lebih komprehensif dan 
berkeadilan dalam paparan berjudul “Transformasi Politik 
Hukum Keadilan sebagai Epicentrum Model Penyelesaian 
Ganti Kerugian terhadap Konsumen Jasa Penerbangan.” 
“Menurut saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah 
mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya 
memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi 
kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” 
ujarnya usai pengukuhan Gelar Guru Besar Bidang Ilmu 
Hukum Universitas Tarumanagara. “Saya melihat UU 
penerbangan hanya yang diatur adalah bagaimana tanggung 
jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi 
bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada,” 
tambahnya.

Prof. Amad Sudiro menilai sudah sangat layak jika masalah 
penyelenggaraaan penerbangan masuk dalam klaster 
tranportasi dalam UU Omnibus Law dan diatur lebih detail. 
“Pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap 
produk yang dibuat dan dikeluarkan di manapun produk itu 
digunakan,” jawabnya. Menurutnya, Negara harus melindungi 
warga negaranya dalam UU Omnibus Law penerbangan 
dan harus detail mengatur dengan tujuan melindungi warga 
negaranya, sehingga harus secara khusus mengatur. “Oleh 
karena itu perlu dilakukan review tentang UU tersebut, 
memasukan revisi UU yang mengatur terkait dengan masalah 
bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat 
proteksi apabila misalnya melakukan gugatan jika terjadi 
cacat produk kecelakaan penerbangan,” katanya. Prof. Amad 
Sudiro menilai secara umum Undang-Undang Omnibus Law 
sudah baik, karena tujuan UU ini adalah mengharmonisasikan 
puluhan UU yang tersebar dari sisi subtansi juga ada yang 
tumpang tindih dan bertentangan, tidak sinkron. “Maka 
pemerintah ingin bagaimana ini dilakukan dalam satu rumah 
besar yang namanya Omnibus Law dalam konteks UU itu 
diatur, sehingga hal ini menjadikan review yang dianggap 
menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Dr. 
Anwar Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa Untar dan MK 
telah bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, hal 
tersebut merupakan bentuk implementasi atau pengamalan 
amanat nilai konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa. “Beberapa kegiatan rutin yang telah diselenggarakan 
sebagai wujud jalinan kerja sama adalah Lomba Peradilan 
Semu Hukum Acara MK yang memperebutkan piala MK, 
seminar, magang, dan berbagai kegiatan lainnya,” ujar Dr. 
Anwar. Secara khusus Dr. Anwar mengucapkan selamat 
kepada Prof. Amad. “Selamat kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, 
S.H., M.H., M.M., M.Kn. atas pengukuhannya sebagai guru 
besar, sekaligus saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-61 
untuk Untar. Semoga di masa yang akan datang sinergitas 
dan kerja sama antara MK dan Untar semakin ditingkatkan,” 
ucapnya dalam sambutan secara daring.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar mengadakan seminar 
daring bertema “Kampus Merdeka dan Sertifikasi Profesi: 
Menuju Lulusan Siap Kerja,” Selasa (6/10).

Hadir sebagai narasumber Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi 
Public Relations Indonesia (LSPPRI) Muslim Basya, B.B.A., 
S.E., M.B.A. dan dosen Fikom Untar Dr. Muhammad Adi 
Pribadi, S.E., M.I.B., M.Comm.

“Semoga webinar ini dapat memberi bekal  mahasiswa saat 
berkiprah di dunia PR, karena mahasiswa membutuhkan 
pandangan soal PR dan mengapa sertifikasi diperlukan,” 
pesan Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa, M.Si. dalam 
membuka acara.

Seminar daring diadakan untuk mengenal lebih jauh tentang 
dunia kehumasan dan pengetahuan lebih luas terhadap 
pentingnya sertifikasi profesi. Seminar juga menjelaskan efek 
kurikulum Kampus Merdeka kepada para mahasiswa.

Menurut Muslim, praktisi humas perlu mengimbangi sertifikasi 
dengan sikap. “Sertifikasi tidak cukup, dan bukan jaminan 
bahwa Anda siap kerja. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya, 
bangun dari sikap. Kita berangkat dari sebuah profesi yang 
dealing with people. Seorang PR baru bisa berkomunikasi 
kalau sudah connect with your audience,” katanya.

“Internet telah mengubah cara publik mengakses informasi. 
Inovasi akan mengubah cara kerja PR seperti bidang lain 
juga. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan PR 
sekarang ini? Apa saya bisa bertahan di dunia PR? 

Sertifikasi Profesi, Upaya Hasilkan 
Lulusan Berkualitas
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Kenali Lebih 
Dalam Dunia 
Graphic 
Designer

Banyak yang bertanya soal ini. Yang perlu ditanyakan hanya 
1 kalimat saja, yaitu apakah diri kalian masih relevan dengan 
pengetahuan yang dimiliki,” lanjut Muslim.

Sesi kedua diisi dengan pemaparan Kampus Merdeka oleh Dr. 
Adi. Menurutnya, kurikulum ini bermanfaat bagi mahasiswa. 
“Dengan kurikulum Kampus Merdeka, wawasan mahasiswa 
diperluas. Tidak dikotak-kotakkan dalam satu ruang saja. 
Saat ini BUMN dan instansi pemerintah mengirimkan para 
karyawan PR-nya untuk mengikuti uji kompetensi di LSPPRI. 
Begitu pun juga para lulusan di beberapa universitas negeri 
dan swasta,” ungkapnya.
 
Menutup acara, Wakil Dekan Fikom Untar Dr. (Can) Yugih 
Setyanto, S.Sos., M.Si., yang juga bertindak sebagai 
moderator menyampaikan simpulan acara. “Kompetisi 
memang tidak dapat dihindari dan dengan kompetisi kita bisa 
bersaing serta berkembang. Membangun  behavior sebagai 
PR penting. Membangun image dan reputasi juga dibutuhkan 
tetapi jangan lupa untuk beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi. Selain itu, seorang PR jangan hanya asik dengan 
dunianya sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan berbagai 
orang dari berbagai lapisan juga” pungkasnya.

Seminar diadakan sebagai rangkaian acara mata kuliah 
Kapita Selekta. Seminar dihadiri ratusan mahasiswa semester 
7 Fikom Untar.

Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak 
menghalangi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Untar 
mengadakan rangkaian Homecoming: Reconnecting seri 
pertama dari Visual Communication Design Webinar: The 
Importance of Creativity in Design. Menghadirkan para alumni 
FSRD Untar yang telah terjun ke dunia profesional sebagai 
freelancer graphic designer, Jessica Leonardjaya dan Graphic 
Designer at HIF Creative Debbie Salbrenda, pada Jumat 
(2/10). 

“Dengan adanya acara Homecoming ini semoga bermanfaat 
bagi para mahasiswa karena dapat menimba ilmu dari praktisi 
lulusan FSRD Untar. Terima kasih kepada Jessica dan Debbie 
yang telah bersedia sharing, kami merasa bersyukur dan 
bangga kepada kalian,” ujar Dekan FSRD Kurnia Setiawan, 
S.Sn., M.Hum. saat membuka acara yang didampingi Kaprodi 
DKV Edy Chandra, S.Sn., M.I.Kom.

Kepada ratusan mahasiswa FSRD Jessica berbagi proyek 
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akhirnya untuk kelulusannya yaitu membuat sebuah buku 
yang bertujuan untuk memperkenalkan soto tradisional 
Indonesia. “Supaya tidak membosankan saya membuat buku 
ini dalam bentuk ilustrasi termasuk sejarah yang menurut saya 
hal ini menarik karena dapat memperkenalkan berbagai jenis 
soto lokal dengan elemen berbeda.”

Ada satu kutipan dari seorang seniman yang menjelaskan 
bahwa kreativitas adalah menciptakan sesuatu, 
bereksperimen dan mengambil risiko selagi membuat 
kesalahan dan bersenang-senang. “Kreatif dalam ranah 
seorang Graphic Designer menuntut kita berempati kepada 
client maupun orang lain yang akan menikmati hasil karya 
kita. Sangatlah berbeda dengan kreativitas dalam bidang 
seni yang merupakan media untuk mengekspresikan diri,” 
lanjutnya.

Debbie Salbrenda menjelaskan bahwa Graphic Designer 
terbagi menjadi 8 jenis; visual identity, packaging, marketing & 
advertising, motion, user interface, enviromental, publication, 
dan art & illustration. “Dari berbagai jenis Graphic Designer, 
dapat dipilih bidang mana yang ingin ditekuni dan menjadi 
keunggulan. Saat pandemi ini, sebagai Graphic Designer bisa 
memanfaatkan moment untuk menuangkan kreativitas dengan 
membuat berbagai macam design baik untuk masker, tote 
bag, dan lainnya yang belakangan sedang menjadi kebutuhan 
pokok.”

Tidak dipungkiri oleh keduanya ada kalanya merasa jenuh 
dengan bidang yang mereka geluti, namun dengan berbagai 
referensi yang mereka dapatkan dari banyak sumber menjadi 
motivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Untar kembali menjalin kerja sama di bidang pariwisata, 
kali ini dengan Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) 
dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
dan pengembangan sumber daya manusia, setelah 
penandatanganan bersama untuk Geopark Belitong beberapa 
waktu lalu.

Penandatanganan MoU dengan Asparnas dilaksanakan 
secara daring dan luring di Kampus I Untar, Selasa (6/10).
Ketua Umum Asparnas Dr. Ngadiman, S.E., S.H., M.Si. 
berharap kerja sama ini berjalan dengan baik. “Semoga kerja 
sama ini berjalan baik dan dapat diimplementasikan dalam 

program-program kerja nyata,” tutur dosen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Untar tersebut.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan 
bahwa kerja sama merupakan salah satu bentuk kontribusi 
Untar, kali ini dalam bidang pariwisata nasional. “Kerja sama 
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program studi dan 
kegiatan universitas, serta menjadi kontribusi Untar untuk 
pariwisata nasional. Mudah-mudahan kerja sama ini segera 
direalisasikan dalam bentuk kegiatan riil,” pungkasnya.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU Wakil Rektor 
Bidang Akademik Dr. Rasji, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang 
Kerja Sama Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., 
LL.M., serta dosen FEB Untar Dr. Dr. Yenita, S.E., M.M., 
M.B.A., M.Si., M.T., M.H., M.Pd., M.Ak., M.E., M.I.Kom., 
M.M.S.I.

Untar Tambah Kontribusi untuk 
Pariwisata Nasional
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Untar dan 
British Council 
Jalin Kerjasama

Untar bekerjasama dengan British Council mengadakan 
seminar bagaimana memperoleh beasiswa, pada Rabu 
(7/10). Seminar diadakan untuk memberikan informasi 
tentang berkuliah di UK dan beasiswa yang dapat ditawarkan. 
Mengundang Deputy Director British Council Indonesia Colm 
Downes, Yuli Vega dari British Council, dan Rowena Rompas 
dari British Embassy Jakarta, serta dimoderatori oleh Dr. R. M. 
Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.

“Bahasa Inggris sangatlah diperlukan untuk berkuliah 
atau bekerja di luar negeri. Oleh karenanya, saya sangat 
mendukung untuk terus mengembangkan kemampuan 
berbahasa Inggris dengan baik,” seru Colm dalam 
sambutannya. “Berkuliah di UK bisa membawa banyak 
kesempatan yang baik, oleh karenanya dengan berbagai 
kesempatan yang ada, kami dari British Council berkolaborasi 
dengan Universitas Tarumanagara,” tambahnya.

Acara dibuka oleh Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna 
Irawan, mengatakan bahwa dalam rangka internasionalisasi, 
Untar terus mendorong mahasiswa maupun dosen untuk 

menempuh pendidikan dan terus meningkatkan kiprah di 
kancah internasional, “Saya berharap kolaborasi ini membawa 
benefit bagi mahasiswa Untar yaitu dapat membangun 
reputasi bersama di mata dunia,” bukanya.

Acara dilanjutkan oleh pembicara dari British Council Yuli 
Vega yang dalam kesempatannya membahas tentang studi 
dan beasiswa yang tersedia seperti GREAT Scholarships, dan 
lainnya. “Di sini kita bisa bertukar budaya, belajar berpikir kritis 
secara akademis, berkontribusi terhadap pengembangan riset 
yang up-date, dan lain sebagainya,” paparnya.

British Embassy Jakarta Rowena Rompas menyampaikan 
tentang pemberian beasiswa memiliki ambisi melahirkan 
para pemimpin yang memiliki background akademis kuat dan 
kemampuan interpersonal yang baik,” jelasnya. Kemudian 
Rowena juga memaparkan tentang periode aplikasi, 
persyaratan dan kriteria yang diperlukan untuk melakukan 
pendaftaran beasiswa.

Berprestasi di Tengah Pandemi
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara 
bersama SMAK Kanaan, Jakarta mengadakan seminar 
online bertajuk “Berprestasi melalui Pemanfaatan IT di Masa 
Pandemi” dan “Mimpi membangun Startup? Ubah Mimpi Jadi 
Kenyataan” pada Kamis (1/10). 

Seminar mengundang dosen FTI Untar Viny Christianti, 
S.Kom., M.Kom., dan Founder Dailysocial.id sekaligus alumni 
Untar Rama Mamuaya sebagai narasumber.

Di sesi pertama, Viny Christianti, S.Kom., M.Kom. membahas 
topik pemanfaatan IT dalam membantu proses pembelajaran 
dari rumah. Menurutnya pandemi memaksa para siswa 

menggunakan teknologi. “Ternyata teknologi mendukung 
proses pembelajaran dan membuat aktivitas di tengah 
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Pemimpin 
Muda Berkarya

Bertepatan pada hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 
tanggal 1 Oktober, Untar merayakan Dies Natalis ke-61 
dan dilanjutkan dengan Pelantikan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Periode 2020/2021. 

Acara ini dihadiri oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan, Wakil Rektor bidang Akademik Dr. Rasji, S.H., M.H., 
Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Adianto, 
M.Sc., Ketua BEM, DPM, MPM Pusat serta perwakilan Ketua 
UKM yang dilantik secara luring dan secara daring oleh Para 
Pimpinan Universitas dan Fakultas lainnya. 

Perwakilan Ketua UKM dilantik yang hadir luring dari 
Marsipala (Mahasiswa Arsitektur Pecinta Alam) Ferriyansyah, 
PSUT (Paduan Suara Universitas Tarumanagara) Vanessa 
Aulia Meyer, SENTRA (Seni Teater Tarumanagara) Stephanie 
Elsa menandatangani Pakta Integritas mewakili 23 ketua UKM 
lainnya yang menyaksikan secara daring.

Dalam kata sambutannya, Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan berpesan bahwa kegiatan kemahasiswaan merupakan 
kegiatan inti dalam proses pembelajaran, bukan hanya 
akademik namun juga nonakademik. Keterlibatan organisasi 
mahasiswa sangatlah penting karena harus menjadi 
ujung tombak dalam pengelolaan perguruan tinggi dan 
menjadi teladan bagi teman-temannya untuk menghasilkan 
karya-karya terbaik. Kegiatan kemahasiswaan sangat 

diperlukan untuk mengisi capaian kinerja suatu perguruan 
tinggi. “Seorang pemimpin harus menunjukkan kualitas 
kepemimpinan yang baik terutama perilaku dan etika dalam 
memimpin dan serta mampu dan memiliki semangat melayani 
orang-orang yang dipimpinnya. Ini merupakan kesempatan 
bagi generasi muda sebagai penerus pemimpin bangsa 
menunjukkan prestasi dengan diawali sebagai pemimpin 
organisasi yang baik.”

Dalam laporannya Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan 
Alumni Dr. Adianto, M.Sc. menyampaikan bahwa berkat kerja 
sama yang baik dari seluruh organisasi mahasiswa, proses 
pemilihan Ketua UKM Periode 2020/2021 kali ini diadakan 
secara daring dapat rampung dengan tertib dan aman.

“Kini ada berbagai aplikasi ataupun situs yang mendukung 
kegiatan-kegiatan kita, buku-buku online bisa diakses, 
komunikasi tetap bisa berjalan melalui berbagai layanan, serta 
masih banyak penunjang kegiatan lain,” tambahnya. Oleh 
karenanya teruslah bermimpi, berkompetisi, dan berprestasi.

Pada topik berikutnya dibahas “Mimpi membangun Startup? 
Ubah Mimpi Jadi Kenyataan” yang dibawakan Rama 
Mamuaya, alumni Untar angkatan 2003, yang bercerita 
tentang kisahnya memulai Dailysocial di tahun 2008 ketika 
tengah membuat skripsi. 

“Setiap hari saya pulang subuh karena kuliah, kerja, dan rapat 
sehingga rumah sudah seperti kos. Hal ini berlangsung setiap 

hari selama beberapa tahun, namun saya terus didukung oleh 
keluarga dan para dosen yang membantu mengarahkan saya 
agar tidak tersesat mencapai tujuan,” ujar Rama. 

“Kita sebagai generasi di mana informasi mudah didapat. Jika 
ingin mengetahui sesuatu, hanya perlu mencari informasi di 
internet, tetapi tetap harus tekun melakukan sesuatu. Menurut 
saya hanya ada dua tipe orang yaitu yang memiliki Fixed 
Mindset, orang-orang yang selalu menemukan alasan atas 
kegagalan, dan Growth Mindset yaitu orang-orang yang tidak 
peduli akan segala rintangan dan terus berusaha menggapai 
tujuannya,” ujarnya.




