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Melalui Alunan 
Suara, Untar 
Meraih MURI

Universitas Tarumanagara kembali meraih penghargaan dari Museum 
Rekor - Dunia Indonesia (MURI) atas Lomba Pesta Paduan Suara 
Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Tingkat Nasional Pertama 
secara Virtual, dengan Untar bertindak selaku Tuan Rumah, yang 
diselenggarakan sejak hari Senin s/d Sabtu, 2-7 November 2020.

Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Nasional 
ke-XVI mengangkat tema “Jiwaku Memuliakan Tuhan, dan Hatiku 
Bergembira karena Allah, Juru Selamatku”, diikuti 51 tim dari 
perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menghadirkan 
Dewan Juri Kehormatan Dr. AG. Sudibyo, M.Si. (Universitas 
Indonesia), Ig. Swasono Suprapto. Sj. M.Sc (Universitas Indonesia), 
Sukino, S.Pd (Puspresnas Kemendikbud), dan Dr. Adianto, M.Sc. 
(Universitas Tarumanagara), Juri Choir Artistic terdiri atas Prof. 
Perry  Rumengan, M.Sn (Universitas Negeri Manado), Ester Lirawati 
Gunawan (profesional), Hwa Sook Hwang (profesional), sedangkan 
Juri Choir Forensic adalah Arief Setyoso Kusdarmanto, S.Kom. 
(profesional) dan Martin Tupanno (profesional), Irlanto Pratama, S.T., 
B.Mus. (profesional).

Pesparawi merupakan ajang kreativitas, sportivitas, dan solidaritas 
antarmahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang 
diharapkan dapat menumbuhkembangkan iman di antara mahasiswa, 
terefleksi melalui praktik-praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari 
yaitu saling mengasihi, menghargai dalam tim, dan bekerja sama satu 
sama lain sebagai satu ciptaan-Nya.

Selama enam hari penyelenggaraan Pesparawi 2020 diisi dengan 
berbagai acara antara lain Seminar Kampus Merdeka,  Paduan Suara 
Mahasiswa, talkshow seputar dunia musik, dan masih banyak lainnya 
yang disiarkan secara live melalui platform online Untar Youtube dan 
Zoom. Pada penutupan acara, Untar sebagai tuan rumah memberikan 
penampilan persembahan tari modern, vocal group serta penutupan 
dari Rektor Untar dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
DIKTI. Tidak ketinggalan, acara yang ditunggu-tunggu, pengumuman 
pemenang lomba.
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Ketua Panitia Pelaksana Dr. Adianto, M.Sc menyampaikan 
rasa terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya 
sehingga acara PESPARAWI ke-16 ini bisa berjalan dengan 
lancar, “Semoga kalau kami ditugaskan lagi, kami siap untuk 
menjadi tuan rumah lagi dan siap menyelenggarakan dengan 
lebih baik,” lapor Dr. Adianto, M.Sc.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan juga 
mengucapkan terima kasih kepada para panitia, “Melalui 
acara ini kita sadar bahwa kita tidak dapat berdiri sendiri, 
perlu kolaborasi untuk memperoleh hasil kerja yang memiliki 
manfaat untuk kita semua. Acara ini dapat berjalan dengan 
baik karena adanya kolaborasi, maka saya harap kolaborasi 
yang telah kita jalin dapat terus terjaga di masa mendatang,” 
serunya.

Rektor Untar juga kembali mengatakan bahwa Untar sangat 
terbuka untuk menjadi tuan rumah berbagai acara dari DIKTI 
“Sekarang Untar menawarkan potensi yang ada di Untar untuk 
dapat dimanfaatkan bersama guna pengembangan Sumber 
Daya Manusia pendidikan tinggi untuk Indonesia Jaya,”
tegas Rektor.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI Prof. Aris 
Junaidi, Ph.D. mengatakan bahwa paduan suara merupakan 

hal yang sangat luar biasa, “Kami sangat mengapresiasi 
kegiatan ini, dan dengan bangga menyampaikan pelaksanaan 
telah dilakukan dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja 
samanya, dan atas partisipasi seluruh mahasiswa yang ikut. 
Kami bangga atas prestasi ini, dan kita berharap walaupun 
Anda belum mendapatkan juara, itu merupakan kemenangan 
yang tertunda dan diharapkan berlatihlah dengan keras dan 
mencapai yang terbaik. Itu harapan kami. Jangan mudah 
menyerah, dan terus berlatih agar kegiatan ini juga bisa terus 
berlanjut dan semakin baik pelaksanaannya, dan semakin 
baik kualitasnya, serta yang didapat semakin baik,” ujarnya.
Ada pun hasil dari lomba PESPARAWI 2020, Universitas 

Kristen Petra keluar sebagai juara pertama, diikuti Universitas 
Telkom sebagai runner-up, Universitas Negeri Yogyakarta 
sebagai juara 3, Unika Atma Jaya Jakarta menempati 
juara harapan 1, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
mendapatkan juara harapan 2. Dalam lomba tersebut, 
Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Brawijaya, 
Universitas Sebelas Maret, Universitas Indonesia, Universitas 
Palangka Raya turut berhasil menempati posisi sebagai
10 besar. 

Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020, tidak 
menyurutkan Untar tetap berkarya untuk Indonesia. Terbukti, 
Untar mampu menorehkan prestasi luar biasa dengan 
perolehan penghargaan tingkat nasional maupun internasional 
di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah penghargaan 
Perguruan Tinggi Swasta dengan Kehumasan Terbaik dan 
Terproduktif di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi Wilayah III tahun 2020. Ajang penghargaan ini 
merupakan apresiasi atas kinerja Humas Perguruan Tinggi 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang memiliki 
kinerja baik dan performa unggul. Pemberian penghargaan 
ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) 
LLDIKTI Wilayah III pada 26 November 2020.

Humas Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III 
diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik 

dan pelayanan informasi publik yang prima, juga berperan 
sebagai diseminator dalam menyampaikan program Merdeka 

Untar Raih Penghargaan Nasional 
dan Internasional
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Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan penjembatan antara pemangku kepentingan 
untuk menciptakan iklim komunikasi yang baik serta menjaga 
citra Perguruan Tinggi, terutama dalam masa pandemi 
COVID-19 ini.

Untar menyadari betul bahwa suatu Perguruan Tinggi 
membutuhkan Humas layaknya suatu korporasi, di mana 
Humas menjadi bagian integral dari manajemen universitas 
yang memiliki peran strategis dalam mendiseminasi program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga menciptakan serta 
memelihara citra positif. Terlebih dengan terbatasnya interaksi 
dan pergerakan manusia yang ditimbulkan karena pandemi, 
Humas Untar harus mengoptimalkan teknologi digital antara 
lain dengan meningkatkan penggunaan media sosial seperti 
Website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, dan e-mail.  
Juga sarana media lain untuk membantu mempercepat  
penyampaian informasi yang benar dan lengkap.

Di saat yang bersamaan LPPM Untar juga mendapatkan 
penghargaan sebagai Peringkat Kedua PTS Top 3 Skor 
Penelitian di LLDIKTI III Tahun 2020. Tidak berhenti sampai 
di situ, Untar kini menempati posisi 601+ kampus terbaik 
versi QS Asia University Rankings 2021 dan posisi 30 tingkat 
Nasional. Ranking tahun ini dihitung dengan menggunakan 11 
indikator seperti sektor akademik dan kualitas lulusan.

Pencapaian-pencapaian tersebut diapresiasi Rektor Untar 
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan sebagai wujud kerja keras 
dan kolaborasi seluruh pihak.

“Untar kembali mendapat apresiasi dari LLDIKTI III Jakarta 
pada Rakorda tanggal 26 November 2020, seperti Rakorda 
tahun sebelumnya. Kali ini mendapat dua penghargaan 
yaitu terkait dengan prestasi dalam bidang penelitian dan 
bidang pelayanan kehumasan. Penghargaan ini diperoleh 
berkat kerja keras seluruh pimpinan, dosen, karyawan dan 
mahasiswa di lingkungan Untar yang bersinergi membangun 
kehidupan kampus yang kondusif dan harmonis. Saat ini 
Untar menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan 
klaster penelitian Mandiri dari Kemenristek/BRIN, sehingga 
harus terus menghasilkan penelitian dan publikasi yang 
makin berkualitas dan bereputasi. Demikian juga dengan 
peran Humas Untar yang terus membantu menjadi ujung 
tombak publikasi informasi pencapaian Untar dan berbagai 
kegiatan inovasi yang dilakukan Humas dalam melaksanakan 
tugas pelayanan informasi dan komunikasi kepada seluruh 

pemangku kepentingan. Semoga Untar terus dapat 
menghasilkan berbagai capaian dan reputasi yang makin 
baik, sehingga berkontribusi untuk pengembangan pendidikan 
tinggi di Indonesia dalam menghasilkan SDM Unggul untuk 
Indonesia Jaya melalui implementasi Merdeka Belajar dan 
Kampus Merdeka. Selamat atas pencapaian Untar dan maju 
terus meraih reputasi nasional dan internasional,” terangnya.

Terkait perolehan peringkat QS Asia Rektor mengemukakan 
bahwa prestasi ini menunjukkan Untar telah melaksanakan 
penjaminan mutu yang baik dengan didukung sumber daya 
yang mumpuni dan akan terus berbenah menjadi jauh lebih 
baik ke depannya.

“Di penghujung tahun 2020, Untar berhasil memperoleh 
peringkat QS ASIA bersama 30 perguruan tinggi di Indonesia. 
Peringkat Untar adalah 601+ di tingkat ASIA dan peringkat 30 
QS Ranking khusus untuk PTN/PTS di Indonesia. Presentasi 
ini sangat membanggakan karena Untar baru pertama kali 
ikut dalam pemeringkatan QS ASIA. Tahun 2019, Untar 
telah berhasil memperoleh QS Rating 3 Bintang. Prestasi 
yang dicapai oleh Untar ini menunjukkan bahwa Untar telah 
melaksanakan sistem penjaminan mutu yang baik, didukung 
dengan kinerja Dosen, Mahasiswa dan Karyawan yang baik. 
Untar terus berbenah dalam menghasilkan berbagai capaian 
dan reputasi sehingga dapat mendukung pemerintah dalam 
upaya menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat menuju Indonesia Jaya. Selamat 
kepada semua sivitas akademika dan semua pemangku 
kepentingan. Untar untuk Indonesia,” pungkasnya.
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 
(FEB Untar) kembali mengadakan International Conference 
on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM) 
yang ke-9 dengan tema “Post-Covid-19 Pandemic: How 
Entrepreneurs and Managers Adapt and Reshape Business 
Strategies”, Kamis (19/11) secara daring.

Kegiatan ICEBM yang rutin diselenggarakan setiap tahun, kali 
ini menghadirkan pembicara kunci Menteri BUMN Republik 
Indonesia Erick Thohir. Adapun pembicara lainnya dari 
Malaysia yaitu Director Centre For Business Incubation and 
Entrepreneurial Ventures, Tunku Abdul Rahman University 
College, Prof. Lim Tong Ming, Ph.D. dan seorang Chief 
Brand, Design & Insight Officer – Smartfren Indonesia 
Roberto Saputra. Selaku moderator yang memfasilitasi sesi 
diskusi, Dosen FEB Untar Dr. Cokki menyampaikan beberapa 
kesimpulan antara lain mengajak para mahasiswa setelah 
menyelesaikan studi bukan sebagai pencari kerja tetapi 
pencipta lapangan kerja dan harus selalu siap beradaptasi 
serta mengubah pola pikir dalam berbisnis agar bertahan 
terhadap situasi apa pun. 

Ketua Pelaksana Dr. Miharni Tjokrosaputra menyampaikan 
bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai macam 
tantangan. Selain perilaku konsumen yang berubah, sektor 
industri mulai dari kepemimpinan, praktik manajemen pun 
ikut berubah. “Praktisi bisnis perlu berpikir secara bijak 
dalam memahami konsumennya. Banyak perusahaan yang 
terus bergerak maju karena sadar akan perilaku konsumen 
yang telah berubah, membuat mereka juga menyesuaikan 
bisnisnya (reshape/rebuild) agar dapat bertahan selama 
pandemi,” katanya.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan pada 
pembukaan acara menyampaikan bahwa meskipun  
penyelenggaraan ICEBM tahun ini diadakan secara daring, 
namun panitia ICEBM tetap semangat dengan seluruh 
partisipan yang tetap antusias. ”Dalam kondisi saat ini terlepas 
dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kemunduran, 
ada banyak  perusahaan yang dapat mengubahnya menjadi 
kesempatan untuk bangkit dan lebih maju.”

Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir menegaskan 
bahwa sejak awal Pandemi Covid-19, pemerintah tidak tinggal 
diam dan selalu berusaha menanggulanginya. “Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia saat ini juga ikut terimbas. Pada kuartal 
ketiga tahun ini, telah mengalami penurunan hingga 3,49%. 
Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan negara maju 
lainnya yang mengalami penurunan ekonomi hingga belasan 
persen. Covid-19 menuntut Indonesia dan seluruh negara 
di dunia untuk beradaptasi dan menjalani proses belajar 
cepat yang belum pernah diduga sebelumnya. Kemunduran 
banyak negara besar itu harusnya menjadi peluang kita untuk 
mengejar ketertinggalan. Inilah saat Indonesia membenah diri, 
termasuk BUMN. Saatnya kita menjadikan krisis ini sebagai 
peluang dengan lompatan-lompatan besar,” jelasnya.

“Terlepas dengan berbagai impact negatif dari pandemi 
Covid-19, kita juga bisa mengambil impact positif yang 
timbul, seperti perkembangan pada beberapa sektor 
industri, misalkan industri teknologi. Dikarenakan kebijakan 
untuk tetap di rumah, seluruh kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan secara online. Ini adalah satu-satunya cara 
untuk mempertahankan pendidikan agar dapat bergerak maju. 
Selain perkembangan pada sektor e-commerce dan delivery 
service, dunia industri kreatif juga dipaksa menjadi kreatif, 
seperti halnya acara hiburan televisi “Saturday Night Live yang 
membuat episode pertamanya dengan konsep dari rumah 
saja,” ujar Prof. Lim Tong Ming, Ph.D. dalam pemaparannya.

Roberto Saputra yang merupakan seorang praktisi menyam-
paikan hasil observasinya selama 20 tahun berdasarkan pe-
ngalaman sejak berkecimpung dalam dunia sales. “Semuanya 
bermula dari pola pikir. Terlepas dari besar atau kecilnya suatu 
bisnis akan mampu bertahan lima hingga sepuluh tahun ke 
depan jika mereka berpikir “future-today” dan ini penting bagi 
yang lain untuk mulai melakukan dengan memandang masa 
depan adalah hari ini.  Isu yang kita alami saat ini adalah 
perlunya menjalankan bisnis dalam dunia dimensi, artinya 
mengoperasikan bisnis secara offline karena kontribusi 
transaksi fisik masih sangat besar. Di waktu yang bersamaan, 
perlu mengantisipasi masa depan yaitu dunia digital.”

Menteri BUMN 
Mengajak
Adaptasi 
Strategi Bisnis 
saat Pandemi 
Covid-19
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ICEBM, yang tahun depan akan berusia sepuluh tahun, 
bekerja sama dengan beberapa universitas dalam dan 
luar negeri sebagai pendukung acara antara lain KunShan 
University Taiwan, Tunku Abdul Rahman University College 
(TAR UC) Malaysia, Trisakti School of Management, 
Universitas Bunda Mulia, Universitas Krida Wacana, dan 
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta berbagai 
partisipan dari Taiwan, Malaysia, India, Kanada, Vietnam, El 
Savador, dan Indonesia.

Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) adalah 
kegiatan akademik tahunan yang diselenggarakan Fakultas 
Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar. Konferensi ini sebagai wadah 
diskusi ilmiah para akademisi dan praktisi terhadap topik-topik 
dalam ilmu komunikasi yang sedang berkembang saat ini. 
Selain itu menjadi sarana menempatkan Fikom Untar dalam 
kancah program studi ilmu komunikasi di Indonesia.  

KNKH yang memasuki penyelenggaraan ketiga berlangsung 
pada 19-20 November 2020 secara daring mengambil tema 
“Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif”.  

Tema tersebut dipilih didasari pada perkembangan dunia 
komunikasi yang semakin mengarah pada platform digital 
yang memberi dampak pada sisi humanis di masyarakat. 

Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa mengatakan 
perkembangan saat ini di satu sisi merupakan kabar baik yang 

menjanjikan masa depan komunikasi manusia yang super 
canggih, namun di sisi lain juga ada kekhawatiran bahwa 
digitalisasi, kecerdasan buatan dan internet justru mengancam 
keberadaan manusia.

“Dalam menghadapi tantangan ini sebagai manusia 
komunikasi perlu memastikan bahwa kita tidak akan 
kehilangan kemanusiaan kita, karena kemanusiaan tidak 
bisa digantikan oleh segala sesuatu yang bersifat artifisial”, 
ungkapnya.

Ditambahkannya, komunikasi digital hendaknya menjadi  
sarana bagi manusia untuk menemukan kembali jati diri kita 
sebagai makhluk sosial, dengan teknologi digital dijadikan alat 
memperkuat semangat hidup secara sosial, semangat untuk 
berinteraksi secara humanis, dan bukan malah sebaliknya.

Hadir sebagai Pembicara Dr. Saras Dewi (akademisi), 
Budi Darmawan (Founder KitaBatik), Wenseslaus Manggut 
(Direktur Konten Kapanlagi Youniverse/Ketua Umum Asosiasi 
Media Siber Indonesia), dan Dr. (Can) Sinta Paramita, S.I.P., 
M.A. (Pengamat Komunikasi Digital Untar). Kegiatan ini diikuti 
dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Konferensi Fikom Angkat Topik 
Digital dan Humanisme dalam 
Ekonomi Kreatif
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Untar 
Menggelar 
Pertukaran 
Mahasiswa 
Internasional 
Online 2020

Dalam rangka internasionalisasi, Untar mengadakan 
International Student Exchange (ISE) 2020 yang diadakan 
secara daring pada 26-28 November 2020. Program 
pertukaran mahasiswa internasional pertama yang diadakan 
secara online ini merupakan salah satu aktivitas yang 
dilakukan Untar dalam proses Internasionalisasi yang digagas 
di usianya ke-61 tahun. Kegiatan positif ini turut mendapatkan 
dukungan dari Tunku Abdul Rahman University College 
Malaysia, Kun Shan University Taiwan, St. Paul University 
Filipina, Universiti Teknologi Mara Malaysia, Applied Science 
University Yordania, Foreign Trade University Vietnam, Islamic 
Science University of Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan 
Idris Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Yuan Ze University 
Taiwan, Cauvery Institute of Technology India, Alexandria 
University Mesir, serta dari dalam negeri Institut Teknologi 
Nasional Yogyakarta, Trisakti School of Management, 
Universitas Proklamasi 45, Universitas Bosowa, Universitas 
Hasanuddin Indonesia, STIE La Tansa Mashiro, Universitas 
Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Bina Nusantara, 
STIKOM Yos Sudarso Purwokerto, Universitas Surabaya, 
Universitas Esa Unggul, Universitas Katolik Musi Charitas, 
dan Universitas Widyagama Malang.

Diikuti 576 peserta dari 28 Universitas di 8 Negara termasuk 
Indonesia, para peserta dari berbagai negara yaitu Malaysia, 
Filipina, Vietnam, India, Taiwan, Yordania, dan Mesir,  
berkolaborasi mengikuti sesi yang padat dan menarik, saling 
bertukar ilmu, pengalaman, budaya, serta saling menjalin 
persahabatan yang baik antarnegara.

ISE 2020 yang berjalan selama tiga hari, mengundang 
beberapa narasumber ahli dari berbagai negara untuk 

menyampaikan materi kepada para peserta yaitu Prof. Ir. 
Carunia M. Firdausy, M.ADE, Ph.D., dan Dr. Ngadiman S.H., 
S.E., M.Si. dari Untar Indonesia, Prof. Dr. Paulus, M.Sc. 
Wirutomo, S.H., S.E., M.Si. dari Universitas Indonesia, Mr. 
Teh Wee Chuan dari TARUC Malaysia., Dr. Linda Lin dari Kun 
Shan University Taiwan., dan Dr. Dennis P. Germano dari St. 
Paul University Manila.

Rangkaian acara dibuka oleh Rektor Untar Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan “Pandemi ini telah memberikan 
guncangan keras bagi perekonomian dan masyarakat.  Untar 
berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan rekan-rekan di 
universitas lain baik di dalam dan luar negeri, untuk berbagi 
semangat dan ilmu meski kampus di berbagai tempat ditutup 
akibat pandemi,” ujarnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Agus Setyo Budi, 
M.Sc. turut memberikan selamat kepada Untar atas acara 
pertukaran pelajar internasional ini, “Saya sangat mendukung 
program pertukaran daring ini karena program ini sejalan 
dengan program Kampus Merdeka, yaitu mendorong 
mahasiswa dari berbagai negara dan bidang pengetahuan 
untuk belajar ilmu yang baru yaitu entrepreneurship,” seru 
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

President TAR UC Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei menyambut 
delegasi dengan menyampaikan harapannya agar para 
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peserta mendapatkan pengalaman yang baik dengan 
berinteraksi satu sama lain. “Pertukaran mahasiswa 
secara internasional adalah sesuatu yang dibutuhkan para 
mahasiswa saat ini agar dapat memaksimalkan potensi dan 
belajar lebih banyak dari dunia luar,” paparnya.

Sambutan dilanjutkan oleh Presiden dari St. Paul University 
Manila, Filipina Sr. Ma. Evangeline Anastacio, SPC. “Saya 
berharap acara multikultural ini bisa membawa dampak baik 
kepada para peserta, tidak hanya secara intelektual dan 
akademik, namun juga secara sosial, kultural juga  spiritual 
sehingga peserta dapat memiliki pandangan yang luas 
terhadap dunia yang beragam ini,” sambutnya.

Dalam sambutannya Presiden Kun Shan University Dr. Lee 
Tien Shang menyampaikan bahwa Kun Shan University 
sangat senang dapat bergabung dalam program ini. “Di 
tengah kondisi covid-19 ini saya ingin mengingatkan kepada 
para peserta agar menjaga kesehatan lebih ekstra selama 
acara berlangsung, semoga para peserta dapat lebih mengerti 
perbedaan budaya untuk masa depan yang lebih sukses.”

Lalu Perwakilan dari Applied Science University, Dean Faculty 
Dr. Essam Thabet Abu Awad, Ph.D. juga menyampaikan 
terima kasihnya kepada pihak yang tergabung dalam 
program kolaborasi yang baik ini. “Dengan sepenuh hati saya 
menyambut para mahasiswa dari seluruh negara, selamat 
kepada kalian yang tergabung meskipun di tengah pandemi, 
kita bersama membahas berbagai isu yang penting.”

Selama tiga hari para peserta mengikuti program yang 
mencakup seminar dengan tema kewirausahaan, dan 
dilengkapi sesi debat terkait imbas pandemi Covid-19 dalam 
dunia pendidikan, serta pembahasan mengenai budaya. 

Meskipun acara dilaksanakan secara daring, namun tetap 
diwarnai dengan cultural sharing session yakni para peserta 
dari berbagai negara saling bertukar pengetahuan mengenai 
budaya negara masing-masing. Di hari terakhir ini, ISE 2020 
ditutup dengan CEO Talks on Entrepreneurship, pertunjukan 
kebudayaan, serta kesan dan pesan perwakilan peserta 
selama mengikuti acara.

Budaya 
Pemersatu 
Antarbangsa

Fakultas Seni Rupa dan Desain Untar bekerjasama 
dengan Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Universiti Teknologi 
Mara (UiTM) Malaysia mengadakan webinar international 
bertajuk “The First International Webinar Series 2020: Art 
& Design Cultural Sustainability Synergy Through Indo-
Malay Folklore”, Rabu (4/11). Webinar Series yang didahului 
dengan penandatanganan MoA oleh Dekan FSRD Untar 
Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum. dan Dean Faculty of Art and 
Design Prof. Ts. Dr. Ruslan Abd Rahim ini dihadiri oleh Rektor 
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, Deputy Vice Chancellor 
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Kontribusi dalam Meningkatkan 
Pasar Karya Produk Lokal

(Academic & International) Prof. Ts. Dr. Hj. Mohamad Kamal 
Hj. Harun, serta delegasi dari kedua belah pihak secara virtual 
melalui aplikasi daring.

Pada sambutannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan menyampaikan “Kehadiran UiTM menambah deretan 
perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan Untar. 
Dengan penandatangan ini semoga akan ada implementasi 
dalam berbagai kegiatan yang dapat membangun reputasi 
kedua belah pihak,” katanya.

Dekan FSRD Untar Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum. 
menjelaskan bahwa kerjasama antara FSRD Untar dan 
UiTM Malaysia telah berlangsung sejak 2018 hingga saat ini 
meliputi berbagai seminar dan exhibition yang terselenggara 
sebelumnya. “Harapannya dengan adanya kesepakatan 
bersama ini dapat mempererat hubungan kedua universitas 
yang dapat ditingkatkan ke berbagai bidang lainnya.”

Dean Faculty of Art and Design Prof. Ts. Dr. Ruslan Abd 
Rahim menyampaikan, terlepas dengan berbagai hambatan 
akibat pandemic Covid-19 kedua institusi dapat tetap bergerak 
maju melalui kerja sama antara lain mengadakan webinar 
series karena memiliki tujuan yang sama. ”Saya bersyukur 

kepada seluruh rekan yang telah berhasil mewujudkan acara 
ini, saya sungguh merasakan energi yang positif. Melalui 
kegiatan ini kita dapat bertukar ide dan saya yakin akan 
menjadi langkah baik untuk kerjasama kedua pihak dan dapat 
berkembang lebih baik lagi,” katanya.

Webinar series pertama ini menghadirkan Rektor UiTM 
Selangor Malaysia Prof. Dato Dr. Abu Bakar Abdul Majeed, 
Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dan Nik Nor 
Azida Nik Aziz serta Mariati, S.Ds., M.Si. sebagai moderator.
Dalam pemaparannya Prof. Dato Dr. Abu Bakar Abdul Majeed 
mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki 

banyak persamaan budaya dan legenda misalkan cerita 
rakyat tentang Bawang Merah dan Bawang Putih yang sempat 
diangkat menjadi serial televisi di Indonesia dan juga booming 
di Malaysia. “Kesamaan cerita rakyat dari kedua negara 
ini dapat menjaga kelestarian budaya demi pembangunan 
masyarakat. Sejarah telah memunculkan suatu kesamaan 
yang kuat antara Malaysia dan Indonesia dalam cerita-
cerita rakyat.”

Membahas seputar Implementasi Nilai Luhur Budaya dalam 
Kehidupan yang Majemuk, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menegaskan bahwa di Untar mahasiswa 
diajarkan untuk mengimplementasikan budaya dalam 
kehidupan sehari-hari untuk Kebhinekaan dan cinta tanah air 
untuk saling menghargai satu dengan yang lain, walau beda 
budaya namun di saat yang bersamaan dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. “Makin berbudaya maka kita makin 
memiliki empati dengan sesama, salah satunya berbagi 
dengan sesama, misalkan kegiatan bakti sosial berbagi ilmu 
kepada masyarakat.”

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) melalui Fakultas 
Seni Rupa dan Desain (FSRD) berpartisipasi dalam Trade 
Expo Indonesia Virtual Exhibition ke-35 oleh Kementerian 
Perdagangan pada 10-16 November 2020 dengan 
mengangkat tema “Development of Wood Carving Furniture 
Designs in Jepara”.

Dalam pembukaannya, Presiden RI Joko Widodo 
menyampaikan bahwa pada esensinya, nilai daya saing 



9

sangat bergantung pada kualitas, kreativitas, desain, 
teknologi, inovasi, dan kekuatan untuk menangkap peluang.

FSRD Untar melanjutkan Virtual Exhibition ini dengan 
Virtual Forum Group Discussion (FGD) “Hasil Penelitian 
Pengembangan Design Furniture Ukir Kayu Di Jepara 
Indonesia” yang terbagi menjadi dua sesi yakni nasional 
dan internasional. FGD nasional diadakan pada Sabtu 
(14/11), mengundang para reviewer yang terdiri dari berbagai 
kalangan seperti praktisi senior pasar furnitur ekspor dari Solo 
Murwat, akademisi desain dan arsitek dari Jepara Ariyanto, 
praktisi bisnis furniture kayu dari Jakarta Ade Firman, praktisi 
bisnis dan arsitek dari Bali Restu Agus Pidekso, serta praktisi 
industri furnitur ekspor dari Jepara Jamhari, tokoh senior dan 
pakar ukir kayu dari Jepara Soekarno, pakar industri furniture 
rotan ekspor dari Cirebon Djaso Saputra, serta pakar mebel 
ukir kayu Indonesia dari ISI Yogyakarta Prof. S.P. Gustami.

Pada sambutannya Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat baik karena 
mendukung bagaimana pengembangan industri khususnya 
furniture di Indonesia. Menurutnya, produk furniture ke 
depannya harus melihat tantangan pasar dengan para 
konsumen kaum milenial maupun post-millennial. “Kami 
terus mengembangkan desain produk furniture untuk pasar 
ekspor bekerja sama dengan pengrajin ukir Jepara, Kadin 
setempat dan Perguruan Tinggi yang ada di Jepara. Hal ini 
menjadi salah satu kegiatan pengabdian masyarakat Untar 
sekaligus berkontribusi dalam pengembangan furniture 
dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal seperti 
di Jepara ini”, ujar Rektor.

Dr. Eddy Supriyatna, Mz. sebagai salah satu peneliti dari 
penelitian desain kayu ukir Jepara menyampaikan, tujuan 
dari FGD ini adalah untuk mendapatkan review, masukan 
dan saran dari khalayak, buyers, pakar, pelaku usaha, dan 
akademisi tentang kelayakan desain, pasar, dan produk yang 
dipamerkan dalam Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition. 
Hasil dari FGD nasional ini akan dijadikan panduan bagi 
pengembangan desain untuk dapat digunakan sebagai studi 
desain yang dapat dimanfaatkan dalam dunia akademik, 
bisnis industri serta kebijakan pemerintah.

Dari sudut pandang praktisi senior pasar furniture ekspor, 
Murwat menilai produk knock-down yang dipamerkan oleh 
tim peneliti Untar menjadi selling-point tersendiri, termasuk 
rest-stool yang terbuat dari kayu dan rotan karena kombinasi 
keduanya sedang menjadi tren saat ini. “Pasarnya akan 

sangat luas, untuk carving sendiri kembali pada preference 
buyer, hal ini bisa menyesuaikan agar dapat dikembangkan 
menjadi lebih baik.”

Rangkaian acara dilanjutkan dengan diadakannya Virtual 
International Focus Group Discussion bertajuk “Research 
Result Development of Wood Carving Furniture Design in 
Jepara Indonesia”, pada Senin (16/11).

Acara kembali dibuka oleh Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan dengan menyampaikan harapannya melalui 
focus group discussion international ini. “Semoga melalui FGD 
ini kita bisa terus mendapatkan pengembangan terhadap 
produk-produk kayu di Indonesia agar makin diminati para 
calon konsumen di dunia,” katanya.

Dalam FGD yang dipandu Mr. Tenggono Phoa dan Mr. Jap Tji 
Beng ini, para reviewers dari Beijing, Mo Zheng, arsitek, dari 
Shanghai dan Taiwan, Andy Yu, Lin Yanzhi, Steven Huang dan 
Roger Lin, dari Singapura Tony Lin dan Ika Phoa, dari Jepang, 
Ichwan Joesoef, ITPC KJRI Osaka, dan pakar seni dari 
Perancis Jean Couteau saling bertukar pikiran membagikan 
insight dan komentar terkait furniture, seperti kualitas bahan, 
ciri khas desain, ukuran yang sesuai dengan pasar Asia, 
hingga membahas detail-detail seperti baut yang digunakan 
untuk merakit furniture.

Esensi dari FGD Internasional ini menghasilkan rekomendasi 
bahwa desain furniture ukir kayu yang disajikan mempunyai 
peluang pasar, terutama untuk pasar Asia. Perpaduan bahan 
rotan dan ukir kayu dalam desain kursi merupakan karya 
orisinal yang menarik. Ukiran Jepara yang ditampilkan sangat 
baik, konstruksi masih perlu dikembangkan, agar lebih
baik lagi.

Hasil FGD dan review ini akan dijadikan panduan/guidelines 
bagi riset pengembangan desain berikutnya yang dapat pula 
dimanfaatkan untuk dunia akademik, dunia bisnis/industri, dan 
masukan untuk kebijakan pemerintah. Laporan hasil penelitian 
ini akan disampaikan pada Kemenristek BRIN dalam bentuk 
laporan luaran penelitian. Program riset desain, pameran, 
dan FGD ini didukung pula oleh Tim Panitia dari Untar, Rektor 
Untar, Satori Rattan, Kadin Jepara, dan Unisnu Jepara.
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Seminar Penempatan Produk: 
Pemahaman dan Peluang 
Penerapannya

Program Studi Magister Manajemen Untar menggelar seminar 
darin bertajuk Penempatan produk: Peluang Penerapan di 
Indonesia. Dengan menghadirkan pembicara Dr. Cokki, S.E., 
M.M., dan dimoderatori oleh Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, 
S.E., M.Si., Sabtu (14/11) melalui aplikasi meeting daring.

Selama kurang lebih dua jam, Dr. Cokki memaparkan secara 
komprehensif dari sejarah tentang praktik penempatan produk 
hingga implementasinya saat ini, khususnya di Indonesia. 
 

Penelitian tentang ini meningkat saat 2004 dan hal ini sudah 
umum di industri pada umumnya saat ini. Penempatan produk 
adalah iklan yang boleh dikatakan dengan bahasa literatur 
adalah hidden advertising. Di media luar (AS atau eropa) hal 
ini sangat sering digunakan. Dalam film banyak ada merek-
merek yang sengaja disisipkan dalam film-film. Kemunculan 
produknya sangat mudah ditemui meskipun hanya beberapa 
detik. Meskipun demikian, penempatan produk di film anak-
anak dinilai tidak etis. Selain di film, penempatan produk juga 
ditemukan di program televisi seperti acara ajang pencarian 
bakat dan di dalam mobile game.

“Secara definisi, penempatan produk adalah pesan berbayar 
yang ditujukan untuk mempengaruhi audiens film (atau 
televisi) dengan cara memasukkan produk bermerek dengan 
terencana dan tidak mengganggu ke dalam film (atau program 
televisi). Pada saat itu media massa yang paling populer 
di Amerika adalah televisi dan film. Meskipun sekarang 
penempatan produk bisa dimasukkan ke dalam game dan 
bentuk-bentuk media lain,” katanya menjelaskan.

Sponsor baik dari perusahaan atau pemerintah dalam 
suatu siaran TV atau film biasanya ada tujuannya, yakni 
komersialisasi. Penempatan produk atau kemunculan merek 
pada awalnya untuk menambah realisme dari suatu yang 
diceritakan kemudian berkembang dengan motivasi untuk 
mencari dana.

Di Indonesia sendiri penempatan produk bisa ditemukan, 
misalnya di film Habibie & Ainun meskipun terlalu mencolok 
dan menjadi tidak efektif, namun penempatan produk jelas 
ditampakkan. Selain itu terdapat pula penempatan produk 
merek-merek tertentu di dalam lagu, web series, hingga acara 
televisi.  

“Di dunia pariwisata, ide penempatan destinasi menjadi 
salah satu pilihan dalam meningkatkan usaha pariwisata. 
Contohnya adalah penempatan destinasi seperti lokasi film 
Harry Potter dan Lord of The Rings. Ini meningkatkan orang 
untuk mengunjungi lokasi pengambilan gambar film tersebut. 
Sedangkan peluang penempatan destinasi Indonesia sangat 
potensial. Buktinya adalah pada penempatan destinasi dalam 
film Laskar Pelangi (tahun 2008), AADC 1 dan 2 (tahun 
2016),” terangnya.

Sebagai penutup paparan, Dr. Cokki menjelaskan bahwa 
butuh ada kerja sama dari sponsor baik manufaktur/jasa, atau 
pemerintah, media massa, dan agensi untuk memperhatikan 
konteks baik dari intensi komersial serta mementingkan 
integritas artistik. Sebaiknya penempatan produk terbatas 
tidak mencolok tapi bisa dengan frekuensi kemunculan 
tertentu tanpa menimbulkan iritasi penonton.




