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Membangun & Mempertahankan 
Reputasi bersama Media di
Masa Pandemi

Humas Universitas Tarumanagara (Untar) mengadakan acara 
bersama media, Kamis (17/12). Kegiatan ini kali kedua diadakan 
setelah tahun 2019. Menjadi acara rutin tahunan, media gathering 
di penghujung tahun 2020 yang mengangkat tema “Membangun 
dan Mempertahankan Reputasi bersama Media di Masa Pandemi”, 
bertujuan untuk mempererat hubungan  Untar dengan media dalam 
rangka membangun reputasi yang baik. Acara diselenggarakan secara 
luring dengan menaati protokol kesehatan bertempat di Gedung M 
lantai 8 Untar dan dihadiri oleh kurang lebih 20 media partner Untar.

Rangkaian acara dibuka dengan laporan Kepala Humas Untar Dra. 
Paula T. Anggarina, M.M., “Kehadiran rekan-rekan media sangat kami 
apresiasi di tengah situasi pandemi. Untuk membangun reputasi, 
Untar tidak dapat sendirian, bersama media sebagai mitra dalam 
menyampaikan informasi, keberhasilan organisasi dapat dibangun 
untuk jangka panjang. Terima kasih sekali atas support semua pihak 
yang senantiasa bersinergi dengan kami,” ujarnya.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dalam sambutannya 
mengatakan “Saya mengucapkan selamat kepada Humas Untar 
yang berhasil meraih peringkat pertama sebagai humas terbaik 
di LLDIKTI Wilayah III. Peran humas makin hari makin tinggi dan 
makin dibutuhkan, capaian dari lembaga perlu disebarkan kepada 
stakeholders agar selalu terinformasi. Untar sangat mengapresiasi 
informasi-informasi yang dikemas oleh Humas. Selamat dan sukses 
untuk Humas, salam Untar, Untar selalu di hati,” ucapnya.
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Perwakilan LLDIKTI Wilayah III Dhita Widya Putri turut 
memberikan sambutan. Ia menuturkan bahwa dalam 
perguruan tinggi, humas bertugas menjadi corong dari sebuah 
lembaga untuk turut mendorong inovasi, “Kami mengucapkan 
selamat kepada Humas Untar yang meraih peringkat satu 
Humas Terbaik dan Terproduktif 2020. Semoga selalu menjadi 
inspirasi dan pemacu semangat, sehingga kinerja kehumasan 
di lingkungan perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI III semakin 
baik,” tutur Dhita.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan yang 
disampaikan oleh Rektor tentang rencana Untar di 2021. 
“Untar telah melakukan berbagai perubahan agar lebih 
banyak  berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Hal 
ini sejalan dengan tagline Untar untuk Indonesia. Selama 61 
tahun Untar berdiri, kami telah mencapai berbagai pencapaian 
baik nasional maupun internasional. Kami terus melakukan 
yang terbaik untuk meningkatkan kualitas dan reputasi,”
ujar Rektor.

Rektor menambahkan bahwa pengembangan akan terus 
dilakukan di tahun 2021, baik dari segi pembelajaran dan 
kemahasiswaan, penelitian dan PKM, perkuliahan, peringkat 
institusi, serta dukungan media. “Bapak Ibu sekalian, apa 
yang saya sampaikan tadi tidak akan mencapai hasil yang 
baik tanpa dukungan media dalam kualitas dan kuantitas 
pemberitaan. Oleh karenanya kami sangat berterimakasih 
dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan media 
atas dukungan kepada Untar. Kami mohon dukungan serta 
kerja sama selanjutnya untuk bersama-sama memajukan 
pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya membantu Untar 
dalam mencapai visi dan misi serta mewujudkan Untar 
untuk Indonesia,” tambahnya. Acara berlanjut ke pemberian 
Media Award sebagai bentuk apresiasi kepada media. Untar 
memilih 5 terbaik Media Award yang telah diputuskan dewan 
juri. Dr. Eko Harry Susanto, M.Si. selaku ketua dewan juri 
mengumumkan bahwa peringkat pertama diduduki oleh 
Kompas.com, diikuti Media Indonesia di peringkat dua, disusul 
oleh Liputan 6, Tribunnews, dan Sindo News.

Diberikan pula penghargaan khusus kepada Kompas.com 
sebagai media yang telah memberikan ruang diseminasi 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para 
dosen Untar.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) mengadakan Seri 
Seminar Nasional (SERINA) 2020 menghadirkan pembicara 
kunci Guru Besar Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan P. 
Windia, S.H., M.Si. dan CEO Batik Semar Ardianto Soewono, 
Rabu (2/12) secara daring. Seminar dengan judul “Akselerasi 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 
Pemberdayaan Masyarakat Indonesia” merupakan wadah 
diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
seperti yang disampaikan Ketua Panitia Ade Adhari, S.H., M.H. 

“Acara ini dapat dipandang sebagai forum ilmiah untuk 
bertemu dan berjejaring antara peneliti dan juga dosen. 
SERINA merupakan wadah yang tepat untuk memublikasikan 
PKM dan penelitian seluruh dosen Indonesia, yang diikuti 20 
perguruan tinggi, dengan 204 artikel penelitian maupun PKM.”

Ketua LPPM Untar Ir. Jap Tji Beng, Ph.D. menjelaskan 
bahwa acara ini merupakan wadah diseminasi hasil penelitian 
serta sarana untuk mendiskusikan serta menyelesaikan 
permasalahan di Indonesia.

SERINA 2020:
Akselerasi Penelitian dan PKM 
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“Acara ini adalah wadah diseminasi penelitian dan PKM, 
wadah komunikasi dan jaringan kerja sama berbagai instansi 
sekaligus wadah untuk memajukan dan menyelesaikan 
permasalahan di Indonesia. Kami memilih tema ini untuk 
menggambarkan tekad maju dari para akademisi. Kegiatan ini 
diselenggarakan untuk mendorong para akademisi untuk tetap 
melakukan penelitian dan PKM kepada masyarakat.”

Dalam sambutan pembukaannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan menyatakan bahwa penting untuk 
terus meningkatkan pengajaran sesuai kebutuhan masyarakat 
berlandaskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 
serta pentingnya kolaborasi untuk kelanjutan penelitian dan 
PKM demi bangsa dan negara.

“Penyelenggaraan acara ini menunjukkan bahwa kita produktif 
dan terus mengembangkan IPTEK berbasis penelitian dan 
PKM. Sebagai dosen dan peneliti dituntut untuk menghasilkan 
karya. Tidak hanya mengajar dengan berbasis buku teori 

tapi diimplementasikan pada kegiatan penelitian dan PKM. 
Penting juga untuk membangun reputasi melalui publikasi 
ilmiah. Selama pandemi kita ditantang untuk tetap produktif, 
tidak hanya untuk institusi kita tapi juga masyarakat bangsa 
dan negara kita. Dalam kesempatan ini, membangun relasi 
untuk berkolaborasi demi kelanjutan penelitian dan PKM akan 
meningkatkan kualitas penelitian dan PKM,” katanya.

Dengan moderator Dr. Hetty K. Tunjungsari, S.E., M.Si., acara 
pembukaan diisi dengan pemaparan pembicara kunci. Dalam 
paparannya mengenai perlindungan bagi kekayaan intelektual 
masyarakat tradisional, Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. 
menjelaskan insight dari penelitiannya di Bali. Sedangkan, 
CEO Batik Semar Ardianto Soewono memaparkan bagaimana 
upaya Batik Semar memasyarakatkan proses membatik 
dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dengan harapan 
menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap batik itu 
sendiri.

Menyadari pentingnya penulisan ilmiah populer untuk menarik 
minat pembaca, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) dan Pusat Sumberdaya Belajar (PSB) 
bekerja sama dengan Humas Untar mengadakan Pelatihan 
Penulisan Ilmiah Populer bagi Dosen Peneliti di Lingkungan 
Untar, Jumat (11/12) secara online melalui aplikasi daring. 
Dengan menghadirkan News Assistant Managing Editor 
Kompas.com Laksono Hari Wiwoho dan Editor Kompas.com 
Yohanes Enggar sebagai narasumber, dalam pelatihan ini 
para dosen diajarkan bagaimana membuat sebuah karya tulis 
ilmiah menjadi tulisan populer sebagai bentuk hasil luaran 
penelitian para dosen.

Diakui Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan bahwa 
membuat sebuah karya artikel publikasi membutuhkan usaha 
serta bahan untuk ditulis, semua hal ini termasuk ke dalam 
proses menjadi seorang dosen. “Kita harus selalu berinovasi 
dan membuka kesempatan bagi para dosen untuk menulis 
dengan menyediakan sarana publikasi melalui seminar, jurnal, 
kolom PINTAR (melalui website untar.ac.id) serta kerja sama 
dengan Kompas.com yang menghasilkan Kolom Untar untuk 
Indonesia. Acara ini penting untuk kembali menyadarkan 
kewajiban dosen dan mahasiswa untuk menulis.”

Laksono Hari Wiwoho berbagi bahwa, “Melalui kolom opini, 
media memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk 
menulis dan menginformasikan sesuatu untuk khalayak 
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yang lebih luas. Cara menulis opini di media, berbeda 
dengan penulisan berita maupun jurnal. Menulis opini berarti 
menuangkan gagasan/konsep secara subjektif tetapi harus 
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.”

Disampaikan Yohanes Enggar, bahwa setidaknya ada 3 hal 
yang perlu dilakukan untuk memberi semangat bagi para 
dosen menulis, “Pertama tulisan yang dihasilkan perlu menarik 
dan tidak membosankan bagi para pembaca, selanjutnya 
sebagai seorang akademisi bahwa penelitian serta pemikiran 
penulis dapat memberikan manfaat bagi khalayak, dan 
tentunya dapat mem-branding diri maupun instansinya,” jelas 
editor yang akrab disapa Mas Enggar ini.

Dalam beberapa kesempatan Untar telah menjalin relasi 
bersama Kompas.com, mulai dari kunjungan ke Kantor 
Redaksi Kompas.com, pelatihan penulisan ilmiah populer bagi 
kalangan dosen, hingga pengadaan platform untuk diseminasi 
hasil penulisan dosen di Kolom “Untar untuk Indonesia.”

Riza Fandopa berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Teknik Sipil 
Untar setelah berhasil mempertahankan disertasinya hari ini, 
Selasa (8/12). Dalam Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) Doktor 
Ilmu Teknik Sipil Fakultas Teknik yang disiarkan langsung dari 
Gedung M lantai 8 Untar, Riza Fandopa menyusun disertasi 
dengan judul “Model Estimasi Harga Satuan Pekerjaan 
Timbunan Tanah dari Borrow Area Proyek Jalan.”

Ujian Terbuka dipimpin langsung oleh Rektor Untar Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan Rektor Untar, bersama Promotor 
Utama Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., Promotor 
Pendamping Ir. Dadang M. Ma’soem, MSCE., Ph.D., dan 
dihadiri oleh Dewan Penguji Dr. Ir. Najid’, M.T., Dr. Yunan 
Hanun, S.T., M.M., M.T. (eksternal), dan Ir. Ika Kustiani, S.T., 
M.Eng.Sc., Ph.D., IPM (eksternal).

Riza Fandopa mengawali presentasi disertasinya dengan 
memaparkan latar belakang masalah di mana Indonesia 
sedang giat membangun infrastruktur jalan. “Pada proyek 
jalan nilai pekerjaan tanah rata-rata 23%, timbunan tanah dari 
borrow area adalah pekerjaan dominan pada pekerjaan tanah 
sehingga akurasi estimasi biaya pekerjaan timbunan akan 
sangat berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek,” paparnya
Penelitian ini difokuskan pada proyek konstruksi jenis 
pekerjaan jalan nasional dan jalan tol, pekerjaan timbunan 
tanah yang didatangkan dari borrow area dengan spesifikasi 
Jalan Kelas I, proyek-proyek yang berlokasi di Pulau 
Sumatera dan Pulau Jawa, dan obyek penelitian adalah 
kontraktor pelaksana, sedangkan data penelitian yang 
digunakan adalah dari laporan bulanan proyek-proyek yang 
dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Kemudian Promovendus turut memaparkan bahwa yang 
diharapkan dari penelitian adalah agar dapat mempersingkat 
waktu estimasi harga satuan timbunan tanah dan borrow area 
pekerjaan jalan, memperkecil resiko terjadinya deviasi biaya 
antara biaya estimasi terhadap biaya realisasi, mengetahui 
sensitivitas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 
biaya pekerjaan timbunan tanah dari borrow area, “Dan yang 
terakhir penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan 
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proses pengendalian biaya dan proses perubahan biaya pada 
tahap pelaksanaan,” jelas Riza Fandopa.

Kemudian Rektor selaku Ketua Sidang membacakan hasil 
ujian disertasi, “Promovendus Riza Fandopa dengan Nomor 
Induk Mahasiswa 328142002 telah berhasil mempertahankan 
disertasinya dihadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus. 
Promovendus Riza Fandopa telah menyelesaikan studi selama 
12 semester dan telah memperoleh total 44 sks dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) adalah 4,00. Dengan demikian yang 
bersangkutan dinyatakan lulus doktor dengan predikat sangat 
memuaskan,” ujar Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan. Dengan demikian Rektor menjelaskan bahwa Dr. Riza 
Fandopa merupakan Doktor ke-48 dari Untar bidang ilmu 
Teknik Sipil.
Promotor Utama Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., 
menyampaikan wejangannya kepada Doktor baru, “Jenjang S3 
bukanlah sebuah jenjang akademik yang dapat dengan mudah 
diperoleh, tetapi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang 
dapat diperoleh melalui suatu proses belajar mengajar yang 
tentunya memerlukan kerja keras, kesungguhan, kemampuan 
belajar mandiri, serta ketekunan dari Promovendus. Saya 
berharap saudara dapat menjadi insan cendekiawan yang 
mampu mengabdi pada masyarakat mengamalkan ilmu 
pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia, bangsa dan 
negara,” pesannya.

Dengan memiliki dua Program Studi terakreditasi A, FTI Siap 
raih akreditasi internasional ke depannya. Syukuran atas 
keberhasilan dalam memperoleh Akreditasi, pada Jumat 
(18/12), dihadiri oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan, Wakil Rektor I Dr. Rasji, S.H., M.H., Ketua Lembaga 
Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Adianto, M.Sc., Dekan FTI 
Prof. Dr. Dyah Erny Herwindiati, M.Si. beserta jajaran dosen, 
karyawan, dan mahasiswa, serta Kepala Humas Dra. Paula T. 
Anggarina, M.M. 

“Untuk memperoleh akreditasi A memang sulit, namun lebih 
sulit mempertahankan,” ujar Dekan FTI Prof. Dr. Dyah Erny 
Herwindiati, M.Si. dalam sambutannya. Keberhasilan ini tidak 
terlepas dari kerja sama serta dukungan pimpinan Universitas, 
Fakultas, Kaprodi, Dosen, Karyawan hingga Mahasiswa. 
Beliau juga menuturkan cita-cita FTI mendirikan Program 

Studi Magister.  

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengapresiasi 
jajaran Fakultas terlebih Kaprodi Teknik Informatika Desi 
Arisandi, M.T.I. yang telah berupaya meraih Akreditasi A serta 
memberikan motivasi untuk meraih akreditasi internasional. 
Rektor mendorong para dosen FTI yang sedang menjalani 
studi lanjut untuk dapat mendukung akreditasi dengan 
menghasilkan banyak karya. “Dukungan karyawan untuk 
operasional dan sinergi semua pihak harus ditingkatkan. 
Pendataan dan dokumentasi harus lebih baik karena didukung 
oleh para pakar IT. Manfaatkan atau berdayakan resources 
FTI untuk bersinergi dengan Lembaga Informasi dan Data 
Base demi mewujudkan smart campus.”

Dengan keberhasilan mempertahankan akreditasi A ini 
menjadi bekal agar ke depannya dapat ikut serta dalam 
akreditasi internasional IABEE. 

Perolehan 
Akreditasi A 
untuk Program 
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“Dunia kita saat ini mempunyai banyak platform yang bisa 
digunakan oleh masyarakat untuk terlibat dalam proses 
demokrasi digital, semua tergantung pada masyarakat apakah 
mampu menghindari residu politik yang terkadang membuat 
kita tidak cerdas karena terpolarisasi,” ujar Pengamat Media 
Sosial serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, Ph.D. 
pada Webinar “Komunikasi Digital dalam Demokrasi” yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Untar secara 
daring, Kamis (10/12).

Webinar yang merupakan seri terakhir dari kelima rangkaian 
webinar series Fikom Untar ini juga menghadirkan dosen 
Fikom Untar Dr. Anto Sudarto, S.T., M.Si. sebagai pembicara 
kedua dan dimoderatori dosen Fikom Nigar Pandrianto, 
S.Sos., M.Si. 

Membahas polarisasi politik di era digital, Dr. Anto Sudarto 
menjelaskan perbedaan antara komunikasi politik dan politik 
komunikasi. “Komunikasi politik ialah diskusi, hubungan 
antara pemerintah dan publik, sedangkan politik komunikasi 
adalah bagaimana ketika pemerintah mengatur komunikasi 
dari publik, yakni adanya UU ITE yang membatasi komunikasi 
publik di media sosial,” jelasnya. 

Diakuinya bahwa saat ini pemerintah lebih menekankan politik 
komunikasi dan memerlukan para tenaga ahli agar pemerintah 
dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas, tanpa ada 
bias dan distorsi. 

Pandemi tidak membuat semangat mahasiswa untuk belajar 
dan menjalin persaudaraan meredup. Fakultas Hukum Untar 
bersama Fakultas Hukum Universitas Malaya mengadakan 
Pertukaran Mahasiswa Internasional secara daring pada 5-6 
Desember 2020. Program kolaborasi yang turut didukung oleh 
Universitas Pancasila Jakarta dan Universitas Mahasaraswati 
Denpasar, diikuti oleh lebih dari 350 peserta dari Malaysia dan 
Indonesia.

Dekan Fakultas Hukum Universiti Malaya Dato’ Associate 
Prof. Dr. Johan Shamsuddin Bin HJ Sabaruddin mengatakan 
bahwa pertukaran pelajar ini menjadi suatu program yang 
menarik, “Peserta bukan belajar tentang ilmu hukum saja tapi 
juga untuk belajar budaya satu sama lain. Hal ini bertujuan 
untuk menciptakan para lulusan lulusan yang siap terjun 
secara global. Saya mendoakan program pertukaran pelajar 
online kolaborasi yang pertama diadakan ini, dapat dinikmati 
oleh semua peserta,” serunya.

Disambung Dekan Fakultas Hukum Untar Prof. Dr. 
Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.H., M.Kn. turut memberikan 
sambutannya. “Tahun ini memang merupakan tahun yang 
penuh dengan tantangan. Program ini seharusnya diadakan 
offline sehingga para peserta dapat keuntungan yang 
maksimal, namun akibat pandemi ini maka acara diadakan 
secara online. Kami percaya, bahwa segala macam tantangan 
dapat dilewati, contohnya melalui event ini. Kami berharap 
para peserta dapat mengambil pengalaman sebanyak-
banyaknya dari program ini,” ucapnya dalam sambutannya.

Indonesia dan Malaysia 
Mengadakan Pertukaran 
Mahasiswa Hukum Internasional

Demokrasi 
Melalui 
Komunikasi 
Digital
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Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof. Dr. Eddy 
Pratomo, S.H., M.A. dalam pembukaan acara mengatakan, 
“Kami berharap para peserta dapat aktif dalam mengikuti 
acara dengan baik. Universitas Pancasila turut berpartisipasi 
dengan mengirimkan delegasi serta pembicara untuk ambil 
bagian dalam program pertukaran mahasiswa internasional 
yang sangat penting ini. Selamat kepada para panitia dan 
kepada para peserta,” ujar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Dalam sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar I Nengah Suardana, S.H., 
M.H. mengatakan bahwa acara ini dapat meningkatkan 
pengetahuan budaya para peserta. “Melalui program 
pertukaran pelajar ini ini kami berharap partisipan dapat 
meningkatkan pengetahuan kultural yang dapat berguna 
di kehidupan universitas maupun komunitas. Terima kasih 
kepada University of Malaya dan Universitas Tarumanagara 
yang telah mempercayai kami untuk berpartisipasi 
dalam program ini. Semoga acara kolaborasi ini dapat 
mengembangkan kualitas pengetahuan para mahasiswa,” 
serunya.

Program Pertukaran Mahasiswa Hukum Internasional selama 
dua hari ini dikemas apik dan padat informasi. Di hari pertama 
para peserta mendapatkan pengetahuan dari Wakil Rektor 
Untar Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., 
dari Universitas Pancasila Luh Rina Apriani, S.H., M.H., 

dari Universiti Malaya Najwa Binti Rosli, dari Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., 
Sp.N., M.Kn., dan pembicara dari Universitas Mahasaraswati I 
Made Asmarajaya, S.H., M.H.

Rangkaian hari pertama juga diikuti dengan Academic 
Discourse dengan mengangkat topik “Life After Graduation: 
The Loom of Unemployment in the COVID-19 Era” yang diikuti 
sesi diskusi para peserta.

Di hari ke dua peserta mendapatkan ilmu tentang budaya 
sekaligus saling mengenal budaya satu sama lain. Dimulai 
dari eksebisi budaya, trivia budaya, dan pertunjukan budaya 
dari masing-masing negara. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Rousilita 
Suhendah, S.E., MSi., Ak., CA menjadi narasumber dalam 
acara “Aplikasi Akuntansi bagi UMKM” yang disiarkan secara 
daring, Jumat (11/12).

Selama dua jam, Rousilita memaparkan pentingnya 
optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Jumlah 
UMKM di Indonesia saat ini adalah 64 juta usaha atau hampir 
99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di 
Indonesia, dan memiliki 117 juta tenaga kerja,” ungkapnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dapat hadir 
sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi UMKM. 
“Masalah yang seringkali dihadapi UMKM adalah mengenai 
ketersediaan bahan baku, permodalan, aspek manajemen 
sumber daya manusia, serta aspek pencatatan administrasi 

laporan keuangan yang masih dilakukan secara manual,” 
tuturnya.

“Aplikasi akuntansi dapat hadir sebagai jawaban 
permasalahan terakhir. UMKM diharapkan dapat 
menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan laporan 
keuangan, sehingga lebih akurat dan praktis,” sambung 
Rousilita.

Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari acara webinar 
series “Pemanfaatan Teknologi dan Informasi bagi UMKM” 
yang diselenggarakan Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untar. Seminar yang merupakan 
seri terakhir ini dihadiri ratusan mahasiswa dan dosen.

UMKM Perlu Manfaatkan 
Teknologi Informasi
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Pendidikan dan pengalaman berwirausaha sangatlah penting. 
Kekeliruan pertama dari seorang wirausaha adalah seringkali 
lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. 
Kekeliruan kedua adalah jika seorang wirausaha hanya 
bermodalkan pendidikan tapi miskin pengalaman lapangan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka perpaduan antara pendidikan 
dan pengalaman adalah faktor utama yang menentukan 
keberhasilan wirausaha. 

Upaya tersebut dimulai dalam rancangan proses pembelajaran. 
Di dalam kurikulum, mahasiswa  dipersiapkan sejak awal yaitu 
melalui mata kuliah Dasar-dasar Kewirausahaan, Penciptaan 
Usaha Baru (New Venture Creation), Model Bisnis selain mata 
kuliah dasar dan penunjang seperti manajemen pemasaran, 
keuangan, operasi, sumber daya manusia dan strategik. Proses 
akhir dari rangkaian pembelajaran tersebut adalah mata kuliah 
Perencanaan & Simulasi Bisnis yang mendorong mahasiswa 
mengimplementasikan model bisnis yang telah dirancang. 
Praktik atau implementasi rancangan bisnis para mahasiswa 
difasilitasi dengan kegiatan Entrepreneur Week (EW).

Dikarenakan semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan 
secara daring akibat pandemi Covid-19, seluruh proses 
pembelajaran harus beradaptasi menggunakan media 
daring. Walau demikian, situasi pandemi bukan menjadi 
halangan bagi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi dan 
mengimplementasikan bisnisnya. 

Dengan memanfaatkan platform daring, 12 kelompok bisnis 
mahasiswa memamerkan produk yang siap dipasarkan pada 
acara Entrepreneur Week Virtual: Adaptation to Survive yang 
berlangsung secara live melalui aplikasi Zoom pada 2-3 
Desember 2020. Katalog produk yang ditawarkan dapat dilihat 
melalui website http://ew.fe.untar.ac.id/. EW kali ini adalah 
penyelenggaraan yang ke-15, yang ketika masa sebelum 
pandemi biasa diselenggarakan di pusat belanja komersial
atau mal.

Pada kegiatan ini, mahasiswa dan calon konsumen bertemu 
di dunia maya sehingga mahasiswa tetap memperoleh 
pengalaman berwirausaha dalam perspektif yang berbeda. 
Mahasiswa telah dipersiapkan memasuki dunia kewirausahaan 
di era next normal.

Dalam pembukaannya (2/12), Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menyampaikan apresiasinya karena meski di 
tengah pandemi, kegiatan EW tetap bisa dilaksanakan. “Para 
mahasiswa terus mencari cara bergerak maju dan tidak stagnan 
di bawah bimbingan mentor dan dosen. Ini menunjukkan 
bahwa dalam suatu proses pembelajaran yang berkualitas kita 
tidak dapat mengerjakannya sendiri, butuh kolaborasi, begitu 
pula dengan berwirausaha. Lintas bidang ilmu, lintas bidang 
keahlian sangat diperlukan seperti kegiatan Entrepreneur Week 
yang diadakan oleh FEB dan didukung oleh Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI). 

Dekan FEB Dr. Sawidji Widoatmodjo, M.B.A. mengungkapkan 
rasa syukurnya atas pelaksanaan EW di tengah kondisi saat 
ini. “Tema yang kita ambil adalah adaptasi untuk survive. Kita 
dihadapkan pada situasi yang menuntut kita harus berinovasi 
atau beradaptasi dalam kondisi saat ini.”

Menghadirkan dua pembicara dari kalangan profesional 
yakni CEO & Founder PT. Ucoach Djivasrana Grahasada 
Gendro Salim pada hari pertama (2/12) dan Head of Strategic 
Management System Kalbe International PTE. LTD Galatia 
Chandra pada hari ke dua (3/12). 

Dalam pemaparannya, Gendro Salim mengatakan bahwa 
“Leadership di era dunia 4.0 yang disebut network society, 
sangatlah berbeda dengan era 3.0. Individu harus dapat 
bersosialisasi tidak hanya dengan atasan saja, tapi juga kerja 
sama dengan rekan kerja maupun bawahan. Selain itu, kondisi 
pandemi ini memberikan kita kesempatan untuk semakin 
berkembang dan terbuka akan adanya digitalisasi.” 

Head of Strategic Management System Kalbe Internasional, 
Galatia Chandra mengungkapkan perilaku konsumen berubah 
setelah The Next Normal. “Kondisi saat ini, kita harus melihat 
perubahan perilaku para konsumen, maka consumer touch 
point (titik sentuh pelanggan) juga perlu diubah. Dengan 
kondisi saat ini, konsumen cenderung memilih untuk berbelanja 
di daerah yang dekat dengan rumahnya. Hal ini dapat 
dipertimbangkan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan 
produknya kepada reseller lain agar lebih mudah dijangkau oleh 
konsumen. Peranan reseller dinilai penting saat ini agar dapat 
mendistribusikan produk kepada pelanggan kita.”

Adaptasi Bisnis
untuk Bertahan




