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Rayakan Tahun 
Baru Imlek 2021, 
Kebersamaan untuk 
Kemakmuran

Rayakan Tahun Baru Imlek 2572, Untar mengadakan perayaan Imlek 
bersama 2021, pada Kamis (25/2). Mengangkat tema “Untar untuk 
Indonesia: Kebersamaan untuk Kemakmuran,” turut hadir pimpinan 
Yayasan Tarumanagara dan seluruh sivitas akademika secara hybrid, 
mengingat situasi masih dalam pandemi Covid-19, sehingga harus 
menerapkan protokol kesehatan ketat di setiap kegiatan. 

Perayaan dibuka dengan penampilan Tari Kipas yang memukau dari 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Citra Pesona. Tidak sampai di situ, 
dua personil yang merupakan alumni Untar yaitu Edlyn dan Lycia, 
membawakan penampilan musik dan lagu yang memukau secara 
daring, berbahasa Mandarin “He Xin Nian.” 

Perayaan Tahun Baru Imlek menyajikan talkshow menarik,  
dimoderatori seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), 
Sarah Santosa, bersama narasumber Ir. Sidhi Wiguna Teh, M.T., 
membahas fengshui arsitektur yang memberikan wawasan mengenai 
peruntungan dan tantangan yang ada, dari segi tata letak bangunan. 
Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan turut memeriahkan 
perayaan Imlek, dengan penampilannya bermain alat musik tradisional 
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China Guzheng. Menunjukkan kepiawaiannya bermain 
Guzheng, membawakan dua buah lagu berjudul “Yue Liang 
Dai Biao Wo De Xin” dan “Tian Mi Mi”, yang juga disiarkan 
melalui El John TV.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa perayaan 
Imlek ini menjadi momen untuk berbagi kepada sesama. 
“Imlek yang kita rayakan bersama dan segera berakhir dengan 
perayaan Cap Go Meh, makin bermakna ketika kita dapat 
berbagi kemakmuran kepada sesama,” tuturnya.
“Secara khusus, Untar terus berupaya mewujudkan 
kemakmuran bersama bagi bangsa dan negara bahkan dunia, 

dengan memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu 
untuk pengembangan SDM unggul untuk Indonesia jaya,” 
ujarnya.

Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara Dr. Ariawan 
Gunadi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa perayaan Imlek 
merupakan momen untuk saling peduli dalam masa pandemi. 
“Walaupun berada dalam masa pandemi Covid-19, kita 
diingatkan untuk selalu peduli dengan sesama,” katanya. 
Perayaan diakhiri dengan sebuah lagu untuk tanah air 
Indonesia berjudul “Tanah Airku” yang dinyanyikan oleh Lycia 
diiringi permainan Guzheng oleh Edlyn. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Untar, bekerja sama dengan Universitas Tunku 
Abdul Rahman University College (TAR UC) Malaysia, 
menyelenggarakan dua konferensi internasional secara 
bersamaan yang diselenggarakan selama dua hari yakni 
Rabu-Kamis, 17-18 Februari 2021. Konferensi tersebut adalah 
International Conference on Economics, Business, Social, 
and Humanities (ICEBSH) dengan tema “Shaping Healthy 
Relationship and Thinking Skill in the Era of Information 
Technology” dan International Conference on Applied Science 
and Engineering (ICASTE) dengan tema “Development 
and Utilization of Technology to Support Human Life in the 
New Adaption Era”. Mengingat kondisi pandemi Covid–19, 
konferensi internasional ini diadakan secara hybrid dengan 

menggunakan metode daring (online) untuk semua peserta 
dan secara luring (offline) dari Kampus I Untar, dihadiri oleh 
panitia dalam jumlah terbatas.

Pembentukan Relasi yang Sehat 
dan Keterampilan Berpikir, serta 
Pengembangan Teknologi untuk 
Mendukung Kehidupan Manusia 
dalam Adaptasi di Era Teknologi 
Informasi
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Konferensi ICEBSH 2021 yang digelar kali ini menghadirkan 
pembicara kunci Prof. Dr. Nan Bahr, Deputy Vice Chancellor 
(Students), Southern Cross University, Australia dan Dekan 
Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Riris Loisa, M.Si., Untar, 
membahas tentang cara membentuk relasi yang sehat dan 
cara berpikir di era teknologi informasi. Sedangkan untuk 
konferensi ICASTE 2021 menghadirkan pembicara kunci 
atau keynote speaker Associate Prof. Dr. Ng Swee Chin, Vice 
President (Academic and Research) of Tunku Abdul Rahman 
University College, Malaysia yang mengangkat topik tentang 
transformasi digital pada perusahaan dan masyarakat dunia 
dan Dekan Fakultas Teknik Untar Harto Tanudjaya, Ph.D., 
yang berbicara tentang risetnya “Utilization of The Single and 
Double Segmental Baffle to Increase The Effectivity of Heat 
Exchanger”. 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) Untar, Assoc. Prof. Ir. Jap Tji Beng, Ph.D. mengatakan 
pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk cepat 
beradaptasi dengan perubahan yang tak terhindarkan di dunia. 
“Konferensi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan 
diseminasi ilmu pengetahuan, tetapi juga dimaksudkan 
sebagai wadah bagi sivitas akademika dari berbagai 
institusi untuk memulai kerja sama baru dalam melibatkan 
dan berpikir tentang membentuk relasi yang sehat dan 
keterampilan berpikir di era teknologi informasi, serta tentang 
pengembangan teknologi yang mendukung kehidupan 
masyarakat dalam era adaptasi baru,” ujarnya.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan 
tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan wadah dan 
memfasilitasi pertukaran ilmu dan pengalaman baik praktisi 
maupun sivitas akademika di bidang masing-masing yaitu 
ilmu sosial, humaniora, teknologi, dan teknik. “ICASTE dan 
ICEBSH juga merupakan peluang besar untuk membahas 
bagaimana ilmu sosial dan teknologi sehingga dapat 
berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang muncul 
selama pandemi Covid-19, yang mempengaruhi berbagai 
sektor kehidupan,” tuturnya.

Konferensi ini dapat terlaksana berkat kerja sama antara 
Untar, Indonesia, dan Tunku Abdul Rahman University 
College, Malaysia. Kolaborasi ini mengundang antusiasme 
yang tinggi dari berbagai kalangan akademik, baik dari dalam 
maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari terkumpulnya 243 
papers dari pemakalah ICEBSH yang berasal dari 30 institusi 
di tujuh negara, yaitu Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, 
Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, serta terkumpulnya 
179 papers dari pemakalah ICASTE yang berasal dari 63 
institusi di sembilan negara, yaitu: Australia, Republik Ceko, 
Jerman, Indonesia, Jepang, Malaysia, Swedia, Inggris, dan 
Timor Leste.

Prof. Dr. Nan Bahr, Deputy Vice Chancellor (Students),
Southern Cross University, Australia

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Untar Dr. Riris Loisa, M.Si.

Dekan Fakultas Teknik Untar Harto Tanudjaya, Ph.D.
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Vaksinasi Covid-19, Bahayakah?
Covid-19 memang benar ada dan sudah banyak sekali 
morbiditas dan mortalitas yang ditimbulkan, dan dunia kini 
telah menemukan vaksin yang dapat membantu pulihnya 
kesehatan dan perekonomian dunia. Oleh karenanya, dengan 
banyaknya vaksin yang bermunculan baru-baru ini maka 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar bersama Keluarga Medis 
Alumni Fakultas Kedokteran Untar menyelenggarakan seminar 
daring dengan topik “Covid-19 Vaccination” pada Sabtu (20/2).

Seminar ini mengundang dua narasumber yaitu Dosen FK 
Untar dr. Velma Herwanto, Ph.D., Sp.PD., dan Alumnus FK 
Untar Tommy Setiawan, M.D., M.S., M.Sc., yang dimoderatori 
oleh dr. Lydia Tan, Sp.PD., FINASIM.

Sesi dimulai dengan narasumber mengangkat topik tentang 
“Covid-19: Update on Treatment and Prevention” yang 
dibawakan dr. Velma Herwanto, Ph.D., Sp.PD. Narasumber 
membahas Covid-19 dari awal mula hingga saat ini, spektrum 
klinis Covid-19 menurut WHO Clinical Progression Scale, 
Tatalaksana Covid-19, Prinsip Tatalaksana Pasien Covid-19 
Rawat Jalan, Penilaian Pasien Covid-19 Rawat Jalan, 
Kriteria Admisi UGD dan Perawatan, Terapi Spesifik Pasien 
Covid-19 Rawat Jalan (Antibodi Monoklonal, High-Titer 
Convalescent Plasma), Terapi Simtomatik (Asetaminofen, 
NSAID, Batuk, Banyak minum, Istirahat), Terapi Empirik 
Pasien Covid-19 Rawat Inap (Dexamethasone, Remdesivir, 
Baricitinib,IL-6 Pathway Inhibitors, Terapi Plasma Konvalesen, 
dll), Terapi Empirik Pasien Covid-19 Rawat Inap, Pencegahan 
Tromboemboli Vena, dan juga pencegahan infeksi Covid-19.
 
“Cara untuk mencegah Covid-19 adalah dengan rutin mencuci 
tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, 
menutup batuk atau bersin dengan tisu, rajin membersihkan 
permukaan atau barang-barang dengan desinfektan, hindari 
kontak dekat dengan orang yang sakit, dan tetap berada 
dirumah jika sedang sakit kecuali untuk mendapatkan 
perawatan medis,” ujar dr. Velma.

Selanjutnya sesi dibawakan oleh dr. Tommy, Beliau membahas 
kelebihan serta kekurangan vaksin, dan cara kerja vaksin 
Covid-19 yang telah beredar jenis Whole Virus Vaccines yaitu 

Sinovac dan Coronavac. “Keuntungannya adalah efikasinya 
65.3 persen, mudah diproduksi, mudah disimpan, mudah di 
transportasi, reaksi imun cepat yaitu 7-14 hari, untuk usia 18-
59 tahun, dan Coronavac untuk usia di atas 60 tahun. Vaksin 
ini boleh untuk comorbid yang terkontrol, adapun kerugiannya 
adalah tidak bisa diberikan bagi yang memiliki comorbid, 
misalnya hipertensi lebih dari 180/110, penyakit jantung 
koroner, penyakit paru, TBC, asma, penyakit autoimun seperti 
rheumatoid dan lupus, kanker, wanita hamil, serta penyakit 
hypo atau hyperthyroid,” jelas dr. Tommy.

“Coronavac adalah vaksin dari China, digunakan di Indonesia 
untuk orang diatas 60 tahun. Vaksin yang memiliki isi virus 
utuh inaktif, menurut clinical trial-nya, dikatakan 100% efektif 
mencegah perawatan di rumah sakit dan mencegah angka 
kematian Covid-19. 83.7% efektif menghindari kasus yang 
membutuhkan perawatan medis, dan 50.65% efektif dalam 
menjauhkan dari infeksi corona,” tambahnya. 

“Sebagai summary-nya efikasi Covid-19 vaccines: Sinovac 
65.3% (INA), 50.4% (BRA), 78% (Butatan), 91.25% (TUR), 
Corona Vac 50%, Covexin 60%, Pfizer 95%, Moderna 94.5%, 
J&J 72%, Astrazeneca 70,4%, Sputnik V 91.6%, Novavax 
90%, Curevac (uji klinik). Jadi vaksin Covid-19 yang sudah 
aman adalah Sinovac untuk 18-59 tahun, CoronaVac boleh 
untuk lebih dari 60 tahun, Pfizer 16-lebih dari 65 tahun, 
Moderna 18-lebih dari 65 tahun, J&J 18-55 tahun, Novavax 
18-84 tahun, dan Astrazeneca untuk 18-65 tahun. Jadi semua 
vaksin adalah aman dan hampir tidak ada efek samping yang 
membahayakan karena telah melewati uji klinis fase ketiga. 
Jangan menunda vaksinasi bila tidak ada kontra-indikasi 
vaksinasi,” simpulnya.

Dalam penutupan acara, Dekan FK Untar, Dr. dr. Meilani 
Kumala, MS, Sp.GK (K) menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang mendukung, “Terima kasih kepada para 
pembicara, partisipan, dan panitia. Semoga diskusi hari ini 
sangat menarik serta membuka wawasan. Saya harapkan 
para peserta dapat ikut kembali dalam seminar online di waktu 
mendatang,” ujarnya.



5

Teliti Penggunaan Klausula 
Eksonerasi sebagai Upaya 
Perlindungan Hukum terhadap 
Notaris, Fenny Menjadi Doktor 
Ilmu Hukum Ke-10 Untar

Fenny Octavia berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum 
Untar setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada 
hari Senin (1/2). Dalam Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) 
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang disiarkan langsung 
dari Gedung M lantai 8 Untar. Fenny Octavia memaparkan 
disertasi dengan judul “Penggunaan Klausula Eksonerasi 
sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Notaris.”

Ujian Terbuka dipimpin langsung oleh Rektor Untar Prof. 
Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, bersama Promotor Utama 
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Co-Promotor Dr. Tundjung 
Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., dan Dr. Gunawan 
D., S.H., M.H., S.S., dan dihadiri oleh Ketua Sidang Prof. Dr. 
Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., serta Dewan Penguji Prof. 
Dr. Melia I.F.R., S.H., M.Hum. (internal), Dr. Gunardi, S.H., 
M.H. (internal), dan Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. 
(eksternal).

Fenny Octavia mengawali presentasi disertasinya dengan 
memaparkan latar belakang disertasi yang berasal dari 
tujuan Negara Indonesia, yang tercantum dalam alinea ke 
IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia.” Hal tersebut juga ditegaskan dalam 
Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. 

Penelitian tersebut difokuskan pada hak mendapatkan 
perlindungan hukum bagi notaris. Melalui penggunaan 
klausula eksonerasi, notaris dapat mengambil manfaat yang 
mengatur tentang notaris sendiri dalam akta yang dibuatnya. 
Klausula eksonerasi memberikan perlindungan hukum 
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa serta  
memperkecil kemungkinan notaris dijadikan tersangka dalam 
perkara pidana apabila ditemukan keterangan palsu dalam 
akta yang dibuatnya. 

Rektor selaku Ketua Sidang membacakan hasil ujian 
disertasi, “Promovendus Fenny Octavia dengan Nomor Induk 
Mahasiswa 208141001, telah menyelesaikan studi selama 13 
semester dan telah memperoleh total 42 sks dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) adalah 3,93. Dan yang bersangkutan 
dinyatakan lulus doktor dengan predikat sangat memuaskan.”  
Dr. Fenny Octavia merupakan Doktor ke-10 dari Program 
Studi Hukum, Fakultas Hukum, Untar.

Promotor Utama Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., 
menyampaikan pesannya kepada Doktor baru, “Ada hal lain 
yang penting, yaitu kejujuran dan integritas. Semoga Dr. 
Fenny Octavia dapat terus berkarya, mengembangkan ilmu 
hukum di bidang kenotariatan, dan menjalankan tugasnya 
sebagai notaris dengan penuh kejujuran dan selalu dapat 
menjaga integritasnya karena kejujuran dan integritas sangat 
diperlukan di segala aspek kehidupan,” pesannya.



6

Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Untar meluluskan 
Grace Kurniadi sebagai psikolog tuli pertama di Indonesia. 
Bermula dari usulan orang tua dan masukan dari teman-
temannya, Grace memilih profesi psikolog. “Saya memilih 
pendidikan sebagai psikolog berawal dari usulan orang tua. 
Mereka melihat saya sering menjadi tempat bercerita bagi 
teman-teman di masa SMP dan SMA. Saya juga senang untuk 
mengamati hubungan antarmanusia,” katanya.

Jurusan pilihan Grace adalah Pendidikan Profesi Psikolog 
yang merupakan salah satu jurusan unggulan di Untar. 
“Jurusan tersebut hanya tersedia di Untar dan berada di area 
yang paling dekat dengan Jakarta. Selain itu, karena akses 
transportasi lebih mudah, dan juga ada satu mata kuliah yang 
jarang ada di kampus lain seperti art therapy, yang menurut 
saya menjadi nilai tambah dari Pendidikan Profesi Psikolog di 
Untar,” jelasnya.

Sebagai seorang tuli tentu perkuliahan dilalui dengan penuh 
perjuangan yang tidaklah mudah. Namun, berbagai kendala 
yang ada dilewati tanpa mengeluh. “Kendala yang saya 
alami dengan adanya ketulian dalam proses belajar, yaitu 
sulitnya menangkap gerakan bibir jika: orang yang berbicara 
membelakangi saya, senang berjalan-jalan, berbicara terlalu 
cepat/berkumur-kumur gerakan bibirnya, ataupun artikulasinya 
tidak jelas. Hal lainnya, saya kurang bisa menanggapi dengan 
cepat jika masuk ke dalam kelompok lebih dari empat orang,” 
terangnya.

Namun demikian, Grace selalu berusaha mengatasinya 
dengan berkomunikasi yang baik dengan dosen khususnya 
terkait perkuliahan yang ia ambil seperti berkomunikasi untuk 
menjelaskan kondisinya serta meminta dosen tersebut untuk 
berbicara lebih perlahan agar mudah dipahami serta merekam 
proses perkuliahan untuk bisa diputar ulang kembali di rumah 
untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Menurutnya, dalam menghadapi tantangan yang ada selama 
berkuliah, perlu adanya perubahan cara berpikir, memiliki 
sikap terbuka dan memiliki kemauan untuk menerima 
keadaan. Selain itu, peran dan dukungan keluarga serta 
teman-teman sangat membantunya selama ini. Profesionalitas  

dosen pun turut mendukung dalam penyelesaian studinya.
“Untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan tersebut, saya 
perlu mengubah pola pikir di dalam diri menjadi lebih positif, 
keterbukaan diri untuk meminta bantuan dan kemauan untuk 
menerima apapun keadaan diri sendiri. Berkat bantuan teman-
teman selama proses perkuliahan tersebut yang mendukung 
dan mau membantu saya juga menjadi penyemangat untuk 
terus berjalan menyelesaikan yang sudah dimulai. Para dosen 
pun juga tidak keberatan untuk menjelaskan kembali di luar 
jam kelas. Orang tua pun juga terus mendorong untuk tetap 
maju, meski jika saya perlu mengulangi lagi. Tidak dari orang 
tua saja, saya juga mendapatkan dorongan dari hal yang saya 
amati pada lingkungan teman, dosen, dan juga buku yang 
saya baca,” katanya menerangkan.

Grace yang mengambil pendidikan Profesi Psikolog di Untar 
ini memiliki mimpi ingin bisa menjadi berkat bagi sesama 
juga dapat menulis buku. Ia juga berharap setelah lulus, bisa 
berbagi juga mengembalikan, dan bisa mengaplikasikan ilmu 
yang sudah didapatkan pada orang yang membutuhkan. Ia 
juga ingin mempelajari bahasa isyarat, agar teman-teman Tuli 
dapat mengakses layanan konseling dan dapat lebih nyaman 
berinteraksi, tanpa perlu menggunakan bantuan interpreter 
yang mungkin dapat memunculkan ketidaknyamanan pada 
calon klien tersebut. 

Grace berharap adanya kesempatan pendidikan inklusif di 
perguruan tinggi seperti Untar yang membuka kesempatan 
seluas-luasnya bagi siapapun, khususnya bagi orang dengan 
kebutuhan khusus.

“Sebagai lulusan Profesi Psikolog dengan keterbatasan fisik 
yang diwisuda, harapanku terhadap Untar sebagai lembaga 
pendidikan tinggi adalah terus memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa-mahasiswanya untuk meneruskan pendidikannya 
di Untar, tanpa mendiskriminasikan mahasiswa tersebut. Saya 
juga mengapresiasi Untar yang memiliki desain yang cukup 
ramah untuk pengguna kursi roda. Semoga di saat pandemi 
usai, Untar dapat mengembangkan desain gedung yang 
ramah bagi keterbatasan fisik dalam penglihatan,” katanya 
sambil menutup wawancara. 

Grace Kurniadi, 
Lulusan 
Psikologi Klinis 
Tuli Pertama
di Indonesia
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Magister Arsitektur Untar mengadakan Seri Seminar Online 
ke-9, menghadirkan Narasumber Associate Architect PT Unitri 
Cipta Bayu Paramudita, Project Manager PT Pembangunan 
Perumahan (PP) Ir. Joko Nugroho, S.T., Founder Mandala 
Putera Prima Han Ch Ichsan, S.T., M.M., dan Managing 
Director Rafi Yudiansyah, S.T., M.M., pada Rabu (10/2).

Kaprodi Magister Arsitektur Untar Dr. Ir. Naniek Widayati 
Priyomarsono, M.T. menyampaikan, bahwa seminar yang 
berjudul “Inovasi Pembangunan Stadion ISTORA di Papua” 
merupakan cara efektif untuk berbagi ilmu selama pandemi.
“Dalam masa pandemi, webinar seri adalah salah satu cara 
yang sangat  efektif dalam menjalin relasi dan membagi 
keilmuan,” katanya.

Ketua II Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Sandhy P.H. 
Sihotang, IAI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan 
berbagi informasi kepada para peserta. ”Acara seminar 
dapat menambah informasi dan meningkatkan kemampuan, 
terutama pada fasilitas olahraga yang memiliki kriteria 
khusus,” katanya.

Dalam pembukaannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menyatakan bahwa penting berkolaborasi untuk 
meningkatkan proses pembelajaran yang berbasis program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

“Kami dari perguruan tinggi sangat terbuka untuk melakukan 
kolaborasi. Pemerintah sekarang sudah meluncurkan program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam program tersebut, 
terdapat delapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Salah satunya 
adalah para praktisi kembali ke kampus untuk mengajar 
dan memberikan informasi dari pengalaman lapangan yang 
dimiliki. Ke dua adalah karya dosen dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Ke tiga, program studi harus mempunyai mitra. 
Ke empat, mahasiswa melakukan pembelajaran interaktif, 
komunikatif, dan berbasis pada project. Berbasis pada project 
artinya mahasiswa akan memiliki pengalaman lapangan. 
Apa yang dilakukan hari ini sangat relevan dengan konsep 
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,” katanya.

Dimoderatori Ir. Timmy Setiawan, M.Ars., seminar diisi dengan 
pemaparan oleh para narasumber. Dalam paparannya 
mengenai perencanaan ISTORA Papua, Associate Architect 
PT Unitri Cipta Bayu Paramudita menjelaskan tentang 
perencanaan dan perancangan dalam membangun Stadion 
ISTORA yang berciri khas Papua. Project Manager PT 
Pembangunan Perumahan (PP) Ir. Joko Nugroho, S.T. 
memaparkan apa yang menjadi tantangan, masalah yang 
perlu diperhatikan, dan hal lain dalam inovasi pelaksanaan 
pembangunan ISTORA Papua. Founder Mandala Putera 
Prima Han Ch Ichsan, S.T., M.M. dan Managing Director Rafi 
Yudiansyah, S.T., M.M. menjelaskan tentang perencanaan 
lighting untuk multisports dan kegiatan serba guna. 

Seri Seminar Online: Inovasi 
Pembangunan Stadion ISTORA
di Papua
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Untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kebangsaan 
setiap mahasiswa, para dosen pengajar Mata Kuliah 
Humaniora memperoleh pembekalan dan penyegaran untuk 
mencapai kesamaan persepsi dalam menyampaikan materi 
pembelajaran kepada para mahasiswa, pada Kamis (11/02) 
secara luring dan daring. 

Diawali dengan laporan dari Wakil Rektor I Untar, Dr. Rasji, 
S.H., M.H. mengatakan bahwa “Perlu adanya penyamaan 
persepsi atau penyegaran, agar Mata Kuliah Humaniora yang 
menjadi satu kesatuan membentuk karakter kebangsaan 
mahasiswa, dapat sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari 
itu diharapkan seluruh dosen pengajar dapat bersinergi 
memberikan pembelajaran Humaniora dengan baik agar 
lulusan Untar dapat menjadi contoh yang baik di tengah 
masyarakat,” katanya.

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan menyampaikan dalam 
sambutan pembukaannya bahwa “Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama adalah 
pembelajaran yang penting karena akan membentuk 
mahasiswa dan lulusan Untar memiliki karakter kuat dan 
menjadi pelayan yang baik di tengah masyarakat baik di 
dunia profesi, pekerjaan, dan juga wirausaha. Oleh karenanya 
kampus Untar sangat memandang penting agar setiap dosen 
pengajar dapat meng-upgrade dan meng-update kompetensi 
pengajaran sesuai kehidupan berbangsa dan bernegara 
sesuai UUD sehingga dapat mendistribusikan kepada 
mahasiswa untuk mendapatkan hasil atau luaran dengan 
bentuk nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Hal ini 
sesuai dengan nilai yang dikembangkan oleh Untar yaitu 
Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship.”

Wakil Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono. M.Pd. di dalam 
pembahasan Penerapan Nilai Pancasila dalam Menjaga dan 

Memelihara Sikap Sosial dan Toleransi mengatakan “Bahwa 
setiap pelajaran satu sama lain sangat terikat sehingga 
pendekatan integratif, transdisipliner, dan transdisipliner ini 
akan menjadi tuntutan bersama. Melihat dari konsep Tri Koro 
Dharmo atau yang sekarang disebut Jong Java, yang memiliki 
pengertian sakti. Di masa itu anak muda tidak mungkin 
menguasai kebudayaan Jawa kalau tidak menguasai ilmu 
pengetahuan, sehingga kecerdasan menjadi sebuah tuntutan 
untuk merebut kemerdekaan. Jika hanya dengan kecerdasan 
saja, mereka tidak akan menjadi bangsa yang merdeka jika 
di antara pemimpin dan warganya tidak memiliki budi pekerti 
yang baik. Orang yang hanya cerdas dan berkarakter tidak 
akan bisa maksimal membawa bangsanya berdaulat jika 
tidak ada bakti yaitu mengabdi kepada bangsa dan negara,” 
jelasnya.

Di dalam pemaparan perwakilan Lemhannas RI, Dr. 
Silverius Y. Soeharso, S.Psi., S.E., M.M., Psikolog dengan 
judul pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk 
Menjaga dan Menumbuhkan Cinta Tanah Air, disampaikan 
bahwa “Indonesia adalah Kita”, yang artinya membicarakan 
Pendidikan Kewarganegaraan mindset-nya bukan ‘aku dan 
kamu’ atau ‘mereka dan kami’. “Implementasinya adalah 
dengan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka serta ber-UUD ‘45 yang artinya bangsa ini memiliki 
satu norma yang harus ditepati bukan kepada perasaan yang 
ada. Oleh karenanya kesadaran berbangsa harus ditanamkan 
di setiap individu,” katanya.

Diharapkan dengan adanya acara Penyegaran Pembelajaran 
tersebut, setiap dasar pokok pembicaraan yang telah 
disampaikan dapat menjadi bagian penting untuk dilaksanakan 
dalam proses pembelajaran dengan kegiatan yang 
disesuaikan untuk mahasiswa. Pengajar harus berperan aktif 
mengajak setiap mahasiswa berkolaborasi bersama.

Penyegaran 
Pembelajaran 
Humaniora
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“Orang tua perlu lebih memperhatikan dan memahami apakah 
anaknya mampu beradaptasi dengan pembelajaran selama 
pandemi,” ujar Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog dalam 
Talkshow Parenting Adaptive Skills bagi Orang Tua dalam 
Pendampingan Anak, Sabtu (20/2).

Dalam kegiatan kolaborasi antara Untar dan SMP Tarakanita 
2 ini, Dr. Naomi mengingatkan bahwa usia anak-anak SMP 
merupakan masa peralihan menuju remaja, bukan berarti 
orang tua dapat menuntut anaknya untuk menjadi dewasa. 
Anak mengalami banyak perubahan pada masa ini, secara 
biologis, kognitif, dan tugas orang tua ialah membantu serta 
membimbing anaknya, dan perlu diperhatikan juga agar orang 
tua tidak terlalu memaklumi. 

“Anak perlu diberi pemahaman mengenai tujuan dari sekolah. 
Misalkan anak ditanyakan tentang cita-citanya, membantu 

anak untuk membuka wawasannya agar memiliki tujuan, 
sehingga alasan untuk bersekolah bukan lagi dari dorongan 
orang tua, namun keinginannya sendiri,” tutur Dr. Naomi.

Dosen Fakultas Psikologi Untar ini memberikan beberapa 
tips parenting atau pengasuhan anak kepada orang tua 
bagaimana cara mendampingi anak dalam masa pandemi 
yang mengharuskan orang tua melakukan pekerjaannya dan 
merangkap menjadi guru bagi sang anak.

Selain membahas parenting selama pandemi, hadir pula 
Guru Bahasa Mandarin dari Jinan University Xuan Lao Shi, 
yang menceritakan asal mula tradisi Imlek. Dalam sesinya 
dijelaskan berbagai macam kebiasaan yang dilakukan warga 
Tionghua dalam menyambut dan merayakan Imlek.

Ajak Anak untuk Mengerti
Tujuan Belajar
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Bekali Mahasiswa Berjiwa 
Melayani Sesama & Membangun 
Reputasi Almamater

Untuk membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan 
manajemen dalam berorganisasi khususnya dalam organisasi 
kemahasiswaan, Untar melalui Lembaga Kemahasiswaan 
dan Alumni mengadakan Latihan Keterampilan Manajemen 
Mahasiswa (LKMM) ke-51, pada Jumat (19/2) secara luring 
dan daring untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 
tahun lalu. Acara LKMM ini diikuti seluruh mahasiswa yang 
menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan baik di tingkat 
universitas maupun fakultas.

LKMM menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Dr. 
Adianto, M.Sc. membahas seputar “Etika Kepemimpinan”, 
Kurnia Setiawan, S.Si., M.Hum. dengan materi “Berkomunikasi 
yang Baik”, dan Bonar Hutapea, S.Psi., M.P.Si. membawakan 
materi “Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan”.
Dalam sambutannya, Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan 
Alumni Dr. Adianto, M.Sc. menuturkan bahwa, “Pelatihan ini 
tepat bagi mahasiswa Untar yang memang berasal dari latar 
belakang yang berbeda-beda. Diharapkan para peserta yang 
mengikuti acara ini dapat menjadi fasilitator bagi mahasiswa 
lain dalam berekspresi secara positif tanpa melupakan 
nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship 
yang ditanamkan di Untar serta dapat membekali setiap 
pemimpin dan calon pemimpin organisasi kemahasiswaan 
dalam melaksanakan program yang sudah ditugaskan. 
Diperlukan kemauan yang kuat untuk memadukan pemikiran 
yang beragam serta harus siap melayani demi kepentingan 
bersama,” katanya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berharap dengan 
adanya kontribusi dan kolaborasi yang telah dilakukan, acara 
ini dapat berjalan sangat baik. Ditambahkan pula bahwa suatu 
sistem pelatihan yang berkesinambungan bagi pemimpin 
dan calon pemimpin harus mampu mengasah keterampilan, 
kemampuan, dan kompetensi dalam berorganisasi. 
Berorganisasi yang baik bukan hanya taat aturan tapi juga 
harus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi 
diri sendiri, pengurus dan anggota lainnya sehingga dapat 
meningkatkan reputasi Untar.

“Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti acara dengan 
baik sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai personil 
yang telah dipilih untuk terlibat didalam kegiatan ini, sehingga 
dapat menjadi contoh yang baik dan berkualitas serta 
membawa organisasi menjadi lebih maju. Seorang pemimpin 
harus bijaksana dalam bertutur kata dan bertingkah laku, tidak 
memprovokasi, taat aturan, UUD, norma, etika, dan dapat 
menempatkan diri sesuai posisi dalam organisasi, yaitu tidak 
bertindak melebihi wewenang, agar reputasi almamater tetap 
terjaga. Kitalah ambassador Untar,” jelasnya. 




