
Maret 2021, Edisi 27

Menjadi Sentra Vaksinasi Covid-19, 
Untar untuk Indonesia

Untar dipercaya menjadi Sentra Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat 
berusia lanjut (lansia). Dengan dukungan Kecamatan dan Puskesmas 
Grogol Petamburan, Untar membantu pemerintah dalam percepatan 
program vaksinasi bagi masyarakat lansia (60 tahun ke atas) pada 
tanggal 24-27 Maret 2021, di Hall A Kampus 2 Untar.

Camat Grogol Petamburan Drs. Didit Sumaryanta, Kepala 
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan dr. Nurmari Wahyu 
Hapsari, didampingi Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
secara resmi membuka pelaksanaan Sentra Vaksinasi Untar, Rabu 
(24/3). Camat Kecamatan Grogol Petamburan menyampaikan bahwa 
kegiatan vaksinasi di sentra yang ke-8 tersebut sangat membantu 
menjangkau masyarakat lansia di DKI Jakarta yang belum terjangkau. 
“Sampai saat ini kita sudah melakukan vaksin secara menyeluruh 
dengan total 7.149 orang. Namun hal tersebut masih sangat jauh dari 
target yaitu 26.545 orang. Semoga apa yang kita laksanakan dapat 
membantu pencapaian target vaksinasi bagi masyarakat lansia. 
Upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk mengikuti program 
vaksinasi juga terus dilakukan agar dapat memberikan kesadaran 
akan pentingnya Vaksinasi Covid-19 ini,” ucapnya. Ia juga berpesan 
bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri ikut program vaksinasi 
di Untar tetapi tidak memiliki transportasi untuk datang ke lokasi, 
dapat menelpon ke RT/RW setempat untuk pelayanan antar-jemput.
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Kepala Puskesmas dr. Nurmari Wahyu Hapsari juga 
menaruh harapan yang besar atas keterlibatan Untar dalam 
membantu program vaksinasi tersebut. “Pelaksanaan 
program vaksinasi harus didukung banyak tenaga dari 
berbagai pihak dan dengan kontribusi yang dilakukan oleh 
Untar kami harap dapat memenuhi kekurangan tenaga 
tersebut.” Diakuinya bahwa untuk meyakinkan masyarakat 
bahwa vaksinasi adalah hal yang aman merupakan hal 
yang tidak mudah. “Protokol kesehatan baik 5M maupun 
perketatan pemakaian masker di berbagai tempat, baik 
hiburan, restoran, dan jalanan kami pastikan tetap berjalan. 
Dengan demikian kita bersama-sama setidaknya bisa 
mengurangi, walaupun bukan secara langsung memutus 
rantai Covid-19,” ucapnya.

Rektor Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan turut 
menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang 
telah diberikan pemerintah kepada Untar. “Fokus Sentra 
Vaksinasi di Untar saat ini melayani lansia dengan usia 
60 tahun ke atas. Untar siap mendukung pemerintah 
untuk menjadi Sentra Vaksinasi bagi dosen, karyawan, 
mahasiswa, dan masyarakat umum dengan dukungan 
Pemda DKI Jakarta. Penanganan Covid-19 harus 
komprehensif, semua pihak bergerak bersama untuk 
memutus rantai dengan aksi nyata, salah satunya 
dengan vaksinasi. Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk pengabdian Untar terhadap masyarakat sekaligus 
perwujudan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, dengan 
melibatkan para dosen dan mahasiswa. Dengan adanya 
vaksinasi nantinya diharapkan Untar dapat melakukan 
pembelajaran luring secara bertahap sesuai dengan 
protokol kesehatan dan keputusan pemerintah. Saat ini 
Untar fokus terhadap pengembangan fasilitas yang dimiliki 
untuk menunjang protokol kesehatan dalam mengurangi 
penyebaran Covid-19.” Ditambahkannya pula bahwa 
selain perguruan tinggi, peran media juga penting dalam 
mengedukasi masyarakat terkait program vaksinasi.

Acara Vaksinasi Covid-19 ini turut dihadiri oleh Dekan 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar Dr. dr. Meilani Kumala, 
M.S., Sp.GK., Koordinator Pelaksana sekaligus dosen FK 
Untar dr. Wiyarni, Sp.A., IBCLC. serta Tim Pemerintah DKI 
Jakarta.

Kembali tuai prestasi, tim Untar tidak tanggung-tanggung, 
memborong delapan penghargaan sebagai juara dalam 
acara The 11th Annual International Conference on 
Industrial Engineering and Operations Management di 
Singapura yang diselenggarakan oleh IEOM Society 
International, Kamis (11/3).

Konferensi Internasional yang mengangkat tema 
“Operational Excellence in the era of Industry 4.0” 
menyediakan forum untuk para akademisi, peneliti, 
mahasiswa/siswa, serta praktisi untuk bertukar pikiran 
terkait perkembangan bidang industrial engineering and 
operations management.

Mahasiswa Untar Raih 8 Penghargaan 
Internasional bidang IPTEK
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Peraih Juara Satu “Supply Chain Competition Award”, 
Andre Jonathan Christifan, mengaku tidak menyangka 
akan menang pada lomba ini. “Saya anak rantau dari 
Bengkulu yang sering minder dan termasuk mahasiswa 
yang biasa-biasa saja di kampus, ditambah teman dan 
saingan saya dari negara lain lebih keren dibanding saya, 
bahkan ada yang sudah S2, hal tersebut membuat saya 
tidak berharap banyak dari lomba ini,” ujar mahasiswa 
Teknik Industri Untar tersebut.

Para pembimbing yang terdiri atas Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan, Prof. Dr. Ir. Frans Jusuf Daywin, M.Sc., Lina 
Gozali, S.T., M.M., Ph.D., Dr. Adianto, M.Sc., Dr. Lamto 
Widodo, S.T., M.T., I Wayan Sukania, S.T., M.T., Carla 
Olyvia Doaly, S.T., M.T., turut menyampaikan rasa bangga 
kepada para mahasiswa yang berhasil menunjukkan 
kompetensi luar biasa di kancah internasional.

“Berbagai prestasi yang dicapai oleh dosen dan 
mahasiswa dalam satu tim kerja mencerminkan bahwa 
proses pembelajaran di Untar telah berjalan dengan baik 
dan berkualitas. Capaian ini juga mencerminkan bahwa 
pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
di Untar telah dilaksanakan dengan baik. Kami terus 
mendorong dan memfasilitasi dosen serta mahasiswa  
menghasilkan berbagai karya inovasi bereputasi nasional 
dan internasional,” pesan Rektor Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan.

Prof. Dr. Ir. Frans Jusuf Daywin, M.Sc. juga berkomentar, 
menuju pendidikan yang merdeka, para pendidik senior 
harus membina generasi muda menjadi manusia unggulan 
masa depan agar tercipta Indonesia Jaya yang makmur 
dan sejahtera. 

“Mahasiswa Untar luar biasa, walaupun saya sering minta 
revisi paper, tetapi mereka tetap lakukan tanpa mengeluh, 
bahkan sering minta latihan sebelum lomba. Sukses untuk 
Untar, mudah-mudahan tetap berprestasi di masa depan,” 
ujar Lina Gozali, S.T., M.M., Ph.D.

Dalam Lomba Konferensi Internasional yang diikuti oleh 
138 universitas dari 60 negara ini, Mahasiswa Teknik 
Industri Evelyn Adisurya mengaku pada saat diajak untuk 
mendaftarkan jurnalnya dalam lomba ini, tidak terlalu 
berharap positif karena dalam lomba IEOM para peserta 
harus menulis dan mempresentasikan dalam bahasa 
Inggris. “Sejujurnya sempat terpikir untuk menyerah saja, 
namun pembimbing saya Ibu Lina Gozali terus mendukung 
dan juga memberikan masukan untuk menyelesaikan 

lomba hingga akhir. Akhirnya saya memutuskan untuk 
melakukan yang terbaik dalam lomba ini dan tidak 
memikirkan apakah saya akan menang atau tidak. Saya 
bersyukur pernah berkesempatan mengikuti dan berhasil 
menjadi juara keempat dalam lomba IEOM kali ini,” 
katanya.

Carla Olyvia Doaly, S.T., M.T. menyampaikan, 
“Penghargaan ini untuk semua mahasiswa Program 
Studi Teknik Industri Untar dan menjadi bukti bahwa 
mereka mampu bersaing dalam dunia internasional. 
Semoga pencapaian ini membuat mahasiswa bersama-
sama dengan Dosen Program Studi Teknik Industri Untar 
termotivasi untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang 
bisa bersaing secara internasional sehingga tidak berhenti 
hanya untuk pencapaian saat ini tapi akan ada pencapaian 
baru ke depannya.”

Prestasi yang berhasil diraih, yakni; 1st - Supply Chain 
Competition Award oleh Andre Jonathan Christifan dengan 
judul “Production Planning and Inventory Control Using 
Artificial Neural Network Forecasting for Furniture Industry 
4.0 Custom Production”, 1st - Lean Competition Award oleh 
Dino Ramadhan dengan judul “Redesigning The Facility 
Layout with Systematic Layout Planning Method and Lean 
Manufacturing Approach on the Production Floor at PT. 
Baruna Trayindo Jaya”, 1st - Undergraduate Research 
Competition oleh Claudia Jessica Atmadja dengan judul 
“Improving the Capacity of Espresso Machine Using 
Reverse Engineering Method and VDI 2221 Method”, 3rd 
- Supply Chain Competition Award oleh Priskila Abigail 
Gunawan dengan judul “Production Planning and Capacity 
Control with Demand Forecasting Using Artificial Neural 
Network, case study PT. Dynaplast for Industry 4.0”, 2nd 
- Undergraduate Research Competition oleh Fernando 
Valentino dengan judul “Design of Working Shelf and 
Design of Layouts on the Working Table with Ergonomic 
Analysis in Haiso Coffee”, 3rd - Lean Competition Award 
oleh Sharin Chandra dengan judul “Application of Lean 
Six Sigma in PET Bottle Production Line at PT. Peace 
Industrial Packaging’’, 4th - Undergraduate Student 
Paper Competition Award oleh Evelyn Adisurya dengan 
judul “Layout of Raw Material Warehouse in PT. Boga 
Dimsum Indonesia Using Class-Based Storage Method 
and Promodel Simulation”, Honorable Mentioned - 
Undergraduate Research Competition oleh Jeshua 
Ekklesia dengan judul “Modification of Chocolate Grinder 
Machine Cone Type Using Reverse Engineering Method 
and VDI 2221 Method”.
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Fakultas Kedokteran (FK) Untar bersama Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) dan Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia 
(KBMBI) menyelenggarakan Webinar “Paradigma Baru 
dalam Penanganan Kanker Kepala Leher” secara daring, 
Sabtu (13/3). Webinar Series FK ke-16 ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman baru dalam menangani penyakit 
kanker kepala dan leher dengan berbagai kemajuan 
pengobatan terapi saat ini.

Mengawali presentasinya, dr. Ralph Girson, Sp.PD. (KHOM) 
memaparkan bahwa kanker kepala dan leher memiliki 65.630 
kasus baru di tahun 2020 di Amerika dan termasuk ke dalam 
jenis kanker lainnya sebesar 3,6%.

“Penyebabnya ialah tembakau, infeksi Human Papillomavirus 
(HPV), dan infeksi Virus Epstein-Barr (EBV). Kanker ini 
memiliki kemiripan dan bahkan dapat menjadi kanker paru-
paru dan esophagus,” katanya. 

Ia juga menjelaskan bahwa dalam setiap penanganan kanker, 
dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. “Pendekatan ini 
dimulai dari pembedahan kepala dan leher yang diperankan 
oleh bedah onkologi dan dokter spesialis telinga, hidung, 
dan tenggorokan. Setelah itu dilanjutkan dengan onkologi 
medis, onkologi radiasi, perbaikan gigi, dan rehabilitasi fisik. 
Pemberian pengobatan harus dilakukan dengan multidisiplin 
yang berperan secara adjuvant atau concurrent serta 
pembaruan pengobatan dan protokol,” ujarnya. 

Melalui presentasinya, dr. Juli Jamnasi, Sp. Onk. Rad. 
menjelaskan bahwa ada beberapa cara dalam menangani 
kanker kepala dan leher. 

“Penanganan pada kanker kepala leher, bisa menggunakan 
bedah, kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi. 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat membantu 
penanganan melalui radioterapi, menjadi lebih akurat dan jelas 
agar pemberian dosis obat juga tepat. Fungsi dari radioterapi 
adalah ia akan mengarah kepada jaringan target untuk 
membunuh sel kanker. Setelah sel kanker mati, sel yang sehat 
akan memperbaiki diri. Hal ini membuktikan radioterapi ampuh 
untuk membunuh sel kanker yang hendak membelah diri,” 
katanya.

Beliau juga menjelaskan berbagai faktor yang mempersulit 
tingkat penyembuhan kanker. “Banyak hal yang membuat 
kanker sulit disembuhkan. Faktor internalnya seperti banyak 
penyakit kanker yang belum diketahui atau dipahami, sel 
kanker yang dapat menjadi kebal terhadap pengobatan, 
penyakit kanker dapat menyebabkan komplikasi dan penyakit 
lainnya pada tubuh. Faktor eksternal adalah pasien sudah 
berada pada tahap akhir atau terlambat, fasilitas, obat-obatan 
yang minim, dan sumber daya yang terbatas,” ujarnya.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh 
dr. Lydia Tantoso, Sp.PD., Fellow of the Indonesian Society 
of Internal Medicine (FINASIM), mengenai berbagai hal 
mendalam tentang penanganan, alat-alat, dan langkah- 
langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kanker 
kepala dan leher. 

Menangani 
Kanker Kepala 
Leher dengan 
Teknologi 
Terapi
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Doktor Hukum 
ke-11 Untar

Teliti Kepastian Hukum Batasan Kepemilikan Terhadap 
Rumah Susun yang Berjangka Waktu Dihubungkan Dengan 
Kepemilikan Bangunan, Sukiman Sugita berhasil meraih 
gelar Doktor Hukum Untar, pada Kamis (18/3) yang disiarkan 
langsung dari Gedung M lantai 8 Untar. 

Ujian Terbuka dipimpin Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan bersama Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., 
M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum sebagai Ketua 
Sidang, serta Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M. selaku 
Promotor Utama merangkap Penguji Internal.

Mengawali presentasi disertasinya, Sukiman Sugita 
memaparkan latar belakang disertasinya. “Kebutuhan 
papan atau hunian di kota besar bagi masyarakat dengan 

terbatasnya lahan untuk hunian yang menyebabkan sengketa 
tanah sehingga harus adanya campur tangan negara yang 
dapat mengatur dan memberikan kepastian hukum atas rumah 
susun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan 
akan hunian atau tempat tinggal,” paparnya.

Melalui penelitian ini, promovendus memberikan kesimpulan 
bahwa kepemilikan dan kepastian hukum harusnya 
membentuk suatu peraturan pelaksanaan teknis untuk 
mengatur hal-hal terkait penjualan atas rumah susun dan 
melakukan penyuluhan secara berkala yang dijadikan agenda 
nasional,” jelas Sukiman Sugita menambahkan.

Dinyatakan lulus sebagai Doktor Hukum ke-11 dari Fakultas 
Hukum Untar, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M. 
menyampaikan pesannya, “Gelar doktor adalah bukti formil 
selesainya masa studi karenanya walaupun sudah bergelar 
doktor jangan berhenti belajar untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut terkait fenomena rumah susun. Diharapkan 
disertasi ini dapat diterbitkan untuk mengedukasi masyarakat 
sebagai bentuk bakti sosial dan bakti bagi sesama,” katanya.
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Cegah Covid-19 dengan
Prebiotik dan Probiotik

Fakultas Kedokteran (FK) Untar bersama Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) dan Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia 
(KBMBI) mengadakan Webinar Series FK ke-17 yang 
berjudul “Prebiotik atau Probiotik dan Covid-19, Apakah 
Ada Hubungan?” secara daring, Minggu (21/3). Webinar ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pencegahan 
Covid-19 dengan mengonsumsi makanan yang mengandung 
prebiotik atau probiotik.

Memulai presentasinya, dr. Idawati Karjadidjaja, M.S., 
Sp.GK. memaparkan bahwa konsumsi prebiotik dan probiotik 
yang benar dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh. 
“Konsumsi yang tepat dapat mengembangkan koloni bakteri 
baik di usus, menguatkan Host-Gut Barrier, meningkatkan 
fungsi GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue), sekresi 
peptide antimikroba, dan mempercepat produksi sitokin,” 
paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa komposisi mikrobiota pada tubuh 
sangat berpengaruh terhadap respon imun untuk melawan 
virus. “Mikrobiota usus memainkan peran penting pada 
Covid-19. Mikrobiota yang sehat akan membantu tubuh untuk 
melawan virus yang masuk dan proses penyembuhan infeksi 
dengan cepat, serta respon imun menjadi efektif.

Jika jumlah bakteri jahat lebih banyak dari bakteri bermanfaat 
(dysbiosis), maka dapat terjadi respon imun yang gagal yang 
mengakibatkan pelepasan sitokin yang berlebihan, disfungsi 
organ tubuh, bahkan kematian,” ujarnya.

Melalui presentasinya, dr. Fransiscus Chandra menjelaskan 
bahwa tidak semua probiotik memberikan efek kesehatan 
yang sama. “Ada tiga probiotik yang dapat memberi manfaat 
kesehatan, yaitu probiotik tidak spesifik, probiotik spesifik 
spesies, dan probiotik spesifik strain. Probiotik spesifik strain 
dapat dipertimbangkan penggunaannya, karena mendorong 
modulasi imun dan produksi sitokin dengan tepat, serta 
memberi efek pada sistem endokrin dan saraf,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemberian probiotik dapat 
berkontribusi dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. 

“Pemberian probiotik dapat memberikan Efek Antiviral dan 
Anti-inflamasi. Efek Antiviral adalah efek dari pemberian 
probiotik yang mampu mengurangi insiden saluran 
pernapasan oleh virus. Efek Anti-inflamasi adalah efek yang 
mengurang terjadinya pneumonia. Pemberian synbiotic 
formula baru pada pasien Covid-19 juga memperlihatkan 
percepatan pemulihan gejala-gejala klinis, penurunan marker 
sitokin proinflamasi, peningkatan bakteri yang menguntungkan 
di saluran pencernaan, dan profil keamanan yang baik,” 
ujarnya.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh 
dr. Lie Man mengenai berbagai hal mendalam tentang 
penggunaan prebiotik dan probiotik yang tepat dalam 
pencegahan dan penanganan Covid-19.
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Humas Untar menyelenggarakan acara sharing mengenai 
“Optimalisasi Pengelolaan Website untuk Pemeringkatan 
Webometrics dan 4ICU” bersama Universitas Gadjah Mada 
(UGM) secara daring, Kamis (4/3). Menghadirkan Direktur 
Sistem dan Sumber Data UGM Widyawan, M.Sc., Ph.D. serta 
Kepala Humas UGM Dr. Iva Ariani, S.S., M.Hum., berbagi 
strategi kepada para pimpinan universitas dan fakultas 
untuk menularkan pengetahuan serta pemahaman tentang 
bagaimana meningkatkan pengelolaan dan peringkat laman 
website universitas dalam pemeringkatan versi Webometrics 
dan 4ICU.

Melalui sambutannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menyampaikan bahwa acara ini merupakan 
salah satu kesempatan yang bagus untuk belajar dari UGM 
tentang mengelola laman website yang baik, karena UGM 
menyandang peringkat satu secara nasional. “Kita ingin 
mendengarkan masukan dan sharing terkait strategi untuk 
meningkatkan peringkat webometrics dan empat International 
Colleges and Universities (4ICU). Untar harus terus  berjuang 
memperbaiki diri, meningkatkan peringkatnya dengan 
berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Saya kira akan jauh 
lebih baik, jika kami dapat belajar secara langsung kepada 
UGM yang menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia, 
Asia, dan nanti akan menjadi salah satu terbaik di dunia,” 
ujarnya.

Pada presentasinya, Widyawan, M.Sc., Ph.D. memaparkan 
bahwa ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam 
meningkatkan kualitas dan pengelolaan laman website. 
“Kualitas dan volume website itu penting, karena banyak 
website yang bagus dari penggunaan bahasa asing dan 
substansi yang mendorong orang-orang untuk datang ke 
laman kita. Strategi peningkatannya adalah berfokus pada 
kriteria yang berbobot tinggi, salah satunya visibility, baik 
dalam jangka pendek maupun panjang. Bekerja bersama 
lintas direktorat, unit, dan stakeholders, serta memberdayakan 
fakultas, dosen, dan mahasiswa dalam kegiatan menulis.
Yang terakhir ialah information technology atau teknologi yang 
ada harus excellence,” paparnya.

Dr. Iva Ariani juga menyampaikan bahwa isi dari lawan web 
yang menarik dan informatif menjadi tanggung jawab dari 
Humas. “Tugas kita sebagai Humas adalah menyajikan dan 
menyampaikan seperti apa dan bagaimana universitas kita, 
dan membuat komunikasi yang ada menjadi mudah diterima 
oleh stakeholders dan konsumen yang ingin mencari tahu 
tentang universitas kita. Selain menyajikan, Humas juga 
bertanggung jawab meningkatkan visibilitas. Caranya adalah 
dengan mengelola setiap konten yang ada, agar banyak orang 
yang datang dan merujuk informasi-informasi universitas kita. 
Contohnya konten atau informasi yang bersifat dinamis seperti 
penelitian, prestasi, inovasi dan pengabdian masyarakat harus 
dikelola dengan baik. Tujuannya agar menarik dan dapat 
dipahami dengan baik oleh masyarakat, baik bagi masyarakat 
nasional maupun internasional,” ujarnya.

Inovasi dalam 
Pengelolaan 
Laman Website
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Untar melalui Pusat Studi Kewirausahaan LPPM, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata serta Gerakan Ekonomi 
Kreatif (GEKRAF) provinsi Jambi mengadakan program 
pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
Bidang Industri Kreatif Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan kerja sama dengan para pelaku UMKM di Jambi 
dengan memberikan pendampingan sesuai bidang ilmu seperti 
keuangan, pemasaran, desain, dan lainnya.  

Dalam sambutannya, Ketua LPPM Ir. Jap Tji Beng, Ph.D. 
mengatakan bahwa Untar terus meningkatkan berbagai 
kegiatan dan program kerja yang strategis dalam menjunjung 
tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. 

“Program Untar untuk UMKM tahun 2021 merupakan 
implementasi nilai entrepreneurship yang didukung Pusat 
Studi Kewirausahaan (PUSWIRA) yang didirikan tahun 2012. 
Tahun 2019-2020, tim peneliti PUSWIRA berkesempatan 
melakukan penelitian dan PKM bagi 20 UKM Industri Kreatif 
provinsi Jambi melalui pendanaan kementerian RISTEK 
BRIN. Berawal dari kegiatan tersebut, PUSWIRA mendapat 
permintaan dari kelompok UKM Industri kreatif provinsi 
Jambi untuk menyelenggarakan pendampingan penyusunan 
business plan serta strategi pencapaian untuk mendapatkan 
kesejahteraan sosial berbasis teknologi informasi. 
Menindaklanjuti kebutuhan UKM industri kreatif provinsi Jambi 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dirasa 
perlu melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan 
program merdeka belajar kampus merdeka. PUSWIRA 
mendapat tugas menyelenggarakan program PKM dengan 
pendampingan UKM (PKM-PUKM 100).”

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan 
bahwa Untar adalah kampus entrepreneurial yang harus 
terus menjalin kolaborasi, “Untar siap terus berkolaborasi dan 
mendukung para pelaku UMKM di Jambi,” seru Rektor.

Pj. Gubernur Provinsi Jambi turut memberikan sambutannya 
yang diwakili oleh Ir. Hj. Sri Argunaini, M.Si., menyebutkan 
bahwa keberadaan UMKM sangatlah penting bagi 
perekonomian daerah melalui terciptanya lapangan pekerjaan 
yang dapat membawa kesejahteraan rakyat dan mendorong 
ekonomi daerah dan nasional. “Dalam masa pandemi ini, 
UMKM kita mengalami tekanan yang sangat besar dan banyak 
yang sulit untuk bertahan. Menyikapi kondisi sulit tersebut, 
maka pemerintah mencoba membantu UMKM melalui 
berbagai kebijakan dan regulasi. Kini sedang dijalankan 
salah satu program yang merupakan kerjasama provinsi 
Jambi, bersama GEKRAF, dan perguruan tinggi khususnya 
Untar untuk mendorong UMKM. Pemerintah Provinsi Jambi 
bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas Koperasi, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penuh 
pembinaan dan tumbuh kembangnya UMKM di Provinsi 
Jambi,” jelasnya.

Pembekalan kepada pelaku UMKM segera diimplementasikan  
dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh rektor 
Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dengan topik 
“Sinergi Pentahelix bagi Peningkatan Kesejahteraan UMKM 
Indonesia”. Rektor membahas karakteristik entrepreneur, 
karakteristik UMKM, rencana pengembangan UMKM, alur 
proses, realisasi pembentukan UMKM, serta membahas 
perbedaan antara market-product fit dengan product-market 
fit, segmentasi pasar, bauran pemasaran, strategi pemasaran, 
serta cara membangun keunggulan anggota tim UMKM.

Di akhir acara, Ketua PUSWIRA LPPM Untar, Dr. Hetty 
Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si. menjelaskan secara teknis 
pelaksanaan program pendampingan ini. “Tahap pertama 
adalah seleksi peserta pendampingan dari UKM Industri 
Kreatif Jambi, kemudian 100 UKM yang terpilih akan mengikuti 
program pendampingan sebanyak tiga tahap yaitu menyusun 
business plan, membangun kesejahteraan UKM, dan tahap 
terakhir pendampingan tentang e-commerce yang fokusnya 
pada digitalisasi bagi UKM,” papar Dr. Hetty sebagai penutup. 

Kolaborasi Untar - Pemprov Jambi 
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Untar mengikutsertakan mahasiswanya yang terbagi menjadi 
dua tim dalam UiTM International Sports Fiesta (E-Sports), 
Kamis (4/3). 

E-Sports Fiesta kali ini mengadakan kompetisi Mobile Legend 
dan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Mobile) yang 
diikuti kurang lebih 20 perwakilan universitas di berbagai 
negara, seperti Untar, Universitas Indonesia, Universitas 
Trisakti, Universitas Brunei Darussalam, Universitas Mara 
Johor dan masih banyak lagi.

Kompetisi Video Internasional UiTM menyelenggarakan 
permainan PUBG, turut mengundang dua komentator 
dengan username Houndhimself dan Crossbrogaming untuk 
membantu  jalannya acara serta memberikan pendapat 
mengenai permainan yang sedang berlangsung. “Faith is on 
their fingers. Destiny is definitely going to be on their side but 
here all matters whether they can execute,”
ucap Houndhimself.

Kompetisi dimulai dengan kemenangan Universitas 
Tanjungpura, yang diikuti kemenangan Universitas Mara 
Johor, Politeknik Brunei dan Teknologi Mara. Universitas Maha 
Johor dan Universitas Tanjungpura memenangkan permainan 
sebanyak dua kali dan sempat melawan Untar dengan sengit 
di mana Indonesia lebih mengandalkan aim sedangkan 
Malaysia mengandalkan pergerakan.

Membangkitkan semangat di hari kompetisi, komentator 
Crosbrogaming mengingatkan bahwa setiap tim tidak boleh 
menyerah begitu saja dan harus tetap melakukan yang 
terbaik. “If you sometimes lose some game, don’t ever get 
down or feel like you can’t do it anymore! Fix any mistakes you 
did before and try to see what’s in mistake and tell yourself 
what i can do to fix and do better in the next game,” tuturnya.

E-Sports ini menghasilkan Universitas Tanjungpura di 
peringkat pertama, Universitas Teknologi Mara Johor di 
peringkat kedua, Universitas Teknologi Mara di peringkat 
ketiga dan Politeknik Brunei di peringkat ke empat. 

Untar 
Ikutsertakan 
Mahasiswa 
dalam E-Sport 
Internasional




