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Festival Humaniora:
Membina Mahasiswa Humanis

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 
Pancasila 2021, Untar untuk pertama kalinya mengadakan acara 
Festival Humaniora dengan tema “Humaniora Untar Untuk Indonesia, 
Sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka” pada Kamis (20/5). 
Acara ini menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., B.A., M.A., Ph.D., Pa 
Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI Mayjen 
TNI Tri Martono, S.I.P., M.I.P., Kasubdit I Dit Tipidsiber Bareskrim Polri 
Kombes Pol Dani Kustoni, S.H., S.Ik., M.Hum., Tenaga Profesional 
Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Mayjen TNI (Purn) E. 
Imam Maksudi, S.E., Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Dr. Wawan Wardiana, M.T. 
dan Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan. Dihadiri lebih 
dari 900 peserta sivitas akademika Untar acara berlangsung secara 
hybrid (luring dan daring).
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Ketua Lembaga Pembelajaran Dr. Eko Harry Susanto, 
M.Si. melaporkan bahwa rangkaian Festival Humaniora 
ini merupakan tanggung jawab Untar dalam proses 
pembelajaran Merdeka Belajar, yakni dengan memperkaya 
praktek humaniora dalam Pancasila, pendidikan 
kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Dengan 
diselenggarakannya acara ini, diharapkan seluruh sivitas 
Untar sebagai wujud cinta tanah air memiliki nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila, menjunjung tinggi toleransi 
dan kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat, 
mengedepankan etika komunikasi, dan sikap positif 
lainnya.

Melalui sambutan, Wakil Rektor I Bidang Akademik Untar 
Dr. H. Rasji, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Untar sudah 
mengembangkan kurikulum sesuai kompetensi dalam 
religi, kewarganegaraan serta bahasa Indonesia. “Dalam 
proses ini juga terdapat perubahan yang saling terintegrasi, 
dan diharapkan dengan adanya satu mata kuliah 
Humaniora, dapat memenuhi high skill dan soft skill nilai 
berbangsa yang akan dipahami oleh setiap mahasiswa,” 
jelasnya.

Sebagai pemaparan pembuka, Rektor Untar memberikan 
pembekalan tentang “Menjadi Pribadi yang Unggul 
dengan Mengembangkan Nilai Integritas, Profesional, dan 
Entrepreneurship (IPE) Berlandaskan Pancasila”
Prof. Agustinus menjelaskan bahwa nilai-nilai dari Untar 
tersebut harus dipegang dan dijalani, karena ini merupakan 
hal penting dalam mewujudkan kesatuan Pancasila.

Acara Festival Humaniora ini tidak hanya menghadirkan 
narasumber yang menyampaikan materi, tapi juga 
dimeriahkan dengan adanya berbagai lomba di antaranya 
penulisan paper ilmiah, poster, dan konten video. Lomba 
ini diikuti mahasiswa Untar dalam rangka menumbuhkan 
dan mendukung bangsa dalam pembelajaran religi, 
kewarganegaraan serta bahasa. Jessica Fedora dan 
Reina Anggraeni, Pemenang Pertama Lomba Penulisan 
Paper menyampaikan pandangan dalam tulisannya yang 
berjudul Toleransi menurut Pandangan Pancasila dalam 
Membingkai Persatuan Indonesia di kalangan mahasiswa 
Untar. 

Untuk selalu menumbuhkan semangat dalam 
menghasilkan karya terbaik, di setiap peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas), Untar secara konsisten 
memberikan apresiasi kepada seluruh dosen, karyawan, 
maupun mahasiswa yang berdedikasi dan berprestasi 
mengharumkan nama Untar di kancah nasional maupun 
internasional. 

Bertema “Sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, 
peringatan Hardiknas dilaksanakan secara hybrid (daring 
dan luring secara bersamaan), Senin (3/5). 

Rektor dalam sambutannya menjelaskan pentingnya 
pengembangan SDM di Indonesia melalui implementasi 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

“Diharapkan program ini dapat mengasah kemampuan 
lulusan ke depannya. Diharapkan Untar dapat membangun 
reputasi yang lebih baik melalui kolaborasi antara 
pimpinan, dosen, dan juga mahasiswa. Terima kasih 
untuk seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa yang 
sudah menjadi pejuang di masa kini yang berkontribusi 
dan berkolaborasi untuk Untar dan Indonesia,” ujar Rektor 
seraya memberi ucapan selamat kepada para penerima 
penghargaan. 

Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara,
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. juga menyampaikan 
bahwa, Tema Hardiknas secara nasional “Serentak 
Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar” adalah bentuk 
implementasi yang diharapkan pemerintah bagi tiap 
universitas, walaupun di tengah pandemi diharapkan 
semangat sivitas Untar tetap membara dan siap 
mendukung program-program yang ada. “Peringatan 
Hardiknas tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara 
“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut 
Wuri Handayani” (Di depan memberi teladan, di tengah 
memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan). 
Dapat disimpulkan bahwa sebagai pemimpin, dosen, atau 
karyawan wajib memberikan arahan, dukungan, motivasi, 
dan bimbingan kepada setiap mahasiswa, inilah kolaborasi 
yang diperlukan,” ujarnya.

Kolaborasi menjadi Dasar
Pendukung MBKM
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Untar beserta seluruh sivitas akademika merayakan Hari 
Raya Idul Fitri melalui acara Halal Bi Halal “Berbagi Kasih 
di Hari yang Fitri, Sukseskan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka untuk Indonesia Jaya” secara hybrid, pada
Selasa (25/5).

“Sebelum Idul Fitri mungkin kita melakukan sesuatu 
yang belum sempurna, maka setelah ini lakukan semua 
dengan baik, lakukan inisiatif dan bekerja dengan 
perencanaan. Sebagai keluarga besar Untar, semuanya 
harus berkontribusi untuk Untar yang lebih baik,” ujar 
Rektor Untar Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan dalam 
kata sambutannya yang juga berpesan agar momen Halal 
Bi Halal dapat menjadi sesuatu yang bermakna untuk  
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara Dr. Ariawan 
Gunadi, S.H., M.H., menyampaikan pesan bahwa Halal 
Bi Halal memiliki makna menyambung tali silaturahmi 
agar tidak terputus terutama untuk keluarga besar Untar. 
“Mudah-mudahan Idul Fitri membawa semangat untuk 
lebih baik dalam menjalankan fungsi dan tugas sesuai 
peran masing-masing untuk kebaikan bangsa dan negara,” 
tuturnya.

Acara Halal Bi Halal tahun ini mengusung budaya Aceh, 
dimeriahkan dengan Tari Saman, penampilan lagu “Rapuh” 
oleh Carissa Adeline serta duet “Alhamdulillah” oleh 
Carissa Adeline dan Gita Windrati. 

Berhasil mempertahankan disertasi berjudul 
“Pengembangan Model Estimasi Biaya Operasi dan 
Pemeliharaan Bendungan Urugan”, Dr. Juliastuti menjadi 
Doktor Teknik Sipil ke-49 Fakultas Teknik dalam Sidang 
Terbuka Doktor Teknik Sipil Untar, Kamis (27/5). Disiarkan 
langsung melalui kanal Youtube Untar Jakarta, sidang ini 
dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
bersama Ketua Dewan Penguji Dr. Ir. Najid, M.T. serta 
Dekan Fakultas Teknik Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D.
Dr. Juliastuti menyampaikan bahwa terdapat 270 
bendungan tersebar di seluruh Indonesia saat ini. 
“Bendungan merupakan salah satu aset sangat penting 
dalam konservasi sumber daya air untuk menguatkan 
ketahanan pangan dan energi serta mengontrol terjadinya 
destruktif air pada batas tertentu,” paparnya. 

Salah satu penyebab menurunnya kondisi bendungan 
adalah sedimentasi yang disebabkan daerah greenbelt 
(ruang terbuka hijau yang menjadi pemisah fisik daerah 
perkotaan dan pedesaan) mengalami pengalihan 
fungsi lahan. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi dan 
sedimentasi yang masuk ke dalam bendungan serta 
mengurangi umur dari kapasitas bendungan. “Semakin 
baik kinerja keamanan dan perawatan bendungan, biaya 
operasi dalam pengelolaan bendungan akan semakin 
rendah,” jelasnya. 

Lulus dengan predikat memuaskan, Dr. Juliastuti aktif 
dalam berbagai organisasi, kegiatan akademik, dan telah 
menghasilkan berbagai publikasi serta jurnal penelitian.

Berbagi Kasih di Hari yang Fitri

Pentingnya Biaya Operasi dan 
Pemeliharaan Bendungan Urugan 
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Untar dan Universitas Esa Unggul (UEU) menandatangani 
naskah kesepakatan (MoU) sebagai bentuk kolaborasi, pada 
Kamis (6/5) secara daring.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
menyampaikan, “Dalam era global saat ini, penting 
untuk memikirkan kolaborasi, khususnya dalam 
mengimplementasikan program merdeka belajar kampus 
merdeka. Tuntutan profesi dan SDM unggul untuk Indonesia, 
tidak lagi memikirkan bagaimana kita berkompetisi, namun 
kolaborasi menjadi pintu masuk untuk kemajuan pendidikan di 
Indonesia,” ucapnya. 

Senada dengan Rektor Untar, Rektor UEU Dr. Ir. Arief Kusuma 
Among Praja, M.B.A., IPU., juga mengungkapkan bahwa 
kolaborasi menjadi hal yang penting, “UEU merasa bangga 
bisa bekerja sama dengan Untar yang sudah melegenda. 
Sekarang ini bukan tentang kompetisi, sampingkan kompetisi 
lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan memiliki partner 
bertujuan untuk saling belajar dan berkembang untuk menjadi 
lebih maju,” ujarnya.

Rektor Untar berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat 
diimplementasikan secara langsung bukan hanya di atas 
kertas.

“Semoga bersama-sama kita dapat membuat berbagai 
macam inovasi, antara lain membangkitkan semangat UMKM 
Indonesia, joint-conference atau penelitian serta publikasi, dan 
masih banyak lagi,” tambah Rektor UEU. 

Bergandengan, 
Untar-UEU 
Tingkatkan 
Kualitas
Kampus Merdeka
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Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi 
Covid-19, Untar bersama Direktorat Jenderal Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (Ditjen P2P Kemenkes RI), Indonesia Technical 
Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Komite Nasional 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) mengadakan 
Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 secara daring yang diikuti oleh 
lebih dari 2000 orang peserta, Rabu (19/5).

Melalui sambutannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menyampaikan bahwa berbagai negara 
mengalami banyak tantangan dalam menghadapi pandemi 
Covid-19 ini, seperti India, Malaysia, Singapura, dan negara 
lainnya. “Tentu hal ini menjadi persoalan kita bersama. Kita 
menyadari bahwa dalam menghadapi pandemi ini, setiap 
individu seperti dalam keluarga harus peduli akan hal ini. 
Jika kita tidak peduli akan protokol kesehatan yang baik, 
maka tidak mungkin kita bisa terlepas dari pandemi dan akan 
membahayakan orang lain. Melalui sosialisasi ini, diharapkan 
dapat memberi jawaban dan pengetahuan terhadap berbagai 
hal tentang vaksin yang ada saat ini,” katanya.

Koordinator Substansi Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes RI Dr. 
Asik Surya, MPPM. menyampaikan bahwa vaksinasi adalah 
bagian dari penanggulangan Covid-19 yang wajib diikuti. 
“Tidak hanya melalui vaksinasi, penanggulangan Covid-19 
juga terus dilakukan melalui gerakan 3T dari pemerintah (test, 
trace, and treat) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, 
dan menjaga jarak) dalam masyarakat. Vaksinasi bermanfaat 
untuk memproteksi diri secara individu dan lintas kelompok, 
serta membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). 
Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara 

menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalkan 
dampak sosial dan ekonomi. Vaksin-vaksin yang digunakan 
tentu aman, efektif, dan halal serta mendapatkan rekomendasi 
dan pengkajian terkait dengan hukum,” katanya.

Memaparkan materinya, Perwakilan ITAGI dr. Prof. Cissy B. 
Kartasasmita, Sp.A(K), M.Sc. menyampaikan bahwa, “Efikasi 
dan efektivitas vaksinasi di berbagai negara berbeda satu 
dengan hal yang lainnya. Hal itu dikarenakan berbagai faktor 
yang mempengaruhinya. Berbagai hal yang diperhatikan 
dalam melakukan vaksinasi adalah keamanan dan efektivitas 
vaksin, pembiayaan serta penyimpanan vaksin. Pembuatan 
vaksin juga dilakukan dengan sangat teliti melalui berbagai 
penelitian yang bertahap dan uji klinis yang dilalui dengan 
baik,” paparnya.

Menjelaskan berbagai gejala yang timbul setelah vaksinasi, 
Ketua Komnas KIPI Prof. Dr. dr. Hinky Hindra, Sp.A(K), 
M.Trop.Paed. mengatakan bahwa tubuh seseorang yang 
sudah divaksin akan merangsang dan membentuk antibodi 
dengan cepat. “Berbagai gejala atau efek setelah vaksinasi 
memang terjadi. Namun, hal tersebut wajar terjadi dikarenakan 
efek inflamasi yang disebabkan vaksin memasuki tubuh dan 
tubuh bereaksi terhadap kandungan vaksin yang diberikan, 
baik itu Sinovac maupun AstraZeneca. Selain itu, usia juga 
mempengaruhi timbul gejala dari vaksinasi. Tercatat golongan 
usia lanjut memiliki tingkat gejala yang lebih rendah daripada 
golongan usia muda. Manfaat yang diberikan vaksin lebih 
besar daripada risikonya, dan terbukti vaksinasi dapat 
menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. 
Lebih baik divaksin daripada tidak divaksin,” tegasnya. 

Pentingnya Vaksinasi dalam 
Menghadapi Pandemi Covid-19
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Adaptasi dan Kolaborasi Bisnis 
untuk Bertahan

Dunia belum lepas dari pandemi Covid-19, beberapa negara 
justru dikonfirmasi akan mengalami gelombang kedua 
pandemi. Wabah virus Corona memang belum diketahui 
secara pasti kapan akan berakhir. Dengan memanfaatkan 
platform daring, Program Studi S1 Manajemen Bisnis Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untar menyelenggarakan Webinar 
Entrepreneur Week ke-16 dengan tema “Adapting Business 
in Long Pandemic” dengan menghadirkan CEO & Founder 
PT. Ucoach Djivasrana Grahasada Gendro Salim sebagai 
narasumber dan 47 tim pemilik usaha yang terlibat dalam 
Entrepreneur Week, Kamis (27/05).

Dekan FEB Untar, Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., 
M.B.A. melalui sambutannya menyampaikan bahwa 
Entrepreneur Week ke-16 ini bukanlah hal mudah untuk 
dilaksanakan khususnya di masa pandemi. “Bersyukur karena 
di masa pandemi saat ini, kita masih bisa menghasilkan 
karya-karya yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi 
masyarakat. Diharapkan melalui webinar ini, karya yang sudah 
dihasilkan dapat direalisasikan di kemudian hari”.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
menyampaikan bahwa, berwirausaha merupakan sebuah 
kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, namun 

dalam berwirausaha kita tidak bisa sendiri membangunnya, 
butuh bantuan orang lain untuk menopang setiap bagian di 
dalamnya. “Selain untuk mahasiswa, Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka juga mendorong dosen untuk berwirausaha. Setiap 
dosen dapat berkolaborasi dengan mahasiswa menciptakan 
karya yang luar biasa. Oleh karenanya, penting bagi semua 
pihak untuk melakukan kolaborasi dan meningkatkan kerja 
sama, misalnya antarfakultas maupun program studi serta 
dengan para mitra yang ada,” jelasnya.

CEO & Founder PT. Ucoach Djivasrana Grahasada Gendro 
Salim dalam materinya menyampaikan bahwa, “Untuk 
memasuki dunia digitalisasi saat ini, setiap pembuat usaha 
khususnya mahasiswa yang baru akan memulai harus 
memperhatikan beberapa hal diantaranya understanding 
pivoting, rebudgeting, digitalization & technologies, dan 
collaboration. Dimulai dari tahun 2020 hingga 2021, dunia 
bisnis memiliki disrupsi yang sama yaitu bagaimana 
mengubah perilaku konsumen mengikuti alur bisnis yang 
kita miliki. Dunia saat ini berubah sangat cepat dan hal ini 
mempengaruhi perkembangan bisnis, sehingga setiap owner 
memerlukan visi yang kuat serta memahami VUCA bisnis 
yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan 
dalam memasuki market baru, kita memerlukan kolaborasi 
di dalamnya. Kolaborasi adalah salah satu teknik marketing 
paling efektif dalam brand. Strategi kolaborasi antar media 
bisnis akan sangat berguna untuk menerjang kondisi krisis 
akibat pandemi,” jelasnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini setiap calon pengusaha muda 
khususnya mahasiswa Untar mendapatkan arahan serta hal 
penting yang harus diperhatikan untuk mengembangkan bisnis 
di masa pandemi saat ini dan masa mendatang. 




