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Untar Naik
Peringkat
Nasional

Untar sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia terus 
berinovasi memberikan pendidikan berkualitas yang berlandaskan 
IPE (Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship). Hal ini 
dibuktikan dalam pencapaian yang diraih Untar di masa pandemi 
Covid-19. Berselang sehari setelah hari Peringatan Kemerdekaan 
ke-75 RI, diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia (Kemendikbud RI) pada Selasa (18/8) bahwa Untar 
menduduki peringkat ke-31 sebagai perguruan tinggi terbaik secara 
nasional 2020. Prestasi ini menunjukkan peningkatan dibanding 
perolehan tahun sebelumnya yang menduduki peringkat 34. Dengan 
meningkatnya peringkat Untar secara Nasional, maka peringkat 
sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara nasional pun menjadi 
naik ke peringkat 7, naik dari tahun sebelumnya di posisi ke-8.  
Dengan demikian sebagai PTS yang berada di wilayah Jakarta, Untar 
tetap menduduki posisi ke-3 terbaik pada klasterisasi yang diikuti 
2.136 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia ini. 

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan secara khusus 
mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Sivitas 
Akademika atas pencapaian ini. “Kami menghaturkan terima kasih 
atas semua dukungan, partisipasi, dan kontribusi Bapak Ibu dosen, 
karyawan, mahasiswa, alumni, Yayasan Tarumanagara, dan semua 
stakeholders sehingga Untar dapat memperoleh prestasi ini,” 
ungkapnya. 

Prof. Agustinus menambahkan bahwa peningkatan peringkat 
tahun 2020 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Untar makin baik, 
disertai dengan capaian berbagai program kerja, baik dari sisi 
penjaminan mutu, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, kegiatan kemahasiswaan, dan berbagai karya inovasi 
yang telah dihasilkan. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk 
pertanggungjawaban kepada masyarakat yang mempercayakan 
pendidikan anak-anaknya ke Untar, serta pertanggungjawaban atas 
berbagai kolaborasi yang telah dibangun Untar, baik dengan berbagai 
institusi dalam maupun luar negeri.
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Ketua Yayasan Tarumanagara Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. 
mengapresiasi kenaikan peringkat Untar secara nasional 
tahun 2020 ini. 

“Saya atas nama Yayasan Tarumanagara mengucapkan 
selamat atas prestasi Untar masuk dalam ranking 31 PT 
di Indonesia dan 10 besar PTS di Indonesia menurut versi 
Kemendikbud RI tahun 2020. Terima kasih kami ucapkan 
kepada Bapak/Ibu pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan 
dan Prodi, serta seluruh Orma di Untar atas kerja kerasnya. 
Terima kasih juga, kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan atas kepemimpinannya membawa 
Universitas Tarumanagara pada Ranking PT dan PTS 
Nasional yang semakin tinggi. Untar untuk Indonesia,” tutur 
Dr. Gunardi.

“Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi dan berkontribusi  
meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi di 
Indonesia untuk mendukung Indonesia maju,” pungkas Rektor.
 
Direktur Jenderal Dikti (Dirjen Dikti) Prof. Ir. Nizam, M.Sc., 
DIC, Ph.D. menjelaskan bahwa tujuan utama klasterisasi 
perguruan tinggi berfungsi untuk menyediakan informasi 
kepada masyarakat umum tentang kualitas kinerja perguruan 

tinggi di Indonesia.

“Klasterisasi menyediakan landasan bagi pengembangan 
kebijakan pembangunan, pembinaan perguruan tinggi 
serta untuk mendorong perguruan tinggi meningkatkan 
kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara 
berkelanjutan,” jelasnya. 

Prof. Nizam lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat 
empat aspek utama yang digunakan untuk menilai kinerja 
perguruan tinggi pada klasterisasi tahun 2020 ini, antara 
lain mutu sumber daya manusia dan mahasiswa (input), 
pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi (proses), capaian 
kinerja jangka pendek yang dicapai oleh perguruan tinggi 
(output), dan capaian kinerja jangka panjang perguruan tinggi 
(outcome). “Perguruan tinggi yang sudah maju akan kami 
dorong untuk berlari lebih kencang, bagi yang masih berada 
di bawah, akan kami berikan pembinaan khusus. Selain itu, 
prinsip saling membantu juga perlu ditekankan agar perguruan 
tinggi yang sudah di atas bisa turut membantu dalam 
pembinaan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi 
yang berada di bawahnya,” sambung Guru Besar Teknik Sipil 
Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Siap Jalani Kampus Merdeka, 
Rektor Kembali Dilantik

Yayasan Tarumanagara menggelar acara pelantikan Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan sebagai Rektor Untar untuk periode 
kedua (2020-2024), Senin (31/8) via aplikasi meeting daring 
dan sebagian luring di Gedung M Kampus I Untar, antara lain 
Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai Badan Pimpinan 
Yayasan Tarumanagara serta jajaran pimpinan Universitas 
dan Fakultas.

Saat menjabat pada periode pertama, Guru Besar Teknik 
Mesin Untar ini telah berhasil menaikkan Peringkat Untar ke 
posisi ke-31 sebagai Perguruan Tinggi terbaik Nasional dan 
Peringkat ke-7 sebagai Perguruan Tinggi Swasta Terbaik 
Nasional yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan pada 18 Agustus 2020 lalu.

Dalam sambutannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan menyatakan akan meningkatkan lagi peran 
Untar sebagai perguruan tinggi mewujudkan pendidikan 
Indonesia berkualitas agar tidak kalah bersaing dengan 
pendidikan di mancanegara. Semboyan “Untar untuk 
Indonesia” yang sejak tahun lalu diluncurkan pada perayaan 
Dies Natalis ke-60, menjadi tonggak kontribusi nyata Untar 
untuk kemajuan bangsa. 

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran 
beasiswa Pendidikan Tinggi, pemberdayaan ekonomi 
masyarakat melalui pembinaan UKM/UMKM, pengembangan 
potensi daerah melalui kerja sama yang saling 

menguntungkan, membina perguruan tinggi daerah dengan 
memberikan kesempatan studi tiru di Untar, dan masih banyak 
lagi program yang dijalankan, inilah aksi nyata Untar untuk 
Indonesia. 

Ditambahkan oleh beliau terkait kebijakan Program Kampus 
Merdeka dari pemerintah, sebenarnya telah dijalankan 
Untar baik dalam kegiatan akademik maupun nonakademik, 
antara lain dengan mengapresiasi prestasi mahasiswa 
yang kemudian dikonversi menjadi penilaian akademis, 
rekognisi pembelajaran lampau, ketentuan magang, dan lain 
sebagainya. Secara khusus Rektor meminta seluruh sivitas 
akademika menghasilkan karya-karya akademis yang dapat 
langsung membawa manfaat bagi masyarakat luas. 
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Untar juga akan fokus pada pelaksanaan program 
internasionalisasi dengan membangun kolaborasi, pertukaran 
dosen dan mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran dual 
degree, kelas internasional, dan memperbanyak jumlah 
mahasiswa asing. “Untar memiliki potensi besar untuk menjadi 
salah satu perguruan tinggi terbaik di tanah air, dengan 
pendidikan mengacu pada kualitas secara internasional 
dengan tetap mengembangkan potensi dan kearifan lokal 
serta karakter budi luhur berlandaskan Pancasila,” ujar Rektor 
Terbaik Perguruan Tinggi Swasta secara Nasional untuk tahun 
2019 ini.
 
Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Agus Setyo Budi 
dalam sambutannya mengatakan ”Walaupun dalam situasi 
pandemi yang tidak menentu, Untar tidak mengendurkan 
bahkan senantiasa berkembang. Dengan dilantiknya Prof. 
Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang memiliki karakter lincah, 
tangkas, mampu bekerja sama, dapat beradaptasi dengan 
cepat, tahan banting, adaptif, dan responsif, semoga ke 
depannya Untar semakin maju dan cemerlang, serta semakin 
banyak menghasilkan inovasi untuk kemajuan bangsa,” 
tuturnya.

Senada dengan Kepala LLDIKTI wilayah 3, Dirjen Bimas 
Katolik Kementerian Agama RI Yohanes Bayu Samodro, 
S.Pd., M.Pd. yang turut hadir, berharap Prof. Agustinus dapat 
membawa lembaganya berperan aktif dalam memajukan 
Indonesia. ”Dalam konteks kebangsaan, ajaran iman harus 
dapat mengkristal dalam visi misi Untar sehingga membawa 
Untar menjadi salah satu Kawah Candradimuka bagi para 
mahasiswa Indonesia yang akan memimpin bangsa majemuk 
ini menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-
citakan para pendiri bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Dr. 
Gunardi, S.H., M.H. menyampaikan harapan bagi Rektor dan 
Wakil Rektor terpilih untuk membawa Untar semakin jaya 
dan maju. ”Yayasan Tarumanagara berharap kepada Rektor 
dan Wakil Rektor terpilih agar mampu membawa terobosan 
dan perubahan bagi Untar terutama dalam menghadapi 
dan mengimplementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka dalam keseharian Untar, dan membawa Untar 
menuju internasionalisasi,” pungkasnya.

 
Sekilas profil Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, pria 
kelahiran Musi Rawas 28 Agustus 1971 merupakan guru 
besar termuda Untar yang mendapatkan gelar Sarjana 
Teknik dari Jurusan Teknik Mesin, Universitas Gadjah 
Mada, Gelar Magister Teknik diraih dengan predikat cum 
laude dari Departemen Teknik Mesin, Universitas Indonesia 
dan menyelesaikan pendidikan S3 di tempat yang sama.  
Dosen terbaik Kopertis Wilayah III tahun 2011, memperoleh 
Jabatan Akademik Profesor di usia 42 tahun, dan menjadi 
Dekan Fakultas Teknik pada usia 40 tahun, serta meraih 
Penghargaan Rektor Terbaik Perguruan Tinggi Swasta tahun 
2019 lalu.

Tetap produktif di tengah pandemi, Untar mengadakan 
Tarumanagara International Conference on the Applications 
of Technology and Engineering (TICATE) dan Tarumanagara 
International Conference on the Applications of Social 
Sciences & Humanities (TICASH) 2020 yang diselenggarakan 
secara daring, pada Senin (3/8). 

Acara tahunan TICATE dan TICASH yang berlangsung 
dari tanggal 3 - 4 Agustus 2020, dihadiri kurang lebih 400 
peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, 
Taiwan, Jepang, India, Australia, dan tentunya Indonesia. 

Diawali dengan sambutan Chairman TICATE dan TICASH Dr. 
Hugeng yang mengatakan “Konferensi ini diselenggarakan 
agar kita bisa saling bertukar ilmu, insight, pengalaman, serta 
persahabatan antarnegara.”

Pada sambutannya, sebelum membuka konferensi secara 
simbolis, Rektor Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan mengatakan 
“Konferensi ini merupakan kesempatan yang baik untuk 
menemukan solusi dari pandemi yang sedang terjadi selagi 
mempersiapkan era yang baru,” sambut Rektor.

Untar Adakan Konferensi 
Internasional Daring
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Rangkaian acara pembukaan dilanjutkan dengan sesi plenary 
dengan narasumber Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei, President 
University Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur-Malaysia 
yang mengangkat topik Dampak Covid-19 terhadap Dunia 
Pendidikan khususnya di bidang Sains dan Teknologi. 
“Pandemi ini membawa impact cukup besar, membuat 
pekerjaan banyak terhambat dan segala sesuatu menjadi 
tidak menentu,” jelasnya. “Di bidang kami (sains dan 
teknologi) banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara online, 
praktik misalnya,” tambahnya.

Sebagai narasumber kedua, Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana 
Soemardi dari Universitas Indonesia, membawakan topik 
tentang inovasi. Usaha-usaha dunia tidak terlepas dari 
permasalahan dan hambatannya. Tetapi hambatan ini dapat 
melahirkan inovasi dengan memberikan solusi baru. “Tiga 
tantangan inovasi adalah bagaimana menemukan sesuatu 
yang disuka masyarakat, apakah dapat menyelesaikan 
masalah, dan bagaimana membangun model bisnis yang 
tepat,” papar narasumber.

Sesi plenary diakhiri dengan narasumber Prof. Marco M. Polo 
dari De La Salle University, Filipina yang membahas impact 
Covid-19 terhadap para pelajar. Prof. Marco melihat bahwa 
pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap perekonomian 
dan mengganggu kegiatan pembelajaran, namun juga 
berdampak pada psikologi para pelajar. “Ketika kita sadar 
bahwa para pelajar terkena dampak secara psikologis, maka 
saatnya untuk meningkatkan connection and compassion 
yaitu memiliki kesempatan berhubungan dengan orang lain 
disertai belas kasih. 

Selain ketiga narasumber di atas turut hadir dalam acara Dr. 
Linda Lin dari Kun Shan University, Tainan-Taiwan dan Dr. Eko 
Harry Susanto, M.Si. dari Untar.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untar mengadakan 
seminar online internasional berjudul “Data Analytics Is the 
Key to The New Normal Careers”, Rabu (26/8). Seminar 
mengundang Founder International Conference for Managing 
the Asian Century (ICMAC) Asia dan Former Consultant World 
Bank Group John Vong  dengan Kaprodi S1 Akuntansi Untar 
Hendro Lukman, S.E, M.M., Akt., CPMA, CA, CPA selaku 
moderator.

Diikuti peserta dari Untar dan Tunku Abdul Rahman University 
College (TAR UC) Malaysia, acara dibuka oleh Dekan FEB Dr. 
Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. Menurutnya saat ini 
data merupakan komoditas yang penting, “Data kini menjadi 
sesuatu yang sangat powerful, kita perlu mengumpulkan data, 
mengolahnya, lalu mempresentasikannya terhadap pihak 
lain sebagai dasar pengambilan keputusan maupun hal lain,” 
ujarnya.

Pentingnya 
Data dalam 
Tiap Aspek 
Kehidupan
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Di bawah arahan moderator dan narasumber yang membahas 
tentang penggunaan data di berbagai basis kehidupan, John 
Vong berpendapat bahwa saat ini segala aspek kehidupan 
memerlukan data, baik dari segi kesehatan, keuangan, 
marketing, sampai olahraga pun menggunakan data. “Seperti 
Bill Gates Foundation, penggunaan data kesehatan untuk 
menemukan masalah dan solusi kesehatan di beberapa 
negara,” serunya.

Di sektor keuangan pun John berpendapat bahwa kita tidak 
hanya berada di era cashless, namun juga cardless, “Zaman 
sekarang dompet masih penuh dengan kartu, menandakan 
bahwa orang itu kurang canggih, karena sudah tidak perlu lagi 
menggunakan kartu, sekumpulan data yang terdapat pada 
handphone, sudah cukup.”

“Dalam bidang marketing, sistem yang didasarkan pada data 
bisa mengetahui keinginan jutaan customer, apa yang ingin 
mereka beli, berapa harga yang rela dibayar, dan lainnya. 
Web analytic, merupakan sistem untuk mengetahui siapa 

yang membeli, di mana lokasinya, apa yang customer lihat, 
dan berapa lama waktu yang dihabiskan. Dalam olahraga, 
sebuah game dianalisis dari waktu rally dan recovery untuk 
mendapatkan performa yang optimal,” jelasnya bersemangat.
Di penghujung sesi, John menyampaikan efek yang timbul 
akibat pentingnya data, “Dengan maraknya penggunaan 
data, semakin mudah data diperoleh, berarti semakin banyak 
data dapat disalahgunakan. Hal ini perlu regulasi yang jelas,” 
ujarnya.

Sebuah seminar online yang mengangkat tema tentang 
“Pendidikan bagi Keluarga dan Parenting Berkualitas” 
diadakan SUDARA & HIDUP TV dalam Digital Enlightenment 
Series #3, Jumat (14/8), mengundang Rektor Untar Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan, Psikolog dan Praktisi Pendidikan 
Dr. Seto Mulyadi, S.Psi, M. Psi (Kak Seto), serta Praktisi 
Pendidikan dari Rumah (Home Schooling) Jansi Bernadet 
Kuntag, sebagai narasumber.

Dalam sesinya yang mengangkat topik tentang pengaruh 
pendidikan dalam keluarga, Prof. Agustinus mengatakan 
bahwa keluarga sebagai agen pendidikan yang pertama 
harus mampu membuat kebiasaan baik di dalam keluarga, 
melihat segala sesuatu dari sisi positif serta memiliki 
semangat. “Pendidikan Nasional juga harus diarahkan untuk 
mencapai Indonesia maju berlandaskan Pancasila, agar 
dapat menghasilkan orang-orang yang punya mimpi, visi, 
taat aturan, dan memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air,” 
tuturnya.

Di sesi berikutnya, Jansi Kuntag membahas tentang keluarga 
sebagai pembentuk karakter anak. Ibu dari empat orang anak 
yang bersekolah di rumah mengatakan bahwa orang tua akan 
mendampingi seorang anak dan turut menentukan seperti apa 
karakter anak itu kelak. “Sesibuk apapun orang tua, kita harus 
tetap memberikan waktu bagi anak kita, karena orang tua 
adalah penggerak bagi anak-anak,” jelasnya

Sesi terakhir mengangkat topik “Keluarga dan Parenting 
Berkualitas“ dibawakan oleh Kak Seto. Dr. Seto memulai 
dengan menjelaskan hak-hak anak, delapan kecerdasan, 
serta masalah-masalah yang muncul selama pembelajaran 
di saat pandemi. “Betul bahwa keluarga memegang peran 
penting dalam mendidik dan harus mampu membentuk 
karakter anak,” tuturnya. Ditambahkan bahwa makna dari 
pendidikan adalah memunculkan sesuatu yang ada di dalam 
diri seorang anak, “Karena semua anak pada dasarnya 
senang belajar, oleh karenanya jangan sampai keinginan 
itu dipadamkan. Ciptakan keluarga yang ramah anak dan 
ciptakan kondisi belajar yang gembira,” tambahnya.

Pendidikan 
Anak di Tengah 
Pandemi
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Peran Koperasi Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat

Bekerja Sama 
Menekan Risiko 

Bencana

Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan dalam seminar daring yang berjudul Seminar 
Sinergi UKM/ UMKM Koperasi dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat, bertindak selaku moderator 
menghadirkan narasumber Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah RI Drs. Teten Masduki, Direktur Bisnis LPDB 
KUMKM Kemenkop RI Krisdianto Soedarmono S.T., M.M., 
Asisten Deputi Penyuluhan Kelembagaan Kemenkop UKM RI 
Bagus Rachman S.E M.Ec.,  dan Deputy CEO ASy- Syirkah 
Indonesia Budiman Indrajaya S.E.I., pada Sabtu, (8/8).

Acara ini terselenggara berkat kerja sama Universitas 
Tarumanagara, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia 
(PSMTI) Pusat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah RI, yang disiarkan langsung melalui El John TV 
dan El John Radio.

Drs. Teten Masduki dalam pemaparannya yang diwakili oleh 
Asisten Deputi Penyuluhan Kelembagaan Kemenkop UKM 
RI Bagus Rachman S.E., M.Ec. menjelaskan potensi UMKM 
Indonesia dan tantangannya ke depan. “Potensi UMKM 
Indonesia cukup besar dan penyerapan tenaga kerja juga 
sangat tinggi tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya dengan 
tagline #banggabuatanindonesia. Tantangan utama adalah 
digitalisasi UMKM yang masih rendah, karena itu pemerintah 
mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk 
UMKM serta mendampingi proses digitalisasi UMKM ke 
dalam platform digital yang membutuhkan percepatan. Selain 
tantangan, kendala koperasi saat ini adalah permodalan, 
penjualan, produksi, distribusi dan bahan baku,” terangnya.

Menambahkan penjelasan tersebut, Bagus Rachman juga 
membahas implementasi kebijakan pemerintah. “Kegiatan 
prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM dari implementasi 
kebijakan adalah pengembangan kemitraan koperasi 
dan UMKM berbasis komoditas, pengembangan layanan 
pemasaran dan penguatan ekspor, fasilitasi dan penguatan 
bagi koperasi, dan digitalisasi koperasi serta UMKM,” katanya 
menambahkan.

Terkait pembiayaan UKM dan bantuan dana bergulir, Direktur 
bisnis LPDB KUMKM Kemenkop RI Krisdianto Soedarmono 
S.T., M.M. menjelaskan bahwa LPDB merupakan satuan 
kerja Kementerian Koperasi UKM di bidang pembiayaan 
yang mengelola dana bergulir untuk memperkuat permodalan 
bagi koperasi dan UMKM sebagai anggota koperasi. “Tujuan 
strategisnya adalah membantu memperkuat permodalan 
langsung ke koperasi dan ke UMKM melalui koperasi,” 
jelasnya.

Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik (FT) 
Untar, kembali mengadakan Seri Seminar Online berjudul 
“Community-based Planning and Disaster Risk Reduction 
(DRR) Nexus in Urban Areas,” Sabtu (8/8).

Hadir sebagai narasumber Dr. Eng. Lata Shakya (Ritsumeikan 
University, Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural 
Heritage (R-DMUCH)) bersama Co-lead U-Inspire Indonesia 
Volunteer dan WB Urban Planning Consultant Risye Dwiyani, 
M.Eng. 
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Membuka acara, Dekan FT Untar Harto Tanujaya, S.T., M.T., 
Ph.D. mengatakan bahwa topik acara sangat menarik dan 
dapat menambah wawasan para peserta. “Topik hari ini 
menarik karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia 
yang terletak di daerah cincin api. Hal ini menyebabkan 
adanya tantangan tersendiri dalam mendesain dan 
merencanakan suatu kawasan yang aman,” ucapnya.

Memaparkan “Post-disaster Response and Recovery by 
the Local Community in Historic Settlements of Nepal”, Dr. 
Lata menjelaskan peran komunitas lokal di kota kecil Patan 
pasca gempa Nepal 2015. “Pascagempa masyarakat bekerja 
sama mengevakuasi mereka yang terdampak dengan 
menggunakan fasilitas courtyard sebagai tempat pengungsian 
utama sebelum dapat kembali ke rumah masing-masing,” 
ungkapnya.

“Hal ini dibukukan sebagai memori dan acuan yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi mendatang,” 

sambung perempuan kelahiran Nepal yang sudah lebih dari 
20 tahun tinggal di Jepang. 

Materi “We Should Not Work Alone: Young Professionals’ 
Views on Risk-informed Development Planning Practices in 
Indonesia” yang dibawakan Risye mengangkat studi kasus 
hunian masyarakat pinggiran sungai sekitar Keraton DIY 
Yogyakarta. Menurutnya, pengembangan perkotaan juga 
harus melibatkan perencanaan pengurangan risiko bencana. 
“Ketahanan perkotaan adalah sesuatu yang kita butuhkan, 
suatu kapasitas untuk bertahan, bertumbuh, dan berkembang 
walaupun diterpa shock atau kejadian tiba-tiba, dan stress 
atau kejadian dalam jangka waktu lama seperti krisis pandemi 
ini. Namun, tidak hanya membangun kapasitas saja yang 
perlu diperhatikan, tetapi juga risiko terjadinya shock dan 
stress di masa mendatang,” jelasnya.

Risye juga menekankan pentingnya kolaborasi antarbidang 
dalam perencanaan dan mitigasi risiko. “Kami juga mengajak 
rekan-rekan Magister Arsitektur untuk lebih terbuka dengan 
rekan-rekan multidisiplin, dari bidang lain, ketika melakukan 
perencanaan,” pungkasnya.

“Community-based Planning and Disaster Risk Reduction 
(DRR) Nexus in Urban Areas” merupakan seri ke enam dalam 
seri Seminar Online Magister Arsitektur Untar. Acara yang 
dihadiri ratusan peserta dari seluruh Indonesia ini disiarkan 
melalui aplikasi media daring dan Channel Youtube Magister 
Arsitektur Untar. Mengatur jalannya acara, dosen Magister 
Arsitektur Untar Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng. bertindak 
selaku moderator.
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Untar Sambut 
Mahasiswa 
Baru secara 
Daring

Para mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021 disambut 
dalam acara Orientasi dan Pelantikan Mahasiswa Baru secara 
daring, Rabu (26/8).

Acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya diikuti Mars Tarumanagara, 
sebagai wujud kecintaan akan tanah air dan semangat 
nasionalisme. Dilanjutkan doa bagi keselamatan masyarakat 
dan bangsa Indonesia.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan resmi membuka 
acara yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 26-28 
Agustus dan secara simbolis menerima para mahasiswa 
baru dengan mengenakan Jas Almamater kepada perwakilan 
mahasiswa.  “Dengan memakai Jas Almamater ini, maka 
secara resmi kalian diterima sebagai Sivitas Akademika 
Universitas Tarumanagara,” tutur Rektor.

Dalam acara yang diselenggarakan di hadapan 2500 
mahasiswa, Rektor memberikan pembekalan mengenai 
Implementasi Kampus Merdeka di Untar dilanjutkan 
penampilan stand up comedy oleh komika Adriano Qalbi, serta 
pembekalan akan bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan 
oleh Kombes. Pol. Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si.

Rektor berharap mahasiswa baru sebagai keluarga besar 
Untar dapat membawa nama baik dan memiliki rasa bangga 
akan Untar di setiap aktivitas. “Banggalah dan bawalah 
nama baik almamater tempat kita belajar. Bawalah nilai-nilai 
keunggulan Untar di setiap aktivitas, yakni nilai-nilai Integritas, 
Profesionalisme, dan Entrepreneurship,” pungkasnya.

“Selamat bergabung dan mari sama-sama membangun 
reputasi Untar dengan belajar sungguh-sungguh, 
menghasilkan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri, 
keluarga, serta bangsa dan negara,” sambung Rektor.
Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Adianto, 
M.Sc. selaku koordinator acara mengucapkan terima 
kasih atas kerja keras panitia khususnya Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) yang dapat mempersiapkan dan 
menyelenggarakan acara dengan baik.

Pengurus Yayasan Tarumanagara, yang dalam hal ini diwakili 
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. berpesan agar mahasiswa 
baru terus mengembangkan diri. “Anda sebagai mahasiswa 
harus mempunyai UVP (Unique Value Proposition). Anda 
harus mempunyai keunikan yang membedakan Anda 
dengan mahasiswa lain agar dapat bersaing, bahkan dengan 
mahasiswa asing,” pungkasnya.

Ketua BEM David Thomson berharap mahasiswa baru dapat 
belajar dengan baik di Untar. “Saya berpesan kepada adik-
adik mahasiswa baru untuk dapat menggunakan kesempatan 
dengan tidak menyia-nyiakan waktu selama studi di Untar. 
Banyak ilmu yang dapat ditimba, timbalah secara dalam. 
Banyak soft skill yang dapat diasah dan dikembangkan di 
Untar,” ujarnya.

Acara yang diselenggarakan hingga Jumat (28/8) turut 
dihadiri para Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan beserta 
jajaran, serta mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM).




