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Imlek:
Momen Berbagi untuk
Kemakmuran Bersama
Menyambut Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili, Untar menyelenggarakan perayaan 
Imlek bersama seluruh sivitas akademika, Kamis (6/2) dengan mengangkat tema 
"Untar untuk Indonesia: Berbagi untuk Kemakmuran Bersama". Perayaan Imlek tahun 
ini mengangkat budaya Kalimantan Barat yang dalam sejarah merupakan provinsi 
yang banyak terpengaruh budaya Tionghoa.

Tari Ruai asal Kalimantan Barat menjadi atraksi pembuka, diikuti dengan permainan 
alat musik tradisional China Guzheng dan Dizi oleh mahasiswi Fakultas Ekonomi 
Bisnis (FEB) Untar Edlyn bersama kakaknya, Jodie. Permainan musik berjudul "Gan En 
De Xin" dan "Tian Lu" benar-benar  memukau, terlebih setelah mengiringi alunan 
lagu “Bengawan Solo” dalam dua versi bahasa yaitu Indonesia dan Mandarin yang 
dibawakan oleh Esther Helen, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar. 
Peraih juara ketiga China's Got Talent 2019 ini, telah menunjukkan bakat 
menyanyinya dari kecil dan banyak mengikuti ajang kompetisi menyanyi khususnya 
lagu-lagu berbahasa Mandarin. Lagu Mandarin "Yue Liang Dai Biao Wo De Xin" 
adalah lagu kedua yang dilantunkan dengan begitu fasih.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dalam sambutannya mengatakan bahwa 
Untar harus berbagi pada masyarakat yang membutuhkan sebagai implementasi 
tema Untar untuk Indonesia. "Peran Untar di masyarakat sangat diharapkan sebagai 
bentuk kepedulian bagi kemakmuran bersama. Oleh karenanya tema sejak tahun 
lalu, 'Untar untuk Indonesia' tetap dilanjutkan untuk Indonesia yang lebih baik," 
tuturnya. 

Dalam kesempatan berbeda di hari yang sama, Rektor menghadiri Perayaan Tahun 
Baru Imlek bertema "Merawat Kebhinekaan, Menjaga Ke-Indonesiaan" di 
Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kamis (6/2), Plaza Insan Berprestasi, Gedung 
Kemendikbud, Jakarta.

Acara Imlek pertama kalinya yang dirayakan Kemendikbud, dibuka langsung oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. “Perayaan Imlek merupakan 
bagian dari budaya Indonesia, sehingga dapat dirayakan oleh seluruh warga 
Indonesia,” ungkapnya.

Perayaan Imlek Untar sangat selaras dengan Perayaan Imlek Kemendikbud. Perayaan 
Imlek yang dirayakan di Untar, yang disajikan dalam kemasan kebudayaan sangat 
mendukung visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. "Sesuai 
arahan Mendikbud, kita harus mengembangkan semua kebudayaan di Indonesia 
menjadi kebudayaan nasional", tutur Rektor.
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KIA VIII Perkuat
Kualitas Akuntan
Untar

Kualitas lulusan juga dipengaruhi oleh kualitas pengajarnya. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Program Studi Akuntansi 
Untar menjawab tantangan tersebut dengan turut berperan 
menjadi co-host dan mengirim para dosennya untuk aktif 
mengikuti Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) VIII di kampus 
Ubhara Jaya (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). 

Konferensi yang bertema “Implementasi Security 
Management untuk Meningkatkan Kualitas Laporan 
Keuangan di Era Digital”, 6-7 Februari, diharapkan dapat 
membuka wawasan para pengajar bidang akuntansi agar 
mengikuti perkembangan Ilmu Akuntansi di era digital dan 
Revolusi Industri 4.0, sehingga ilmu yang akan ditransfer 
kepada mahasiswa tidak lagi usang.

Untar menjadi salah satu PTS yang bekerja sama dengan 
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik 
(IAI AKPd) dari 29 PTS/PTN yang telah sepakat 
menandatangani MoU untuk pengembangan ilmu bidang 
akuntansi. Kerja sama yang awalnya hanya melibatkan 
beberapa PTS area Banten dan Jakarta, berkembang pesat 
menjadi 30 PTS dan PTN area Jawa Tengah, Sumatera, dan 
luar negeri yaitu Timor Leste.

“Untar sudah hebat, jadi cukup melakukan publikasi di 
media sosial dengan menjadi publisher”, Pernyataan ini 
diungkapkan Pemimpin Redaksi (Pemred) Surya Citra Media 
(SCM) yang menaungi Indosiar dan SCTV, Mohamad Teguh 
saat sharing pengalaman sebagai praktisi di depan para 
pimpinan universitas dan fakultas tentang "Publikasi di Era 
Digital bagi Institusi Pendidikan Tinggi", Senin (3/2) di 
Kampus I Untar.

Pada era sekarang semua institusi wajib aktif berkomunikasi 
melalui platform media sosial untuk menampilkan kekuatan 
yang dimiliki. Teknologi yang canggih sangat mendukung 
sehingga media elektronik atau cetak tidak lagi menjadi 
medium utama dalam berkomunikasi ke publik. Sangat 
dimungkinkan orang pribadi maupun institusi 
menggunakan teknologi yang tersedia untuk publikasi. 
Ditekankan oleh Teguh di akhir sharing-nya bahwa 
"Identitas sebuah universitas akan tampak dari aktivitas 
media sosialnya."

Publikasi Era Digital bersama
Pemred SCM dan Liputan6.com

Sebagai praktisi ke dua, Pemred Liputan 6.com Irna 
Gustiawati menyampaikan hal senada bahwa teknis aplikasi 
serta penggunaan media sosial dapat mendongkrak 
reputasi dan menjadi sarana untuk exposure. "Salah satu 
langkah yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan 
penggunaan Search Engine Optimization (SEO)", 
pungkas Irna.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang turut hadir 
bersama pimpinan lainnya, sangat mendukung pernyataan 
kedua pemred di atas bahwa dosen zaman sekarang harus 
melek dan lebih aktif menggunakan media sosial untuk 
mempublikasikan diri, baik itu yang berkaitan dengan 
kegiatan akademis maupun non akademik.

“Ini adalah tuntutan zaman, berani berbagi pengetahuan 
dan informasi penelitian, bahan ajar, kegiatan pengabdian 
masyarakat, seni, olahraga, dan lainnya kepada publik 
merupakan wujud kita turut andil dalam mencerdaskan 
bangsa. Berilah akses yang mudah bagi masyarakat 
Indonesia untuk ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’ seperti 
disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim,” ujar Rektor.

Sheila Timothy, produser muda �lm Indonesia, hadir di 
Untar berbagi ilmu tentang per�lman di Indonesia 
sekaligus menjadi juri acara Road to IBOMA (Indonesia 
Box O�ce Movie Award) 2020 kerja sama Untar dan SCTV 
di Auditorium Gedung M lt. 8 Kampus I, Jumat (29/2).
Kegiatan kolaborasi antara Untar dan SCTV ini 

merupakan implementasi kerjasama antara institusi 
pendidikan tinggi dengan dunia usaha, yang 
sebelumnya telah diawali dengan kehadiran Pemimpin 
Redaksi Surya Citra Media (SCTV & Indosiar) Mohamad 
Teguh dan Liputan 6.com Irna Gustiawati ke Untar. Hal ini 
memberi peluang besar bagi lulusan Untar untuk dapat 
terjun langsung atau siap pakai ke dunia usaha karena 
diberikan kesempatan magang di industri.

Sheila Timothy berbagi mengenai "How to Build An 
Audience for Your Film". Sesi yang berlangsung satu jam 
dengan tanya jawab, menjelaskan bagaimana 
menciptakan, membangun, serta mengelola hubungan 
dengan para pencinta �lm agar sebuah �lm dapat 
dinikmati dan ditonton penggemarnya.

Road to IBOMA termasuk dalam rangkaian acara 
menyambut IBOMA 2020, sebuah ajang penghargaan 
bergengsi untuk 10 �lm terlaris sepanjang tahun 2019. 
Berbagai tahapan penjurian dilakukan oleh SCTV 
bersama dewan juri yang kompeten di bidangnya mulai 
dari aktor, aktris, sutradara, dan produser. IBOMA 2020 
memasuki tahun kelima sejak pertama kali  
diselenggarakan di tahun 2016 dan berlangsung selama 
lima hari mulai tanggal 24 Februari hingga 3 Maret 2020, 
serta diselenggarakan di beberapa kampus besar di 
Jakarta dan Yogyakarta. Road to IBOMA 2020 yang 
diadakan di Untar, kali ini memutar dua �lm untuk dinilai  
yaitu Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" dan 
"Kuntilanak 2".

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang turut 
menikmati pemutaran �lm pertama, mengharapkan  
acara ini dapat menghibur dan memberikan wawasan 
kepada para mahasiswa yang tertarik berkiprah di dunia 
per�lman. "Saya berharap kita semua dapat menikmati 
�lm yang diputarkan dan menambah pengetahuan 
tentang �lm," tuturnya.

Di awal acara, Head of Programme Communication SCTV 
Verno Nitiprodjo mengatakan bahwa SCTV terbuka 
untuk kerja sama yang lebih luas di masa depan, secara 
khusus menerima mahasiswa Untar untuk magang di 
departemennya. "Mudah-mudahan kolaborasi dengan 
Untar menjadi kolaborasi yang senantiasa bergulir. Bagi 
kawan-kawan mahasiswa, SCTV membuka program 
magang di berbagai departemen," pungkasnya.
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Program
Unggulan Menuju
Kampus Merdeka

Mahasiswa Tunku Abdul Rahman University College (TAR 
UC), Penang, Malaysia bersama dua dosen pendamping, 
Branch Campus Head Assoc. Prof. Dr. Toh Guat Guan dan 
Programme Leader Department of Accountancy and 
Business Encik Lim Thean Pheng, datang ke Untar 
mengikuti program pertukaran mahasiswa pada 
Program Studi (Prodi) S1 Manajemen Bisnis, selama 
sepekan.

Tema Entrepreneurial and Cultural, memberi semangat 
para mahasiswa karena dapat memupuk jiwa 
entrepreneur dengan tetap menghargai budaya, 
disampaikan Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
dalam sambutannya.

Permainan biola dan alunan lagu yang ditampilkan, 
membuat semarak acara penyambutan pada Jumat 
(21/2) di Executive Lounge, kampus 1.

Head Assoc. TAR UC Penang Branch, Prof. Dr. Toh Guat 
Guan menyampaikan bahwa program pertukaran 
mahasiswa seperti ini merupakan bentuk perhatian 
kedua institusi dalam menyiapkan mahasiswa 
menghadapi dunia internasional. 

"Baik TAR UC maupun Untar benar-benar menaruh 
perhatian dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk 
tinggal maupun bekerja di komunitas internasional," 
ungkapnya.

Program yang berlangsung selama sepekan, diisi dengan 
kegiatan-kegiatan yang sangat berkesan antara lain 
kunjungan industri, mendengarkan sharing pengalaman 
dari para pengusaha startup Kopi Kalijodo dan Gojek 
Indonesia, memahami aturan-aturan pemerintah 
Indonesia dalam bidang Ekspor-Impor oleh 

Kementerian Perdagangan, mengunjungi anjungan 
bersejarah dan tempat wisata di Jakarta dan Bogor, serta 
diakhiri dengan malam keakraban yang memberikan 
kenangan tak terlupakan.

Seperti diutarakan oleh seorang mahasiswa TAR UC 
bernama Kelly, bahwa mengikuti program ini merupakan 
kesempatan yang sangat berharga. "Kami dapat 
mempelajari lebih banyak tentang Indonesia serta 
memperoleh ilmu entrepreneurship yang menyiapkan 
kami di dunia kerja," tuturnya.

"Terima kasih sebesar-besarnya untuk Untar yang telah 
menyambut dan menerima kami dengan baik, semoga 
Untar dan TAR UC bisa terus berkolaborasi di masa 
depan," tutup Assoc. Prof. Dr. Toh Guat Guan saat malam 
keakraban berlangsung.

Produser Film Kondang
Berbagi Ilmu

Sheila Timothy, produser muda �lm Indonesia, hadir di 
Untar berbagi ilmu tentang per�lman di Indonesia 
sekaligus menjadi juri acara Road to IBOMA (Indonesia 
Box O�ce Movie Award) 2020 kerja sama Untar dan SCTV 
di Auditorium Gedung M lt. 8 Kampus I, Jumat (29/2).
Kegiatan kolaborasi antara Untar dan SCTV ini 

merupakan implementasi kerjasama antara institusi 
pendidikan tinggi dengan dunia usaha, yang 
sebelumnya telah diawali dengan kehadiran Pemimpin 
Redaksi Surya Citra Media (SCTV & Indosiar) Mohamad 
Teguh dan Liputan 6.com Irna Gustiawati ke Untar. Hal ini 
memberi peluang besar bagi lulusan Untar untuk dapat 
terjun langsung atau siap pakai ke dunia usaha karena 
diberikan kesempatan magang di industri.

Sheila Timothy berbagi mengenai "How to Build An 
Audience for Your Film". Sesi yang berlangsung satu jam 
dengan tanya jawab, menjelaskan bagaimana 
menciptakan, membangun, serta mengelola hubungan 
dengan para pencinta �lm agar sebuah �lm dapat 
dinikmati dan ditonton penggemarnya.

Road to IBOMA termasuk dalam rangkaian acara 
menyambut IBOMA 2020, sebuah ajang penghargaan 
bergengsi untuk 10 �lm terlaris sepanjang tahun 2019. 
Berbagai tahapan penjurian dilakukan oleh SCTV 
bersama dewan juri yang kompeten di bidangnya mulai 
dari aktor, aktris, sutradara, dan produser. IBOMA 2020 
memasuki tahun kelima sejak pertama kali  
diselenggarakan di tahun 2016 dan berlangsung selama 
lima hari mulai tanggal 24 Februari hingga 3 Maret 2020, 
serta diselenggarakan di beberapa kampus besar di 
Jakarta dan Yogyakarta. Road to IBOMA 2020 yang 
diadakan di Untar, kali ini memutar dua �lm untuk dinilai  
yaitu Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" dan 
"Kuntilanak 2".

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang turut 
menikmati pemutaran �lm pertama, mengharapkan  
acara ini dapat menghibur dan memberikan wawasan 
kepada para mahasiswa yang tertarik berkiprah di dunia 
per�lman. "Saya berharap kita semua dapat menikmati 
�lm yang diputarkan dan menambah pengetahuan 
tentang �lm," tuturnya.

Di awal acara, Head of Programme Communication SCTV 
Verno Nitiprodjo mengatakan bahwa SCTV terbuka 
untuk kerja sama yang lebih luas di masa depan, secara 
khusus menerima mahasiswa Untar untuk magang di 
departemennya. "Mudah-mudahan kolaborasi dengan 
Untar menjadi kolaborasi yang senantiasa bergulir. Bagi 
kawan-kawan mahasiswa, SCTV membuka program 
magang di berbagai departemen," pungkasnya.

Road to Iboma...
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Single Identity Number, Usaha
Mengintegrasikan Data Penduduk

72 perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bekerja sama dengan 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri akan memperoleh 
dan dapat menggunakan hak akses veri�kasi data 
kependudukan untuk keperluan veri�kasi calon mahasiswa 
yang mendaftar. Hak akses veri�kasi ini dapat dimanfaatkan 
universitas dalam penerimaan calon mahasiswa baru secara 
online berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sistem 
ini akan memberikan e�siensi dalam pendataan dan 
peningkatan akurasi veri�kasi.

Penandatanganan yang dilakukan di kantor LLDikti Wilayah 
III pada Kamis, (20/02) dihadiri oleh Direktur Jenderal 
Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Plt. Kepala 
LLDikti Wilayah III Dr. M. Samsuri, serta pimpinan berbagai 
perguruan tinggi.

Dalam sambutan dan penjelasannya, Zudan Arif Fakrulloh 
mengatakan bahwa kerja sama yang terjalin bertujuan 
mengintegrasikan data mahasiswa dengan data 

kependudukan. “Pertama, kita bisa mendukung program 
pemerintah yang menginginkan Single Identity Number, 
termasuk mendorong perguruan tinggi menjadi lebih 
mudah melakukan tracer study calon mahasiswa atau 
alumni dari perguruan tinggi tersebut,” jelasnya. Dikatakan 
pula, semangat integrasi bukanlah hal yang baru, tapi telah 
terlebih dahulu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), serta Menteri Riset Teknologi dan Perguruan 
Tinggi (Menristekdikti) pada era Kabinet Presiden Jokowi 
periode satu.

Plt. Kepala LLDikti Wilayah III Dr. M. Samsuri yang 
memfasilitasi terwujudnya perjanjian kerjasama tersebut 
sangat mengapresiasi dan berharap lembaga perguruan 
tinggi ikut aktif mendukung program pemerintah.

“Dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memeriksa 
kondisi calon mahasiswa baru dari data yang tersedia dan 
memudahkan pendataan untuk kemungkinan pemberian 
beasiswa,” ditambahkan Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan.
 

Sheila Timothy, produser muda �lm Indonesia, hadir di 
Untar berbagi ilmu tentang per�lman di Indonesia 
sekaligus menjadi juri acara Road to IBOMA (Indonesia 
Box O�ce Movie Award) 2020 kerja sama Untar dan SCTV 
di Auditorium Gedung M lt. 8 Kampus I, Jumat (29/2).
Kegiatan kolaborasi antara Untar dan SCTV ini 

merupakan implementasi kerjasama antara institusi 
pendidikan tinggi dengan dunia usaha, yang 
sebelumnya telah diawali dengan kehadiran Pemimpin 
Redaksi Surya Citra Media (SCTV & Indosiar) Mohamad 
Teguh dan Liputan 6.com Irna Gustiawati ke Untar. Hal ini 
memberi peluang besar bagi lulusan Untar untuk dapat 
terjun langsung atau siap pakai ke dunia usaha karena 
diberikan kesempatan magang di industri.

Sheila Timothy berbagi mengenai "How to Build An 
Audience for Your Film". Sesi yang berlangsung satu jam 
dengan tanya jawab, menjelaskan bagaimana 
menciptakan, membangun, serta mengelola hubungan 
dengan para pencinta �lm agar sebuah �lm dapat 
dinikmati dan ditonton penggemarnya.

Road to IBOMA termasuk dalam rangkaian acara 
menyambut IBOMA 2020, sebuah ajang penghargaan 
bergengsi untuk 10 �lm terlaris sepanjang tahun 2019. 
Berbagai tahapan penjurian dilakukan oleh SCTV 
bersama dewan juri yang kompeten di bidangnya mulai 
dari aktor, aktris, sutradara, dan produser. IBOMA 2020 
memasuki tahun kelima sejak pertama kali  
diselenggarakan di tahun 2016 dan berlangsung selama 
lima hari mulai tanggal 24 Februari hingga 3 Maret 2020, 
serta diselenggarakan di beberapa kampus besar di 
Jakarta dan Yogyakarta. Road to IBOMA 2020 yang 
diadakan di Untar, kali ini memutar dua �lm untuk dinilai  
yaitu Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" dan 
"Kuntilanak 2".

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang turut 
menikmati pemutaran �lm pertama, mengharapkan  
acara ini dapat menghibur dan memberikan wawasan 
kepada para mahasiswa yang tertarik berkiprah di dunia 
per�lman. "Saya berharap kita semua dapat menikmati 
�lm yang diputarkan dan menambah pengetahuan 
tentang �lm," tuturnya.

Di awal acara, Head of Programme Communication SCTV 
Verno Nitiprodjo mengatakan bahwa SCTV terbuka 
untuk kerja sama yang lebih luas di masa depan, secara 
khusus menerima mahasiswa Untar untuk magang di 
departemennya. "Mudah-mudahan kolaborasi dengan 
Untar menjadi kolaborasi yang senantiasa bergulir. Bagi 
kawan-kawan mahasiswa, SCTV membuka program 
magang di berbagai departemen," pungkasnya.

Road to Iboma...
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Gandeng Asosiasi Broker
Kembangkan SDM

Menggandeng Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) 
melalui MoU yang ditandatangani Rektor Untar Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan dan Ketua Umum AREBI Lukas 
Bong, Kamis (20/2) di Kampus I Untar, berperan 
menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang 
diharapkan masyarakat.

Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, dan magang yang telah disepakati, 
akan meningkatkan kualitas lulusan Untar untuk menjadi 
lulusan yang siap pakai.

Rektor menegaskan bahwa kerja sama ini harus dapat 
membuahkan hasil yang luar biasa bagi kedua institusi 
karena dengan berkolaborasi akan membangun 

kompetensi perguruan tinggi dengan para mahasiswanya 
yang memiliki berbagai macam disiplin ilmu dan praktik 
lapangan.

Ditambahkan oleh Ketua Umum AREBI Lukas Bong bahwa 
bekerja sama dengan Untar merupakan langkah baik di 
awal tahun 2020 ini. "Harapan ke depan, kerja sama ini 
dapat diperluas lagi dengan memberikan apa yang dapat 
disumbangkan dunia industri kepada Untar untuk 
sama-sama menghasilkan sesuatu yang baru dan 
bermanfaat," ujarnya.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU Wakil Rektor 
Bidang Akademik Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., 
M.M., LL.M., Wakil Rektor Bidang Non Akademik Dr. Rasji, 
S.H., M.H., para Ketua Lembaga, Wakil Dekan Fakultas Teknik 
Ir. Henny Wiyanto, M.T., Ketua Program Studi Magister PWK 
Ir. Liong Ju Tjung, M.Sc., Sekretaris Jenderal AREBI Sulihin 
Widjaja, dan Badiklat DPP AREBI Tony Herlambang.

AREBI adalah sebuah organisasi profesi broker atau pemasar 
properti yang didirikan beberapa pakar real estate, serta 
diresmikan pada 17 November 1992 di Jakarta oleh Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Ir. Siswono Yudohusodo. Saat ini, 
AREBI memiliki 1.287 kantor di 12 DPD yang tersebar di 
berbagai provinsi.

Mengurangi Penggunaan Gadget
Melalui Mural

Mural Wall Schooling bertema "Wall Dictionary" di Kampung 
Bulak Simpul, RW 04, Jakarta Barat, digiatkan oleh beberapa 
mahasiswa FSRD Untar yang peduli pendidikan bagi 
masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di hari Minggu (2/2), 
bertujuan menambah pengetahuan siswa-siswi sekolah 
dasar dan remaja melalui keterampilan menggambar di 
dinding atau mural.

Wall Schooling yang juga diisi dengan lomba mewarnai 
anak-anak TK dan SD serta mural berkosa kata Bahasa 
Inggris bagi remaja, menurut Staf Pengajar FSRD Untar yang 
sekaligus sebagai pembimbing mahasiswa, Drs. M. Nashir 
Setiawan, M.Hum., jenis pembelajaran visual dipilih sebagai 
media pembelajaran karena selaras dengan bidang 

keilmuan FSRD Untar dan cocok diterapkan pada 
anak-anak. "Media visual lebih menarik, mudah diingat, 
variatif, dan dapat melibatkan anak untuk berkreasi 
menumbuhkan kreativitas," ujarnya.

Ketua RT 08/04 Mustofa yang memfasilitasi 
terselenggaranya kegiatan mural di kampungnya, 
mengatakan bahwa ide kegiatan ini bagus dan positif, serta 
dapat menyalurkan bakat anak-anak. “Semoga ke depannya 
anak-anak bisa banyak mendapat pelatihan seperti ini 
karena sangat bermanfaat dalam meningkatkan kreativitas 
dan mengurangi ketergantungan pada gadget," tuturnya.

Hadir dalam acara, Wakil Dekan FSRD Noeratri Andanwerti, 
S.Sn., M.Sn., Kaprodi S1 Desain Interior Maitri Widya Mutiara, 
S.Ds., M.M., dosen FSRD Untar, Lurah Pegadungan, dan 
Ketua RT 08/04 Mustofa.

Sheila Timothy, produser muda �lm Indonesia, hadir di 
Untar berbagi ilmu tentang per�lman di Indonesia 
sekaligus menjadi juri acara Road to IBOMA (Indonesia 
Box O�ce Movie Award) 2020 kerja sama Untar dan SCTV 
di Auditorium Gedung M lt. 8 Kampus I, Jumat (29/2).
Kegiatan kolaborasi antara Untar dan SCTV ini 

merupakan implementasi kerjasama antara institusi 
pendidikan tinggi dengan dunia usaha, yang 
sebelumnya telah diawali dengan kehadiran Pemimpin 
Redaksi Surya Citra Media (SCTV & Indosiar) Mohamad 
Teguh dan Liputan 6.com Irna Gustiawati ke Untar. Hal ini 
memberi peluang besar bagi lulusan Untar untuk dapat 
terjun langsung atau siap pakai ke dunia usaha karena 
diberikan kesempatan magang di industri.

Sheila Timothy berbagi mengenai "How to Build An 
Audience for Your Film". Sesi yang berlangsung satu jam 
dengan tanya jawab, menjelaskan bagaimana 
menciptakan, membangun, serta mengelola hubungan 
dengan para pencinta �lm agar sebuah �lm dapat 
dinikmati dan ditonton penggemarnya.

Road to IBOMA termasuk dalam rangkaian acara 
menyambut IBOMA 2020, sebuah ajang penghargaan 
bergengsi untuk 10 �lm terlaris sepanjang tahun 2019. 
Berbagai tahapan penjurian dilakukan oleh SCTV 
bersama dewan juri yang kompeten di bidangnya mulai 
dari aktor, aktris, sutradara, dan produser. IBOMA 2020 
memasuki tahun kelima sejak pertama kali  
diselenggarakan di tahun 2016 dan berlangsung selama 
lima hari mulai tanggal 24 Februari hingga 3 Maret 2020, 
serta diselenggarakan di beberapa kampus besar di 
Jakarta dan Yogyakarta. Road to IBOMA 2020 yang 
diadakan di Untar, kali ini memutar dua �lm untuk dinilai  
yaitu Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" dan 
"Kuntilanak 2".

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan yang turut 
menikmati pemutaran �lm pertama, mengharapkan  
acara ini dapat menghibur dan memberikan wawasan 
kepada para mahasiswa yang tertarik berkiprah di dunia 
per�lman. "Saya berharap kita semua dapat menikmati 
�lm yang diputarkan dan menambah pengetahuan 
tentang �lm," tuturnya.

Di awal acara, Head of Programme Communication SCTV 
Verno Nitiprodjo mengatakan bahwa SCTV terbuka 
untuk kerja sama yang lebih luas di masa depan, secara 
khusus menerima mahasiswa Untar untuk magang di 
departemennya. "Mudah-mudahan kolaborasi dengan 
Untar menjadi kolaborasi yang senantiasa bergulir. Bagi 
kawan-kawan mahasiswa, SCTV membuka program 
magang di berbagai departemen," pungkasnya.
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How to Achieve
Your Dream

Peduli dengan impian anak muda, Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Untar menyelenggarakan Seminar "How 
to Achieve Your Dream" di Kampus I, Jumat (21/2).

Seminar yang bertujuan membantu mahasiswa 
mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan impian, 
mendatangkan tiga narasumber berpengalaman di 
bidangnya yaitu Adisti Ikayani (Chief People dan Legal O�cer 
Kedai Kopi Tuku), Tania Suganda (Product Marketing dan 
Senior Manager KLY Group), dan Melisya Hedyati Harahap 
(HR Recruitment Manager Corporate Division Ismaya Group).

Tania Suganda memberikan pesan bahwa dalam mencapai 
pekerjaan impian, membutuhkan proses. "Ketika kita 
menghadapi kesulitan dalam karir, itu tanda bahwa kita 
sedang mau naik level dalam pekerjaan kita," pesan Tania.

"Dalam perjalanan karir, mimpi dapat berubah tiap saat, tapi 
kitalah yang menentukan untuk mendobrak hal tersebut 
atau mundur,” ditambahkan oleh Adisti.
Menurut sosok "HRD" dari Ismaya Group, Melisya Heidyati 
Harahap, dibutuhkan fokus untuk menghadapi kesulitan 
dalam segala hal, maka masalah akan terselesaikan dengan 
sendirinya.

Di penghujung acara Melisya memberikan informasi 
tentang booth lowongan pekerjaan yang berada di lokasi 
seminar yaitu mahasiswa Untar diberikan kesempatan 
bergabung dengan Ismaya Group.
 
Hal ini menunjukkan bahwa dunia industri percaya akan 
kemampuan mahasiswa Untar untuk menjadi profesional 
sesuai bidang ilmu.

Mahasiswa Bantu
Korban Banjir Lebak
Perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Untar turut 
menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana 
banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, pada Sabtu 
(22/2) dan Minggu (23/2).

Bantuan logistik berupa obat-obatan, perlengkapan mandi, 
perlengkapan alat tidur, serta makanan untuk anak-anak 
dan balita diharapkan dapat meringankan kesulitan yang 
dialami warga. Menurut perwakilan DPM Adi Tri Atmaja, 
dengan adanya kegiatan seperti ini, bakti sosial, mahasiswa 
dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. 
"Acara ini sangat bermanfaat, mahasiswa dapat belajar 
membantu orang lain tanpa memandang latar belakang," 
jelasnya.

"Terima kasih pada teman-teman mahasiswa Untar, tanpa 
bantuan dana dan doa, kegiatan ini tidak mungkin dapat 

berjalan lancar," sambung mahasiswa Fakultas Hukum 
tersebut.

Enam kecamatan di Kabupaten Lebak terkena dampak 
banjir bandang yang terjadi di awal tahun ini. Ratusan ribu 
warga setempat kehilangan rumah dan terpaksa 
mengungsi.
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Menjadi 6 Besar pada
Kompetisi Robot Internasional

Tim Robotik Untar berhasil meraih juara ke-enam pada 
perlombaan robot internasional The 27th Singapore Robotic 
Games 2020 yang diadakan National University of Singapore 
(NUS), di The Auditorium Function Room Nanyang Polytechnic 
Singapore, Rabu (5/2) hingga Kamis (6/2).

Di tengah pemberitaan merebaknya penularan Virus 
Corona yang telah masuk ke “Kota Singa” pada saat itu, tim 
Untar tetap memutuskan untuk berangkat mengikuti 
lomba. Akhirnya semangat para mahasiswa membuahkan 
hasil yang tidak mengecewakan, menjadi juara ke-enam 
melawan 30 peserta universitas negeri maupun swasta di 

Singapura, Malaysia, dan Indonesia untuk Kategori Remote 
Control Underwater Robot Competition.

"Melalui kompetisi level internasional, dapat memupuk rasa 
percaya diri mahasiswa karena dengan hasil yang diperoleh  
menunjukkan bahwa mahasiswa Untar tidak kalah bersaing, 
dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul 
berbekal kualitas keilmuan yang diperoleh dan dipelajari," 
ujar dosen Teknik Mesin sekaligus Koordinator dan 
Pembimbing Robotics Untar Agus Halim, S.T., M.T.

Ketua Tim Robotik Untar Alvin Prayogo mengaku bangga 
dengan pencapaian ini. "Kami bangga berhasil menjadi 
juara enam mengalahkan 30 tim peserta lain dari berbagai 
negara untuk kategori Underwater RC, memindahkan Cargo 
Kelereng sebanyak mungkin pada drop zone dalam waktu 3 
menit," jelas mahasiswa Jurusan Teknik Elektro tersebut.

The 27th Singapore Robotic Games 2020 adalah perlombaan 
robot yang dibuka secara umum dan diselenggarakan oleh 
National University of Singapore.

Meningkatkan Skill Menjadi
Copywriter Handal

Creadzy Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar 
menyelenggarakan Workshop Creadzy 2020 bertema "New 
Media Advertising: Strategy Advertising in New Digital Era" di 
Kampus I Untar, Selasa (18/2).

"Workshop merupakan bentuk kegiatan belajar di luar kelas. 
Mahasiswa bisa mendapatkan ilmu di mana saja, tidak 
hanya di dalam kelas. Belajar di dalam kelas terus, dapat 
membuat mahasiswa bosan," terang Ketua Program Studi 
S1 Ilmu Komunikasi Sinta Paramita, S.I.P., M.A.

Selama 4 jam, Copywriter Ogilvy Amanda Sarosa dan 
Copywriter Fortuna Gandhi Anugrah memberikan pelatihan 
tentang bagaimana menjadi seorang copywriter yang 
handal. Mereka berpendapat bahwa kemampuan 
copywriting tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang 
berkutat di dunia periklanan, tetapi dapat menjadi skill 
berharga bagi mahasiswa bidang lain.

Amanda Sarosa membahas tentang mitos sekitar 
copywriting. “Orang-orang banyak yang berpikir bahwa 
copywriting itu hanya tentang penulisan, padahal tidak 
melulu tentang menulis, melainkan apapun yang dapat 
menambah referensi,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Gandhi Anugrah bahwa inspirasi 
copywriting itu bisa datang dari lingkungan sekitar. “Coba 
perhatikan lingkungan sekitar untuk memahami suatu 

inspirasi. Jangan pernah membunuh ide karena suatu saat 
ide itu dapat menjadi penolong,” tuturnya.

Workshop ini sangat mendorong mahasiswa menjadi lebih 
kreatif, selain memberi wawasan tentang copywriting. “Acara 
ini dapat mendorong mahasiswa menggali kreativitas dan 
lebih berani mengeluarkan maupun mengeksekusi ide-ide 
yang ada," menurut Ketua Pelaksana Stella Aurelia.

Creadzy (Creative Advertising) adalah Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Fikom Untar yang bergerak di bidang 
periklanan. Unit ini bertujuan melatih anggotanya memiliki 
skill yang dibutuhkan dunia periklanan seperti editing video 
dan foto, serta menuangkan ide-ide ke media kreatif seperti 
poster.

Anggota Creadzy yang sangat aktif, telah menunjukkan 
prestasinya dalam lomba-lomba periklanan, antara lain 
menjadi juara 3 Kompetisi Video Kreatif Iklan Layanan 
Masyarakat Nasional 2019 di Surabaya.
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