
Juni 2021, Edisi 30

UED: The Next Level
of Creativepreneur

Bangkitkan semangat mahasiswa menjadi entrepreneur yang kreatif, 
Untar mengadakan Untar Entrepreneurship Day (UED) dengan tema 
“The Next Level of Creativepreneur”, dilaksanakan secara hybrid (daring 
dan luring), pada Kamis (3/6). 

Ketua Pelaksana UED Tri Sutrisno, S.Si, M.Sc. dalam sambutannya 
menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan 
kewirausahaan mahasiswa. “Kegiatan ini bertujuan memberikan 
wawasan kepada seluruh mahasiswa aktif Untar secara nyata dengan 
berbagi pengalaman bersama para wirausahawan sukses.” 

UED dibuka dengan materi oleh CEO dan Founder VIVERE Group 
Ir. Dedy Rochimat, M.M. yang menjelaskan bahwa sebagai seorang 
entrepreneur, harus selalu berpikir bagaimana caranya memberikan 
pelayanan dan produk terbaik, memiliki profesionalisme, komitmen dan 
integritas yang tinggi agar dapat bertahan dalam situasi apa pun. “Bisnis 
berskala kecil juga perlu kemahiran manajemen dan sistem yang baik di 
dalamnya dan jangan tunggu hingga sempurna baru memulai, semuanya 
terus berproses, proseslah yang akan menyempurnakan kita,” jelasnya.
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Founder dan Managing Partners Helios Capital Hadi Cahyadi, 
S.E., M.B.A., M.C.L. dalam sesinya menjelaskan bahwa 
secara objektif, semua bisnis mempunyai konsentrasi akan 
profit, namun start-up dilatarbelakangi dengan suatu ide yang 
baru. Menurutnya, start-up yang dapat menarik perhatian 
angel investor ialah mereka yang memiliki impactful business 
dengan entrepreneur yang mencintai bisnisnya. “Dunia 
mempunyai banyak permasalahan. Dapat mengatasi masalah 
itulah yang disebut sebagai impactful business.” 

Menanggapi fenomena start-up yang fokus pada ranah food & 
beverage saat ini, alumni sekaligus dosen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Untar ini menyarankan Indonesia untuk mulai 
memikirkan hal-hal yang terkait dengan teknologi.

Acara ditutup oleh paparan Gendro Salim, CEO dan Founder 
PT Ucoach Djivasrana Grahasada. Ia menjelaskan bahwa 
seorang entrepreneur yang baik adalah yang membuat karya 
yang bermanfaat, salah satunya dengan cara memberitahukan 
masyarakat luas melalui marketing bukan manipulating yang 
membuat asumsi-asumsi negatif. “Entrepreneur perlu berpikir 
jauh karena ingin karyanya berjangka panjang atau lifetime,” 
tuturnya. 

Ia juga memberikan kiat-kiat untuk mengembangkan konten 
bisnis online yakni perlunya konten awareness (konten dengan 
edukasi lebih dalam dan deskriptif mengenai program (5W + 
1H dari produk) dan konten promosi (dengan menggunakan 
Key Opinion Leader (KOL) yakni orang yang memiliki impact 
besar dan dipercaya masyarakat.

Program Studi Desain Interior FSRD Untar bersama School of 
Design Binus University Bandung mengadakan Seminar Hasil 
Riset Mahasiswa Desain Interior (SRIMDI) “Inspirasi Konten 
Lokal untuk Desain Kekinian”. Seminar yang membahas 
bagaimana perwujudan nilai-nilai lokal, diapresiasi dan 
diaplikasikan dalam desain, dilaksanakan secara daring, pada 
Kamis (27/5).

Melalui laporannya, Kaprodi Desain Interior Untar Maitri 
Widya Mutiara, S.Ds., M.M. menyampaikan bahwa ajang ini 
merupakan wadah bagi mahasiswa mempublikasikan karya 
yang sudah dilaksanakan selama hampir satu semester. 
“Ajang ini diselenggarakan karena selain untuk mendapatkan 
pengalaman studi, mahasiswa juga akan mempunyai 
pengalaman mengkomunikasikan hasil karya kepada 
khalayak,” ucapnya.

Dekan FSRD Dr. Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum. 
menambahkan dalam sambutannya, “Dengan acara SRIMDI 
untuk pertama kalinya, saya berharap acara ini terus berlanjut 
karena menjadi ajang bagi mahasiswa, juga antarlembaga 
bekerja sama dan berkolaborasi,” ujarnya sekaligus membuka 
acara.

Sekprodi Desain Interior Untar Augustina Ika Widyani, S.T., 
M.Ds. dalam pemaparannya mengingatkan mahasiswa 
untuk selalu menjaga keselarasan manusia dan alam dalam 
membuat desain. “Apabila kita tidak menjaga keselarasan 
manusia dan alam, alam akan rusak, maka kehidupan 
manusia dapat terancam,” paparnya.

Seminar ini turut juga menghadirkan Principal Designer 
TRIVIUM Design Rudy Dodo, Arsitek dan Interior Designer 
Kenzo Wienand, Dosen Prodi Desain Interior Binus Bandung 
Dr. Rachmi Kumala Widyasari, S.T., M.Ds., serta Dosen Prodi 
Desain Interior Untar Drs. St. Dwiyanto, M.Hum., sebagai 
pembicara. 

Apresiasi Nilai-nilai Lokal
dalam Desain
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Bertujuan mempertemukan para akademisi, peneliti, dan 
ilmuwan terkemuka untuk berbagi pengalaman, Fakultas 
Teknik Untar menyelenggarakan International Conference on 
Mechanical, Industrial and Electrical Engineering (ICMIEE), 
pada Kamis (24/6). Konferensi yang membahas penelitian-
penelitian Teknik Mesin, Elektro dan Industri menghadirkan 
narasumber dari USM Penang, Malaysia Prof. Ir. Dr. Mohd. 
Zulkifly Abdullah, Guru Besar Teknik Mesin Kun Shan 
University Prof. Chang-Ren Chen Ph.D., serta Dosen Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia Prof. Dr. Ir. Mauridhi 
Hery P. M.Eng., dimoderatori oleh Dr. Ir. Erwin Siahaan M.Si., 
secara daring.

Membahas “Porous Media Micro Combustion: Analysis of 
Exergy and Entropy Generation”, Prof. Ir. Dr. Mohd. Zulkifly 
Abdullah sebagai pembicara kunci pertama menjelaskan 
media combustion adalah proses pembakaran atau proses 
kimia dimana zat-zat bergabung dengan oksigen di udara 
untuk menghasilkan panas dan cahaya. Kinerja pembakar 
mikro media berpori memainkan peran penting dalam 
menentukan efisiensi termal dan meningkatkan kehidupan 
sehari-hari. Saat ini, banyak ilmuwan yang secara aktif terlibat 
dalam bidang penelitian ini karena kinerja pembakar sangat 
baik performance-nya,” katanya.

Prof. Chang-Ren Chen Ph.D. yang menjelaskan seputar
“A Business Model of Sustainable Agriculture that Combine 
Green Energy and Water Resources” menyampaikan bahwa 
pertanian telah menjadi fondasi ekonomi selama berabad-
abad dan tetap vital bagi keberlanjutan dunia. “Pertanian 
adalah salah satu sektor terbesar yang menopang mata 
pencaharian semakin banyak orang dan berkontribusi 
terhadap perubahan iklim. Pendekatan cerdas pada iklim 
untuk produksi pangan berkelanjutan sangat dibutuhkan dan 
penting guna mengetahui penggunaan model bisnis pertanian 
berkelanjutan,” ujarnya.

Pembicara terakhir Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery P., M. Eng.
membahas seputar pemanfaatan IoT untuk merancang 
inovasi berbasis perilaku manusia di sektor pendidikan dalam 
Covid-19. “Di masa pandemi diperlukan alat baru yang dapat 
memudahkan pemantauan kesehatan pasien dengan sensor 
nirkabel. Berbagai alat yang dapat dipakai dalam berbagai 
skenario kondisi medis seperti sistem peringatan dini dan 
pelacakan kontak digital diperlukan. Kami bekerja sama 
dengan Untar dan Universitas Airlangga dalam membuat robot 
RAISA hasil Integration System yang menggunakan IoT pada 
Covid-19 untuk tracking dan monitoring pasien,” jelasnya. 

Mengangkat tema “Lansia Bahagia Bersama Keluarga”, 
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) 
merayakan Hari Lanjut Usia Nasional 2021 yang disiarkan 
langsung melalui Zoom dan kanal Youtube Kementerian Sosial 
RI, pada Sabtu (29/5).

Mengawali laporannya, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 
Kemensos RI Harry Hikmat menyampaikan bahwa Perayaan 
Hari Lanjut Usia Nasional 2021 adalah perayaan yang ke-25 
sejak dicanangkan pada tahun 1996 di Semarang, Jawa 
Tengah. “Perayaan Hari Lanjut Usia tahun ini berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Kita harus tetap waspada akan

ICMIEE: Bahas Perkembangan 
Teknologi Berkelanjutan
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Untar terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan dengan 
memberikan kesempatan kepada para mahasiswa mengikuti 
program magang sehingga memiliki kemampuan lapangan 
untuk siap terjun langsung ke dunia industri.

Magang merupakan salah satu bentuk implementasi 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 
Untuk mendukung terlaksananya program magang yang 
berkesinambungan maka dilakukan penandatanganan nota 
kesepakatan (MoU) dengan pihak industri antara lain dengan 
PT. Total Bangun Persada, PT. Ketira Engineering Consultants, 
dan Imago Construction, pada Senin (7/6) di Auditorium 
Gedung M Lantai 8.

Kerja sama ini menunjukkan keseriusan Untar dalam 
memfasilitasi mahasiswa agar siap terjun ke dunia profesi 
setelah memiliki penguasaan lapangan atau hard skill serta 
kemampuan soft skill misalnya bekerja dalam tim, kedisiplinan, 
dan lainnya.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan mengatakan 
bahwa komunikasi terus-menerus dengan industri dapat 

membuat lembaga perguruan tinggi dan industri saling 
membangun untuk membentuk SDM yang memiliki kualifikasi 
sesuai yang diharapkan dunia industri. “Kedepannya kerja 
sama yang terjalin dapat diperluas ke fakultas atau program 
studi lain di luar bidang teknik,” ujar Rektor.
Dekan Fakultas Teknik (FT) Untar Harto Tanujaya, S.T., 
M.T., Ph.D. mengatakan bahwa Untar ingin menghadirkan 
pengalaman nyata bagi mahasiswa di industri.  

Perwakilan PT. Total Bangun Persada, Rasyid selaku General 
Manager berpendapat bahwa ini merupakan momentum yang 
baik yaitu kolaborasi dengan industri agar dapat memenuhi 
kebutuhan industri, juga mendorong kualitas mahasiswa.

Senada dengan Dekan FT Untar, Direktur PT. Ketira 
Engineering Consultants, Annie C. Retika, M.Sc. mengatakan 
bahwa mahasiswa perlu mendapatkan banyak pengalaman 
dunia nyata. “Kami telah menerima mahasiswa Untar sejak 
2020 dan kami optimis bahwa mahasiswa Untar mampu 
memberikan performa yang baik,” ucap Annie.

MoU dengan tiga perusahaan ini merupakan bentuk komitmen 
Untar dalam meningkatkan kerja sama dalam negeri untuk 
meningkatkan lulusan Untar yang memiliki kompetensi di 
bidang teknik sipil. 

Kolaborasi untuk Mewujudkan 
Lulusan Unggul di Bidang Konstruksi

risiko pandemi Covid-19, oleh karenanya perayaan tahun ini 
dirayakan secara virtual dan terbatas,” katanya. 

Melalui sambutannya, Menteri Sosial Republik Indonesia 
Tri Rismaharini menyatakan bahwa melalui perayaan ini, 
merupakan wujud perhatian kepada para lansia yang telah 
berjasa melahirkan dan merawat serta berjuang bagi bangsa. 

Kedepannya pelayanan bagi lansia akan terus ditingkatkan 
dengan lebih baik dan lebih lengkap lagi. Kemensos RI 
bertekad untuk terus memberikan bantuan kepada berbagai 
lembaga masyarakat, yayasan, dan balai lansia dalam 
melayani para lansia Indonesia dengan penuh perhatian dan 
kebahagiaan,” tuturnya.

Sebagai wujud kepedulian, Untar secara aktif mengambil 
langkah nyata dalam mendukung dan meningkatkan 
kesejahteraan lansia bersama Kemensos. Melalui Pusat 
Bimbingan dan Konsultasi Psikologi (PBKP), Untar membuka 
E-konseling gratis bagi lansia agar dapat berkonsultasi dengan 
mudah di mana pun dan kapan pun, serta ditangani langsung 
para psikolog ahli. Kegiatan pengabdian masyarakat tak lupa 
dilakukan pula di panti-panti jompo. Selain itu, sejak Maret 
lalu Untar telah memberikan pelayanan program Vaksinasi 
Covid-19 di Sentra Vaksinasi Untar untuk menjaga kesehatan 
lansia.
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LLDIKTI Wilayah III untuk pertama kalinya menggelar 
Konsorsium Publikasi Ilmiah Bidang Ilmu Bisnis (KPIBIB) 
pada Rabu, (9/6) secara daring. Seminar Nasional yang 
diinisiasi oleh Kepala LLDIKTI Wilayah III, Prof. Dr. Agus 
Setyobudi, M.Sc. dan bertemakan “Menata Ulang Strategi 
Bisnis pada Era Pasca Pandemi Covid-19: Peran Penelitian 
Bisnis dalam Mengidentifikasi Peluang dan Mengantisipasi 
Risiko” ini bertujuan merancang dan melaksanakan kegiatan 
ilmiah dalam bentuk seminar, baik tingkat nasional maupun 
internasional, yang dilanjutkan dengan publikasi melalui jurnal 
ilmiah.

Untar terlibat dalam penyelenggaraan KPIBIB dengan 
menghadirkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 
Dr. Keni, S.E., M.M. sebagai invited speaker dengan 
membawakan topik penelitian “Memahami Intensi Konsumen 
Membeli Batik di Masa Pandemi”.

Acara dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Dr. M. Samsuri, Ketua Panitia Ir. Toto 
Sugiharto, M.Sc., Ph.D. dan ketua KPIBIB Prof. Dr. E.S. 
Margianti dari Universitas Gunadarma. 

Acara dibuka keynote speech Asisten Deputi Bidang Riset 
Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Citra 
Jaya, S.Si., M.Phill, dilanjutkan Prof. Dr. Hamdy Hady, 

DEA (Universitas Persada Indonesia YAI) yang membahas 
topik “Agile Business in Pandemic Situation and VUCA 
Environment”. Prof. Dr. Ir. Budi Hermana, M.M. (Universitas 
Gunadarma) memaparkan materi dengan topik “Transformasi 
digital dalam pengelolaan bisnis pada masa pandemi dan 
pasca pandemi” dan diakhiri oleh Dr. Ninok Leksono, M.A. 
selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara yang 
mengangkat topik “Peran Technopreneur di masa Pandemi”.

Mahasiswa FEB Untar Yohanes Nuhadriel & Meilia Japiana 
yang dibimbing oleh Dr. Keni, S.E., M.M. mempresentasikan 
penelitian berjudul “Pentingnya Brand Communication, Brand 
Experience, Brand Image Terhadap Brand Loyalty: Brand Trust 
Sebagai Variabel Mediasi pada Ritel Furnitur”. 

Konsorsium ini adalah satu dari sebelas konsorsium 
bidang ilmu di lingkungan LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta. 
Sedangkan KPIBIB beranggotakan 27 perguruan tinggi swasta 
dalam lingkungan LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta yang 
memiliki program studi dan kajian dalam rumpun bidang ilmu 
bisnis. 

Untar Berpartisipasi dalam 
Konsorsium Publikasi Ilmiah Bidang 
Ilmu Bisnis LLDIKTI Wilayah III

Batik sebagai Alternatif 
Kewirausahaan atas Dasar Cinta 

Bangkitkan kreativitas dan kewirausahaan anak Indonesia, 
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Untar bersama 
SMP Tarakanita Nasional menyelenggarakan Workshop 
“Pengembangan Desain Motif Batik sebagai Sarana Edukasi 
dan Ekonomi Kreatif” pada Selasa (8/6).

Mengawali sesi mengenai elemen dan prinsip penyusunan 
motif batik, Jayanto Ginon Warjoyo, S.Sn., M.Ds. dosen 
FSRD Untar menjelaskan bahwa efek visual yang menembus 
dimensi rupa berasal dari adanya kolaborasi elemen visual. 
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New Normal, New 
Accomplishment

“Kolaborasi elemen visual yang menyatu juga bertransformasi 
dalam suatu konfigurasi seimbang, penyatuan dan 
keselarasan akan menciptakan efek sensasi visual menembus 
dimensi dua rupa,” paparnya. Ia juga menjelaskan bahwa 
pemahaman tentang elemen dan prinsip penyusunan sangat 
membantu dalam proses perancangan visual motif batik.

Drs. Stephanus Dwiyanto, M.Hum. melanjutkan paparan 
dengan menjelaskan proses pembuatan batik. “Membatik itu 
melalui beberapa proses seperti menentukan tema, menggali 
ide, menentukan pola, menggambar motif, memindahkan 
gambar ke dalam kain, menuangkan lilin dengan canting, 
membuat pewarnaan dan menghilangkan lilin pada kain,” 
tuturnya.

Maitri Widya Mutiara, S.Ds., M.M. turut memberikan tips dalam 
membuat perencanaan visual dan cerita dalam promosi. 
“Tentukan tema dan visual yang serasi, gunakan relasi 
keluarga sebagai komentator pertama, penggunaan word of 
mouth seperti mencoba berkolaborasi dengan akun media 
sosial lainnya, manfaatkan hashtag, membangun interaksi 
dengan pelanggan, serta kenali waktu untuk melakukan 
posting menjadi hal yang perlu diperhatikan,” jelasnya.

Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis (FEB) Untar kembali menuai prestasi pada
National Business Plan Competition 2021 yang 
diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, secara daring 
Minggu (6/6).

Tim “All is Well ‘’ yang beranggotakan Vivian Patricia, Alwina 
Salim, dan Fidelius Marlfel di bawah bimbingan Dr. Keni, S.E., 
M.M. berhasil meraih Juara 1 pada kategori Kuliner UNY 
NBPC 2021, dengan proposal perencanaan bisnis berjudul 
“Forever Fit Your Healthy Remedy.”

Tim All is Well berhasil menduduki salah satu dari tujuh posisi 
sebagai finalis dalam kegiatan ini.

“Tak menjadi masalah apa pun bidang yang ingin ditekuni 
yang terpenting adalah usaha dan kerja keras,” ujar 
perwakilan tim.

Kegiatan lomba ini bertujuan memberi pengarahan 
tahap awal kepada para calon wirausahawan muda agar 
dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta 
memberikan motivasi dalam upaya menciptakan peluang 
usaha, menumbuhkan jiwa wirausaha, serta menggerakkan 
generasi muda agar mampu membuka lapangan kerja di era 
new normal. 




