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     Bapak/Ibu pembaca yang Budiman, kami 
akan terus bersinar, mengabarkan dan mengin-
spirasi  kepada semua orang serta menyediakan 
informasi akan inovasi-inovasi terkini yang 
tersaji dalam liputan redaksi disetiap terbitann-
ya, untuk menyenangkan para pembaca yang 
Budiman di mana saja.

    Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh 
Pimpinan dan Staf LLDIKTI Wilayah III serta 
semua pihak yang telah berkontribusi sehingga 
Bulletin ini dapat  diterbitkan. Tersadar dalam 
penerbitan edisi ini masih terdapat berbagai 
kekurangan, oleh karenanya kami menerima 
masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan 
dikemudian hari.

Selamat bekerja dan menunaikan tugas. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Sekretaris Lembaga LLDIKTI Wilayah III
Dr. M. Samsuri. SPd., MT

    Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk, 
Tau�q dan Hidayah-Nya, Bulletin Triwulan LLDIK-
TI Wilayah III kembali hadir di Edisi ketiga ini 
sebagaimana yang ada saat ini ditangan 
pembaca sekalian yang budiman.

      Kehadiran Bulletin Triwulan LLDIKTI Wilayah III 
di Edisi ketiga tahun 2019 ini bertepatan dengan 
Hari Kemerdekaan sehingga mengangkat tema 
SDM Unggul, oleh karena itu di bulan yang 
penuh semangat ini kinerja pengelola Bulletin 
Triwulan LLDIKTI Wilayah III semakin termotivasi 
dan ditingkatkan sehingga dapat membuahkan 
hasil yang maksimal.

   Tak lupa pula atas nama Pribadi dan Kepala 
beserta Sekretaris Lembaga, seluruh Pejabat 
Struktural dan seluruh Staf LLDIKTI Wilayah III 
menyampaikan semoga informasi didalam 
Bulletin Triwulan LLDIKTI Wilayah III bermanfaat 
dan berguna bagi kita semua 
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Movie Release Juli, Agustus, September 2019
Spiderman Far From Home
Peter Parker dan teman-temannya melakukan perjalanan musim panas ke Eropa. Namun, mereka 
hampir tidak dapat beristirahat - Peter harus setuju untuk membantu Nick Fury mengungkap 
misteri makhluk yang menyebabkan bencana alam dan kehancuran di seluruh benua.

Mid Sommar
Pasangan muda bepergian ke Swedia untuk mengunjungi kota asal teman mereka dan menghadiri 
festival pertengahan musim panasnya. Apa yang dimulai sebagai retret yang indah dengan cepat 
turun ke kompetisi yang semakin keras dan aneh di tangan seorang pemuja berhala.

Ready or Not
Malam pernikahan seorang pengantin perempuan berubah menjadi seram ketika mertuanya yang 
eksentrik memaksanya untuk mengambil bagian dalam permainan yang menakutkan.

Bumi Manusia
Bumi Manusia adalah kisah perjuangan kelas, perjuangan seorang Pribumi yang menuntut keadilan 
baginya, bagi mertuanya dan bagi bangsanya. Perjuangan yang akhirnya meruncing menjadi 
pertentangan antara Hukum Eropa dan Hukum Islam. Hukum Eropa, sebagai sebuah tatanan aturan 
yang dianggap 'beradab' dan 'modern' ternyata tidak lebih dari sekedar hukum yang menjerat dan 
menyengsarakan.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Sebuah spin-o� dari The Fate of the Furious, berfokus pada Agen Keamanan Diplomatik AS Johnson 
Luke Hobbs yang membentuk aliansi yang tidak mungkin dengan Statham's Deckard Shaw.

Lion King
Simba mengidolakan ayahnya, Raja Mufasa, dan mengambil hati takdir kerajaannya sendiri. Tetapi 
tidak semua orang di kerajaan itu merayakan kedatangan anaknya yang baru. Scar, saudara lelaki 
Mufasa — dan mantan pewaris takhta — memiliki rencana sendiri. Pertempuran untuk Pride Rock 
dirusak dengan pengkhianatan, tragedi dan drama, yang akhirnya mengakibatkan pengasingan 
Simba. Dengan bantuan dari sepasang teman baru yang penasaran, Simba harus mencari cara 
untuk tumbuh dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya.

Aladdin
Menceritakan kembali aksi langsung �lm Disney 1992 dengan nama yang sama.

Twivortiare
Apa yang bisa membolak-balikkan hati seseorang? Jatuh cinta? Salahkah jatuh cinta? Entahlah, 
kegundahan yang memang benar-benar rumit. Beno (Reza Rahardian) dan Alexandra Rhea (Raihan-
uun) memutuskan untuk berpisah, setelah jatuh cinta dan kemudian menikah.

Toy Story 4
Woody selalu yakin tentang tempatnya di dunia dan bahwa prioritasnya adalah merawat anaknya, 
apakah itu Andy atau Bonnie. Tetapi ketika Bonnie menambahkan mainan baru yang enggan 
disebut "Forky" ke kamarnya, petualangan perjalanan bersama teman-teman lama dan baru akan 
menunjukkan kepada Woody seberapa besar dunia untuk sebuah mainan.

Hiburan
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Informasi

“Mewujudkan Indonesia maju 
bukan  hanya membutuhkan 

orang-orang pintar, tetapi juga 
membutuhkan bangsa yang cinta 

nasionalis untuk  menjadi
indonesia lebih maju’ “

Sri Mastuti., S..Kom., M.Kom
Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi
LLDIKTI  III WILAYAH JAKAARTA

Penyamaan Persepsi Calon Asesor
Internal Beban Kerja Dosen

Perguruan Tinggi
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Halo Mba Ina, kalau boleh tau Latsar itu apa ya?

     Latsar adalah kependekan dari pelatihan dasar, ini 
adalah syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi 
PNS. Seorang yang telah lulus menjalani proses 
seleksi CPNS belum menjadi PNS murni atau statusn-
ya masih 80% namun ketika ia mengikuti Latsar ini 
barulah menjadi PNS murni 100%.

  Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi 
Negara, sekarang ini metode untuk Latsar CPNS ada 
dua yaitu, On Campus dan O� Campus, On Campus 
ini adalah dimana pusat pelatihan dan pendidikan 
ditempatkan di kampus, kebetulan saya dari Kemen-
tistekdikti tapi saya ditempatkan ditempat pelatihan 
kementerian kesehatan BBPK di daerah Hang Jebat, 
Jakarta selatan.
  

Ina Gustiani salah satu
Pegawai CPNS LLDIKTI 3
ikut Latsar CPNS, dan Raih 
Peringkat1 

Berkontribusi 
Olah SAMPAH,
UBL
(Univ. Budi Luhur)
Terima Penghargaan

Informasi

          Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dikenal 
dengan sebutan Latsar CPNS adalah pelatihan yang 
wajib diikuti oleh CPNS selama masa percobaan, yang 
dilakukan secara terintegrasi untuk membangun 
integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi 
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian 
yang unggul dan bertanggung jawab dan 
memperkuat profesionalisme serta kompetensi 
bidang. Di tengah kuatnya arus globalisasi di Indone-
sia serta pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0, 
Aparatur Sipil Negara (ASN) kini harus mengalami 
transformasi menjadi Smart ASN. Yang mana Smart 
ASN diharapkan menjadi lebih e�sien, �eksibel, dan 
lebih optimal dalam melayani masyaraat. 
      Transformasi ASN dalam meningkatkan performa 
pelayanan masyarakat juga harus disertai disertai 
dengan pembangunan karakter berlandaskan 
pancasila yang dimiliki oleh masing-masing ASN 
tersebut. Demi perwujudan karakter Aparatur Sipil 
Negara, perspektif yang diterapkan adalah whole of 
government atau one government dengan nilai-nilai 
dasar PNS. Mengingat peran penting dari Aparatur 
Sipil Negara dalam menciptakan masyarakat yang 
beradab, taat hukum, modern, demokratis, adil, 
makmur, dan bermoral tinggi, pelaksanaan Latsar 
CPNS ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam 
peningkatan integritas dan kredibilitas yang dimiliki 
oleh ASN di Indonesia.
  Pada Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon 
Pegawai Negeri Sipil Golongan III, salah satu CPNS 
LLDIKTI Wilayah III yaitu Ina Agustiani, berhasil 
memperoleh pertingkat pertama dalam pelatihan 
yang wajib diikuti oleh seluruh CPNS yang terdaftar di 
Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu prestasi yang 
membanggakan bagi LLDIKTI Wilayah III mengingat 
salah satu bagian dari keluarga kami dinyatakan 
LULUS dengan kuali�kasi penilaian Sangat Memuas-
kan. Ina Agustiani berada pada pangkat Penata 
Muda,dengan Golongan III/A. Saat ini Ibu Ina sedang 
menjabat sebaagi Analis Kompetensi.

Dengar-dengar di Latsar itu ada beberapa metode-metode, bisa dijelaskan maksud dari metode-metode ini?

      O� Campus setelah On Campus yang dijalankan selama 18 hari lalu kembali ke instansi masing-masing untuk melaksan-
akan proses aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, proses habituasi O� Campus, seteah habituasi kita kembali On Campus, untuk 
melaksanakan seminar aktualisasinya

   Intinya, On Campus pembelajaran di kampus, O� Campus itu aktualisasi di instansi. Aktualisasi disini bermaksud 
membuat rancangan aktualisasi On Campus pertama, menganalisis isu-isu atau masalah yang ada kemudian kita angkat 
menjadi gagasan permasalahan yang akan kita selesaikan dan memberikan solusi.
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Halo Mba Ina, kalau boleh tau Latsar itu apa ya?

     Latsar adalah kependekan dari pelatihan dasar, ini 
adalah syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi 
PNS. Seorang yang telah lulus menjalani proses 
seleksi CPNS belum menjadi PNS murni atau statusn-
ya masih 80% namun ketika ia mengikuti Latsar ini 
barulah menjadi PNS murni 100%.

  Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi 
Negara, sekarang ini metode untuk Latsar CPNS ada 
dua yaitu, On Campus dan O� Campus, On Campus 
ini adalah dimana pusat pelatihan dan pendidikan 
ditempatkan di kampus, kebetulan saya dari Kemen-
tistekdikti tapi saya ditempatkan ditempat pelatihan 
kementerian kesehatan BBPK di daerah Hang Jebat, 
Jakarta selatan.
  

     Terkait jobdesc saya mengurus tentang Jabatan    
Fungsional (Jafung) Dosen Lektor Kepala dan juga 
Professor jadi saya mengangkat permasalahan 
tentang bagaimana caranya menginput Jafung 
dosen ke sistem online PAK Ristekdikti karena saat 
ini masih banyak pegawai SDM Perguruan Tinggi 
belum paham tata cara penginputannya maka dari 
itu saya mengangkat bagian itu dan membuat 
sebuah petunjuk teknis yang bisa dimanfaatkan 
untuk pegawai SDM Perguruan Tinggi sebagai 
panduan tata cara penginputan usulan atau 
tutorial.

Suka duka latsar?

      Sebuah perjuangan, karena pada saat masuk 
saya baru tahu bahwa saya hamil, disana saya dapat 
dispensasi terlebih kegiatan �sik, orang-orang 
disana sangat perhatian dan memahami kondisi 
saya sehingga saya merasa nyaman hanya saja 
sebuah perjuangan �sik dan psikis berbeda seperti 
orang normal biasa jadi saya benar-benar berjuang 
untuk melawan itu semua dan pada klimaks yaitu 
akhir daripada On Campus 1 saya tahu kandungan 
saya tidak bisa dilanjutkan karena tidak berkem-
bang. Hal itu menjadi kesan dan kenangan, tapi 
saya mengambil hikmahnya dari situ, saya sudah 
ikhlas.

Presisi (Prestasi dan Inspirasi) Informasi

Bagaimana kesan menjadi peringkat 1?
  
      Saya tidak pernah menyangka sebelumnya 
karena pada kegiatan On Campus, saya hanya 
mengikuti kegiatan sesuai aturan dan tidak 
melenceng atau melakukan hal-hal yang 
mengurangi nilai, saya pun tidak menyangka 
sama sekali dapat predikat pertama karena 
saya pikir yang penting lulus saja, mungkin saja 
ini adalah hikmah dari kejadian memilukan 
yang saya alami selama Latsar, pada akhirnya 
Allah memberikan sesuatu yang indah.

Tips and trick pada CPNS yang akan mengi-
kuti Latsar berikutnya?

      Jalani pelatihan dengan sungguh-sungguh 
dengan senang hati, jangan pernah mengeluh 
dan ikuti aturan, jalani segala sesuatu dari hati, 
jangan ber�kir itu membebani karena kelak jika 
kita mengerjakan sesuatu dari hati kita akan 
menuai hasil yang terbaik.

30 Oktober 2019, 
salah satu sta� 

LLDIKTI Wilayah III, 
menjalani Wisuda dari 

FMIPA, Prodi Biologi, 
UNINDRA. Semoga 

sukses dan selalu 
berkontribusi untuk 

bangsa.

SELAMAT ATAS PENCAPAIANYA

Yunita  Afrida Yanti, S.Pd

Pelepasan Mahasiswa KKN 
“ Merajut Asa Di Desa”



LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta
Akan Gelar KKN Tematik

Merajut Nusantara 3

        Halo Sobat LLDIKTI Wilayah III... 

   Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan 
selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh 
masyarakat Indonesia, sebab ini adalah momen 
penting yang dapat mengingatkan kita akan 
perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. 
Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Agustus masyar-
akat Indonesia bersama-sama merayakan hari 
kemerdekaan ini dengan cara memperingatinya 
dalam berbagai bentuk, seperti upacara bendera, 
perlombaan, dan pentas seni. Bahkan, pemerintah 
selalu mengajak masyarakat untuk dapat mere�-
eksikan nilai-nilai kemerdekaan dalam berbagai 
tema. 

    Tahun 2019 ini, merupakan tahun yang lekat 
dengan era disrupsi. Dimana revolusi industri 4.0 
sedang menjadi tren. Untuk dapat bersaing 
dengan bangsa lainnya, bangsa Indonesia harus 
membangun sumberdaya manusia yang unggul 
dan berkualitas. Maka tahun ini, tema yang diang-
kat adalah “menuju Indonesia unggul”. Bersama 
Bapak Taufan Setyo Pranggono, S.Kom, Kepala 
Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksa-
na di LLDIKTI Wilayah III, mari kita kupas tuntas 
mengenai membangun SDM unggul di era indus-

Menurut bapak apakah yang dimaksud 
dengan pengembangan SDM?

    Pengembangan itu dimulai dari awal kita 
merekrut, lalu diberikan pelatihan dasar, 
setelah itu pegawai menduduki jabatan 
tertentu, baru pengembangan yang diperlu-
kan kita diberikan, karena di PP 11 2017, 
masing masing pegawai mendapat hak dan 
kewajiban untuk mendapat pelatihan kompe-
tensi minimal 40 jam dalam satu tahun, kami 
harapkan memang optimal dalam bekerja 
kitapun dalam pengembangan harus konsist-
en.

Kenapa perlu melakukan pengembangan?

      Nawacita dari pak Jokowi menyatakan SDM 
Unggul untuk tahun 2019, kemudian ada 
bonus demogra� untuk tahun 2045, yang 
menyatakan bahwa kita akan ada kecukupan 
terkait SDM yang tersebar di seluruh dunia, 
mulai dari unit kerja, kementerian, semua 
kompak bahwa SDM unggul harus dibina dan 
harus ada step dan ada career path, dari 
administrasi, pengolah data, analis menjadi 
struktural sampai dengan pensiun ada 
pembekalan dan karir kompetensi.

718
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Untuk di LLDIKTI wilayah 3 strategi yang 
bapak praktekan untuk pengembangan 
SDM Unggul?

    Ada 72 orang pegawai termasuk pegawai 
fungsional atau pelaksana dan pegawai 
struktural, kami buat pemetaan dari awal 
karena sebelumnya belum pernah ada, jika 
paham dengan STIFIN, itu men-detect dari 
kompetensi minat dan bakat dari DNA, 
setelah itu ada arahannya sehingga bisa 
mengetahui bagaimana men-treat seseorang 
berdasarkan latar belakangnya, agar lebih 
tepat.

   Kami juga mengarahkan untuk pelatihan 
talent pool, karena berdasarkan PP 30 2019 
tentang penilaian kerja PNS, pegawai dengan 
kinerja sangat baik selama 2 tahun 
berturut-turut dapat masuk ke talent pool, itu 
dinilai sangat berprestasi agar dan bisa 
menjadi kandidat pegawai sturktural. Diadu 
dengan level kementerian. Supaya Fair 
begitu.

Program sdm seperti apa industry 4.0 yang 
perlu dilakukan di industry 4.0?

    Jaman sekarang adalah jaman bersinergi. 
Masing-masing subbag kami berdayakan, 
bibit unggul ditarik dan diberi pekerjaan 
lebih, brainstorming dudukkan orang orang 
terbaik diberi satu tema, masukan berarti bagi 
para pimpinan

Kiat-kiat untuk menjadikan pengemban-
gan SDM Unggul ini menjadi sebuah 
program yang berkelanjutan khususnya di 
LLDIKTI Wilayah 3?

   Komitmen dan hubungan dari pimpinan 
harus ada dalam pengembangan SDM 
Unggul ini, juga sangat diperlukan untuk 
kemajuan LLDIKTI 3 dalam melayani Perguru-
an Tinggi di wilayah 3. 
       Diharapkan SDM kita harus paling menger-
ti tentang peraturan karena kita berbicara 
mengenai teknis, bertemu stakeholders, dana 
hibah, peserta bidik misi, dll. Pelatihan pun 
kita berikan bukan hanya mengirim pegawai 
keluar tetapi mengundang tim pengajar ahli 
dari luar untuk datang, lalu pegawai kita 
sesuaikan dengan kompetensi nya 
masing-masing.
   Sosial environment bukan hanya bekerja 
rutin dan tuntas namun perlu ditumbuhkan 
sisi ketidak puasan sehingga bisa mengem-
bangkan karirnya, peraturan di combine 
dengan ilmu dari luar sehingga memperluas 
keilmuannya.

Pesan bapak untuk netizen agar bisa 
menjadi sdm yang unggul

   Untuk kaum millennial yang lahir di era 
teknologi tingkat tinggi, pertama banyak 
belajar, lalu sebisa mungkin tidak pernah 
puas atas keberhasilan diri agar dapat terus 
berkembang, jangan putus asa jika menemui 
deadlock mintalah saran kepada teman, 
orangtua, dukungan dari kampus atau dosen, 
menjalin network sangat penting, agar bisa 
maju bersama, sekarang itu superteam bukan 
superman lagi.

@
S I S T E M  I N F O R M A S I

L A Y A N A N  T E R P A D U
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LLDIKTI Wilayah 
III Dorong Dosen 
di Perguruan 
Tinggi untuk 
menjadi Profesor
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        Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem 
pendidikan ini nantinya akan membentuk karakter yang 
dimiliki oleh setiap individu yang tergabung didalamnya. 
Tidak hanya berguna dalam pembentukan karakter 
seseorang, sistem pendidikan yang diterapkan pada suatu 
instansi pun juga akan memberi pelajaran mengenai 
pentingnya menghormati sesama manusia tanpa melihat 
adanya unsur perbedaan didalamnya. Instansi pendidikan 
yang mengemban tugas penting dalam membentuk moral 
bangsa pun hingga saat ini masih sering disalah artikan oleh 
segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 
melakukan serangkaian aktivitas yang secara jelas melanggar 
etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu kegiatan 
yang menjadi rutinitas setiap tahunnya di hampir seluruh 
instansi pendidikan di Indonesia adalah Masa Orientasi Siswa 
bagi tingkat pelajar atau yang lebih dikenal dengan istilah 
OSPEK bagi tingkat mahasiswa. Meskipun masih terdapat pro 
dan kontra terhadap pelaksanaan MOS maupun OSPEK 
tersebut, buktinya kegiatan ini masih termasuk ke dalam 
agenda penting bagi seluruh tingkatan instansi pendidikan 
di Indonesia,

     OSPEK merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan 
kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang baru 
memasuki dunia perkuliahan. Pada hakikatnya, OSPEK itu 
sendiri memiliki beberapa nilai positif yang dapat bermanfaat 
bagi seluruh mahasiswa.i tersebut. Dimulai dari nilai 
mengenai tanggung jawab, teknik bekerjasama dalam tim 
yang baik, hingga etika dalam berkomunikasi kepada sesama 
rekan mahasiswa. Akan tetapi nilai-nilai positif tersebut tidak 
dapat diwujudkan dengan baik oleh pihak universitas terkait 
dan bahkan berganti menjadi nilai negatif yang merugikan 
banyak pihak didalamnya. Salah satu pemberitaan yang 
tengah menjadi perdebatan dan mendapat banyak kecaman 
dari publik mengenai OSPEK salah satunya adalah berasal 
dari Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara. Menurut 
pemberitaan, orientasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 
25-26 Agustus pada tingkat universitas dan pada tanggal 
29-30 Agustus pada tingkat fakultas.

  Kegiatan OSPEK tersebut menjadi viral di media sosial 
setelah seorang mahasiswi terlihat tengah diminta oleh para 
senior untuk menaiki tangga dengan cara berjalan jongkok, 
dan kemudian dilanjutkan dengan meminum air mineral 
yang telah terkena air liur temannya yang lain secara bergan-
tian. Hal ini langsung mendapat kecaman keras    dari para 
pengguna media sosial atas perlakuan yang tidak mencer-
minkan penanaman nilai-nilai kemanusiaan kepada mahasis-
wi baru tersebut. Husen Alting selaku Rektor dari Universitas 
Khairun pun menyampaikan permintaan maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi 
beserta orangtua mereka atas tindakan tidak bermoral 
tersebut yang telah merugikan seluruh pihak.  

OSPEK MAHASISWA: 
ANTARA MORAL DAN  

EDUKASI

        Berikut adalah permintaan maaf Husen Alting yang telah 
dimuat oleh media Kompas, “Atas kejadian tersebut kami 
selaku pimpinan Unkhair menyampaikan permohonan 
maaf, sekaligus mengutuk keras perbuatan yang dilakukan 
dengan mengambil tindakan," ujar Husen melalui keteran-
gan resmi, Jumat (30/8/2019). "Melalui wakil rektor bidang 
kemahasiswaan dan dekan Fakultas Perikanan dan 
Kelautan, telah mengidenti�kasi dan memeriksa semua 
oknum yang terlibat dalam kejadian tersebut,” kata Husen.

         Drs. Imam Yuwono, MM. selaku Kepala Bagian Akademik 
& Kemahasiswaan, memberikan tanggapan mengenai 
peristiwa yang terjadi di salah perguruan tinggi di Kota 
Ternate tersebut. Menurut beliau, ”Peristiwa yang terjadi 
pada salah satu universitas di Ternate tersebut merupakan 
peristiwa yang tidak lazim, tidak ada unsur edukasi didalam-
nya dan sangat bertentangan dengan norma kehidupan 
kampus yang seharusnya menjadi wadah bagi generasi 
muda untuk mendapat ilmu agar menyusun masa depan 
yang lebih baik”. OSPEK kini telah mengalami perubahan 
istilah yaitu menjadi PKKMB atau dikenal dengan Pengenal-
an Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Kata “kehidu-
pan kampus” itu sendiri memiliki makna bahwa kegiatan-ke-
giatan yang termasuk didalamnya adalah rangkaian 
kegiatan yang bertujuan untuk memberi edukasi kepada 
seluruh mahasiswa yang tergabung di perguruan tinggi 
tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa yang termasuk 
kedalam kegiatan edukasi diantaranya adalah proses belajar 
mengajar, sistem pembelajaran di perguruan tinggi, dan 
bagaimana cara mahasiswa tersebut membuka cakrawala 
pengetahuan mereka untuk dapat mempersiapkan masa 
depan.

Drs. Imam Yuwono, MM
Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan
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     Peraturan mengenai PKKMB itu sendiri telah 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelaja-
ran dan Kemahasiswaan yang berupa panduan 
umum. Peraturan, azas pelaksanaan dan dasar 
hukum mengenai PKKMB tersebut sudah tertera 
dengan jelas di dalam panduan umum  tersebut. 
Materi dari pelaksanaan PKKMB pada instansi 
pendidikan tersebut juga sudah tertera dengan 
jelas, sehingga tidak akan ada unsur-unsur yang 
bersifat kekerasan didalamnya. Beliau juga 
menambahkan bahwa, “Perisitiwa tersebut 
terjadi dikarenakan adanya koordinasi internal 
antara panitia dan pejabat struktural yang 
tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga 
peristiwa serupa pun dapat terjadi kembali 
di instansi pendidikan lainnya”. Sosialisasi 
mengenai PKKMB itu sendiri telah 
dilaksanakan melalui websitre resmi milik 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidi-
kan Tinggi. Beliau juga menghimbau 
kepada seluruh pejabat instansi pendidi-
kan untuk dapat menjadi lebih terbuka 
terhadap perkembangan teknologi di era 
4.0 ini dengan memanfaatkan teknologi 
agar tetap memperbarui informasi terkini.

      Universitas Khairun tentu bukan menja-
di yang pertama atas penyalahgunaan 
kegiatan PKKMB sebagai sarana “balas 
dendam” oleh para senior kepada para 
junior mereka. Mungkin masih banyak 
kegiatan PKKMB diluar sana yang masih 
tidak sesuai dengan aturan dan etika yang 
ditetapkan oleh pihak Universitas dan 
tidak mucul ke permukaan publik. Institusi 
pendidikan yang seharusnya menjadi 
gerbang utama dalam membentuk 
karakter anak bangsa kini telah dirusak 
oleh pihak-pihak yang tidak mengingin-
kan peningkatan kualitas moral di tanah 
air ini. Melalui peristiwa ini kita dapat 
menyadari bersama bahwa akhlak dan 
etika moral yang dimiliki oleh seorang 
individu tidak bergantung kepada strata 
mereka di suatu institusi, umur atau 
bahkan jabatan, melainkan tergantung 
kepada intuisi dan hati nurani yang 
mereka miliki dalam hidup berdampingan 
dengan individu lainnya.

Kupas Tuntas

Sebanyak 4 orang CPNS LLDIKTI Wilayah III Jakarta 
Melaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil Golongan III terhitung mulai bulan Juli 
hingga Oktober 2019, antara lain:

Media Gathering LLDIKTI 
Wilayah III Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 2019, LLDIKTI Wilayah III Jakarta 
melaksanakan kegiatan Media gathering yang bertema-
kan “Bincang-Bincang Pendidikan Tinggi” Bersama 
Jajaran Pimpinan LLDIKTI Wilayah III. Dr. Illah Sailah, MS. 
selaku Kepala LLDIKTI Wilayah III memaparkan capaian 
dan prestasi Perguruan Tinggi 4 tahun ke belakang dan 
Dr. M. Samsuri selaku Sekretaris LLDIKTI III memaparkan 
mengenai terobosan dan transformasi layanan Perguru-
an Tinggi lewat aplikasi SIL@T. Adapun Wartawan yang 
menghadiri acara ini antara lain; Bapak Yohanes Enggar 
dari Kompas.com, Bapak Suradi dari Koran Jakarta, Bapak 
Bambang dari Antara News, dan Bapak Ferry dari Jawa 
Pos. 

InformasiInformasi

Wiji Murdhoko,
Analis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan
Mentor: Bapak Imam Yuwono,
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Yudha Satria, 
Analis Kebijakan Barang Milik Negara
Mentor: Bapak Agus Muhammad Ali, 
Kasubbag Tata Usaha dan barang Milik Negara

Ina Agustiani,
Analis Kompetensi
Mentor: Bapak Bachrudin,
Kasubbag Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dhita Widya Putri, 
Penyusun Bahan Publikasi
Mentor: Bapak Agus Muhammad Ali, 
Kasubbag Tata Usaha dan barang Milik Negara
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 LLDIKTI WILAYAH III GELAR NATIONAL UNIVERSITY 
DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC)

DI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

   TANGERANG - Sebanyak 53 Universitas di 
wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpartisipasi 
dalam kompetisi berbahasa Inggris National 
University Debating Championship (NUDC) 
tingkat Wilayah yang bertempat di Universitas 
Multimedia Nusantara, Serpong, Tangerang, 
Banten dari 26 hingga 28 Juli 2019. 
   "Ini bukan hanya sekedar kompetisi tahunan, 
tapi merupakan ajang bagi mahasiswa dalam 
mengasah soft skills yaitu kemampuan berbahasa 
Inggris, critical thinking, dan menciptakan 
kompetisi yang sehat antar mahasiswa" tutur 
Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Ir. Illah Sailah, MS. 
      Pada era globalisasi ini, Bahasa Inggris merupa-
kan bahasa internasional yang masih banyak 
digunakan dalam berbagai aspek, seperti 
pendidikan, bisnis, pariwisata, dan sebagainya. 
Maka, kemampuan berbahasa Inggris sudah 
menjadi hal penting, terutama bagi generasi 
muda saat ini. Sekretaris LLDIKTI Wilayah III, Dr M. 
Samsuri menambahkan "melihat fenomena ini, 
LLDIKTI Wilayah III berupaya dengan terus 
menggelar NUDC setiap tahun nya dan 
antusisasme perguruan tinggi untuk terus 
meningkatkan daya saing juga patut diapresiasi. 
Di tahun ini juga, kami menambahkan Kompetisi  
Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) yang akan 
dilaksanakan pada 3 hingga 5 Juli 2019 di Univer-
sitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka."
   Menurut Adjudicator NUDC, Dora Angelina 
Siagian, "yang menjadi kriteria kejuaraan adalah 
bagaimana debaters melihat dan memahami 
permasalahan yang terjadi, bagaimana menyam-
paikan argumen terhadap mosi, analytic skills, 
serta mampu mendengar lawan." Sistem debat ini 
juga menggunakan British Parliamentary yang 
terdiri dari: 1. Babak penyisihan, babak perempat 
�nal, babak semi�nal, hingga babak �nal.
     4 tim terbaik Perguruan Tinggi yang berhasil 
masuk ke babak �nal akan mewakili wilayah 
untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di 
Universitas Airlangga, Surabaya tanggal 14-19 Juli 
2019 mendatang antara lain; Unika Atmajaya, 
Universitas Negeri Jakarta, Universitas Multime-
dia Nusantara, dan Universitas Indonesia.
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    Dalam perayaan hari Kemerdekaan 17 
Agustus 1945, kali ini LLDIKTI Wilayah III 
mengadakan lomba internal pada tanggal 
16 Agustus 2019, kegiatan yang diadakan 
adalah Joget Balon, Berebut Bangku, Fashion 
Show, Lomba Karoke, dan Lomba Menghias 
Ruangan. Tak lupa ada banyak doorprize dan 
hadiah untuk para juara dengan total hadiah 
sekitar 4,5 juta rupiah! Mari kita lihat keseru-
annya dari beberapa foto berikut ini!

 Juara-juara kategori lomba Joget Balon, 
Fashion Show, Berebut Bangku dan Karoke 
mendapatkan hadiah masing-masing 
berupa merchandise dan snacks.
Joget Balon dimenangkan oleh Pak Taufan 
dan Ibu Risma, Pemenang Rebutan Bangku 
adalah Pak Wiji dan Ibu Mudlikah, Juara 
Makan Kerupuk ada Mas Nugroho dan Ibu 
Dian, lalu pememang lomba Fashion Show 
dari departemen Akademik dan Kemaha-
siswaan, Kelembagaan dan Sistem Informasi, 
Umum dan Sumber Daya Perguruan Tinggi. 
Untuk kategori menghias ruangan ada 6 
pemenang masing-masing mendapat uang 
tunai. Tak lupa untuk semua orang yang 
hadir pada acara memiliki kesempatan 
meraih doorprize.

17 Agustusan 
di LLDIKTI Wilayah III

Kategori pemenang 
lomba karaoke

Penyanyi
Terromantis

Penyanyi
Termelankolis

Penyanyi
tak terduga

Penyanyi
terpopuler

Penyanyi
terlatih

Penyanyi 
terlegendaris

Taufan Setyo

Irmi

Mia

Pak Ahmadi

Pak Agung
Permana

Pak Ahmad
Mustaadi
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