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SEKAPUR SIRIH
Sudah hampir 9 bulan kita
melakukan berbagai aktivitas dari rumah.
Ada hal yang mungkin berbeda saat
ini, yaitu kita semakin terbiasa untuk
menjalankan rutinitas di luar kebiasaan.
Seperti di LLDikti Wilayah III misalnya,
yang saat ini menerapkan sistem WFH dan
WFO secara bergantian, menjalankan
kegiatan daring ataupun blended, dengan
terus menerapkan pesan ibu, yaitu 3M.
Kesadaran akan pentingnya Pesan
Ibu 3M ini menjadikan kesehatan sebagai
primadona sekaligus prioritas utama
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
tanpa kita sadari ini sudah menjadi
kebutuhan hidup kita yang semakin tumbuh
semenjak pandemi ini. Mungkin pada
awalnya guna mematuhi peraturan untuk
mencegah penyebaran virus COVID-19.
Perlahan, hal tersebut menjadi kebutuhan.
Sehingga kesadaran pun muncul. Seperti
memakai masker setiap keluar rumah dan
bertemu dengan orang lain, menjaga
jarak, hingga mencuci tangan dan
membawa hand sanitizer kemanapun kita
berada.
Selain pola hidup bersih dan
sehat, komunikasi yang efektif menjadi
kunci untuk mengelola dampak pandemi
dengan baik. Kita semua harus bahu
membahu, merangkul para pemangku
kepentingan untuk memitigasi risiko dan
menata penanganannya.
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Walaupun kita semua belum tahu pasti
kapan pandemi ini akan berakhir dan
vaksinnya nanti ditemukan. Dengan
komunikasi yang efektif, koordinasi internal
dan eksternal akan semakin mantap dan
erat. Pesan yang disampaikan kepada
pemangku kepentingan pun akan jelas.
Para Pembaca Bulletin LLDIKTI3
yang budiman, pada penyelenggaraan
pendidikan tinggi di 2021 mendatang,
pembelajaran sudah dapat dilakukan
secara hybrid (daring dan luring).
Namun, Perguruan Tinggi tetap perlu
memprioritaskan kesehatan dan
keselamatan warga kampusnya. Selain itu,
Perguruan Tinggi juga harus mendapatkan
rekomendasi dari pemerintah daerah
setempat dan Satgas COVID-19. Maka
dipastikan proses aktivitas di kampus
tidak terkendala. Hal ini akan kami ulas
lebih lanjut dalam edisi ini di rubrik Kupas
Tuntas dalam liputan khusus RAKORDA
LLDIKTI WILAYAH III Tahun 2020. Selamat
membaca, selamat menyongsong tahun
2021, salam Kampus Merdeka, Indonesia
Jaya!
Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc
Kepala LLDikti Wilayah III

Kata Kita

“

Dhita Widya Putri, S.I.Kom.
Penyusun Bahan Publikasi LLDikti Wilayah III

“Pada masa pandemi ini, beragam
pendekatan yang berasal dari multi disiplin
keilmuan, akan membangun relasi kita dan
pemangku kepentingan menjadi lebih erat.”

Wiji Murdoko, S.Kom.
Penyusun Program Pembinaan Organisasi
Kemahasiswaan LLDikti Wilayah III

“Pandemi COVID-19 jangan sampai
mengendorkan semangat kita untuk berkarya.
Teruslah berinovasi dan asah lah kreativitas.
Salam Kampus Merdeka, Indonesia Jaya!”

Yudha Satria, S.E.
Analis Kebijakan Barang Milik Negara LLDikti
Wilayah III
“Walaupun belum dapat diketahui pandemi
ini akan berakhir, kita tetap berusaha untuk
mempertajam pandangan, agar agendaagenda kerja lebih fokus dan efektif.”
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Prestasi dan Inspirasi

Pengumuman
Peserta PIMNAS
ke 33 Tahun 2020
Sebagai rangkaian tahapan
pelaksanaan PIMNAS, Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
telah melaksanakan Evaluasi Tahap II
untuk Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) Gagasan Tertulis (GT) dan
Gagasan Futuristik Konstruktif (GFK) serta
Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM 5
Bidang (PKP2) Tahun 2020 secara daring.
Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang
telah dilaksanakan, kami sampaikan
daftar judul yang direkomendasikan
untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa
Nasional (PIMNAS) ke-33 Tahun 2020
(terlampir).
Kami mengucapkan selamat
kepada judul yang direkomendasikan
untuk mengikuti PIMNAS ke-33
Tahun 2020. Untuk judul yang tidak
direkomendasikan mengikuti PIMNAS,
kami sampaikan apresiasi yang setinggitingginya, terus meningkatkan capaian
karya yang dihasilkan dan tetap
mengikuti program pengembangan
kreativitas yang sejenis.

Bagi judul yang direkomendasikan untuk
mengikuti PIMNAS ke-33 Tahun 2020,
mohon mempersiapkan diri dengan
mengikuti ketentuan (terlampir). Untuk
jadwal dan ketentuan teknis pelaksanaan
PIMNAS akan disampaikan kemudian.
Sehubungan dengan hal tersebut,
mohon kesediaan Saudara untuk
menginformasikan hal tersebut kepada
mahasiswa peserta di Perguruan Tinggi
Saudara.
Mengingat pentingnya acara ini, mohon
perkenan peserta melakukan konfirmasi
kehadiran melalui tautan https://s.id/
konfirmasiPIMNAS33 dan hadir daring
tepat waktu serta tidak diwakilkan.

Sumber : https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/
2020/10/29/pengumuman-peserta-pimnas-ke-33-tahun-2020/
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Pelatihan dasar calon pegawai
negeri sipil (Latsar CPNS) tetap
berlangsung di masa pandemi. Latsar
CPNS merupakan syarat pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
untuk menjadi aparatur sipil negara.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 101
Tahun 2000, tujuan dilaksanakannya
latsar CPNS adalah untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan
dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika
PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
Kegiatan Latsar di masa pandemi ini
dilakukan secara online selama 1 bulan
dan offline yaitu di kampus dan instansi
terkait.
Finda Tyas Alfianti, A.Md adalah
salah satu peserta Latsar CPNS yang
meraih prestasi menjadi peserta terbaik
pada urutan ke 2, Finda menjelaskan
bahwa kegiatan yang dilakukan selama
latsar yaitu mempelajari nilai-nilai
akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
anti korupsi dan nilai - nilai tersebut
yang akan di terapkan dalam lingkungan
kerja.

Prestasi dan Inspirasi

Latsar di Tengah
Pandemi

Beberapa pengalaman yang ia dapat
selama latsar diantaranya mengetahui nilainilai dasar ASN serta mengambil sisi positif
yang dapat mengubah lingkungan kerja
menjadi lebih baik.
Latsar CPNS tahun 2020 dilaksanakan
pada bulan Agustus hingga November.
Finda juga menjelaskan bahwa “Ada on
campus 1 yang dilakukan secara zoom
meeting, dan 1 bulan habituasi di kantor
LLDIKTI, lalu mata kuliah yang ada di
latihan dasar CPNS itu di aktualisasikan
di kantor/tempat kerja, setelah itu
selama 1 minggu langsung ke kampus
untuk mempresentasikan aktualisasinya.
Perasaannya senang ya, terutama dapat
ilmu, dapat teman, relasi dari dosen ITB,
KPU, KPK. Bisa sharing, jadi dapat koneksi
sekaligus pengalaman.”
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Ia juga memberi tanggapan usai
mengikuti latsar yang diadakan di tengah
pandemi. “Senang dan sedih, sedihnya
karena harus pisah sama teman-teman
selama pelatihan disana. Menyenangkan,
asik, lebih asik lagi kalau tidak online.”
Menjaga imunitas di tengah aktivitas
latsar dengan kegiatan yang padat
adalah hal yang sangat penting.
“Harus tetap dicicil dari awal, menyusun
perubahan dari mata kuliah yang ada
dan di terapkan ke tempat kerja. Kita
seperti menyusun skripsi, dipresentasikan
ke mentor nya dan memang harus
bagi waktu, memilih topik yang harus
diambil. Kalau drop iya pernah sih, ada
halangan juga waktu itu sempat pulang
ke solo karena ada berita duka dan
harus sambil memikirkan aktualisasi.
Mau ga mau harus bisa bagi waktu.”
terang Finda.

“Termotivasi untuk menjadi pribadi yang
lebih baik di tempat kerja, melakukan
pekerjaan dengan baik dan nilai dasar
aneka itu tetap harus melekat saat kita
bekerja.” harap Finda setelah mengikuti
Latsar CPNS di tahun 2020 dan meraih
prestasi menjadi peserta terbaik urutan
ke 2.

Latsar CPNS tahun 2020 ini berbeda
dengan tahun sebelumnya, terdapat
tantangan yang harus dihadapi mengingat
sebagian kegiatan dilaksanakan secara
online. “Harus aktif tanya jawab dengan
mentor dan coach, tanya jawab juga
dinilai. Kalau tantangan nya sih, lebih
terbatas karena ketemu via online saja
dan nggak bisa interaksi secara langsung,
lebih asik ketemu langsung sih.” Ujar
Finda saat diwawancarai di kantor LLDikti
Wilayah III, (12/11/2020).
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Ia juga menambahkan bahwa untuk dapat menjadi peserta
terbaik pada urutan ke 2, ada target yang harus dicapai
yaitu bab yang harus diselesaikan dan di setor kepada
mentor. Ada pula tips untuk menjadi yang terbaik. “Kalau
tentang peringkat malah nggak nyangka, yang penting
jalanin aja. Mengerjakan apapun sebaik mungkin, apapun
yang kita peroleh di pelatihan itu bisa diterapkan dengan
baik, jangan sampai kelemahan kita jadi sesuatu yang
sangat kita pikirkan, kita harus tetap semangat.”
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Tugas Mahasiswa
Sebagai Duta
Perubahan Perilaku
Selama Pandemi
KOMPAS.com - Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
( Kemendikbud) meluncurkan Program
Duta Edukasi Perubahan Perilaku. Program
tersebut merupakan salah satu bentuk
program berkelanjutan dari Relawan
Covid-19 (Recon) dan KKN Tematik yang
digerakkan oleh mahasiswa sebagai agen
perubahan dan generasi solutif. Tugas
mahasiswa sebagai duta edukasi memiliki
amanah yang besar untuk menggerakkan
perubahan perilaku hidup sehat.
Oleh karena itu, Ditjen Dikti
memberikan pembekalan kepada para
duta edukasi perubahan perilaku (EPP),
mulai dari sisi: substansi edukasi strategi
edukasi hingga strategi komunikasi yang
efektif agar pemberian edukasi kepada
masyarakat menjadi tepat sasaran. “Proses
pembekalan diharapkan dapat dilakukan
secara berkala,” ujar Aris Junaidi, Direktur
Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada
Pembekalan Duta Edukasi Perubahan
Perilaku, Rabu (14/10/2020) dikutip dari
laman Ditjen Dikti.
Diharapkan, program ini menjadi
pembelajaran sepanjang hayat bagi
mahasiswa sekaligus menjadi aplikasi nyata
dari Program Kampus Merdeka-Merdeka
Belajar. Satu mahasiswa berdampak luas,
Menurut Aris,
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jika 1 mahasiswa dapat mengubah satu
orang saja, maka ini berdampak pada
satu keluarga dan seterusnya sehingga
terjadi perubahan kolektif. Hal ini penting
dilakukan, sebab sampai saat ini jumlah
pasien yang terjangkit Covid-19 terus
meningkat. Bahkan tingkat kematian juga
sangat tinggi. Dijelaskan Widyaprada
Ahli Utama Kemendikbud, Harris Iskandar
yang juga menangani bidang perubahan
perilaku Satgas Covid-19, di Indonesia
terdapat 10 Provinsi dan 53 Kabupaten/
Kota dengan tingkat penyebaran virus
tertinggi.
Adapun 10 provinsi tersebut ialah:
Sumatera Utara Aceh DKI Jakarta Jawa
Barat Jawa Timur Jawa Tengah Bali Papua
Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan.
Saat ini Covid-19 sudah mengakibatkan
1.077.799 kematian di dunia, 11.935
kematian di Indonesia, termasuk
berdasarkan data IDI, 130 dokter dan
93 perawat gugur. Masyarakat jadi
garda terdepan Untuk itu, perlu adanya
perubahan strategi. Yaitu Dokter dan
Perawat berada di garda belakang
sedangkan masyarakat berada di garis
terdepan dalam menghadapi Covid-19.
Harapannya, mahasiswa dan duta
perubahan perilaku dapat merubah
perilaku dan mindset 17 persen dari
total 270 juta penduduk Indonesia. Atau
sekitar 45.9 juta masyarakat yang masih
percaya dan sangat yakin tidak akan
terpapar Covid-19. Duta perubahan
perilaku akan turun ke lapangan dan
mengajak masyarakat melakukan 3M yaitu
menggunakan masker, mencuci tangan
dengan sabun, dan menjaga jarak dengan
strategi intervensi perilaku. Perlu diketahui,
virus Covid-19 tidak kasat mata. Tetapi
dibawa oleh orang-orang terdekat seperti
teman, saudara, teman kantor, dan orang
terdekat lainnya.

Kupas Tuntas

Sehingga masih banyak
masyarakat tidak sadar akan bahaya
virus tersebut dan rata-rata orang yang
terpapar virus ini rentang usia 20-30
tahun. Oleh karena itu, Duta Konsep
perubahan perilaku memiliki tagline yaitu
“ingat pesan ibu”, karena ibu memiliki
otoritas tertinggi di setiap kehidupan
individu. Serta adanya konsep dari
psikologi yaitu jika seseorang melakukan
sesuatu selama 21 hari dan dilakukan
secara konsisten maka di hari 22 sudah
menjadi kebiasaan baru.
Dijelaskan terdapat 8 target
utama yang harus dilakukan, yaitu:
1. melindungi kelompok rentan
2. menekan kasus aktif
3. meningkatkan 3T (testing, tracing dan
treatment)
4. menciptakan program vaksinasi
5. meningkatkan ketersediaan reagen,
PCR dan APD
6. melakukan sosialisasi masif
7. meningkatkan perubahan perilaku
8. meningkatkan interoperabilitas data

Sumber artikel : https://edukasi.kompas.
com/
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RAKORDA
LLDikti Wilayah III
Implementasi Kebijakan Merdeka
Belajar Kampus Merdeka dalam
Reka Cipta Pemulihan Covid-19

Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDikti) Wilayah III Jakarta
menggelar Rapat Koordinasi Daerah
(Rakorda) yang dihadiri oleh 282 Pimpinan
Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan
Tinggi Swasta.
Tema yang diusung pada Rakorda
LLDikti Wilayah III pada tahun 2020 ini
adalah “Implementasi Kebijakan Merdeka
Belajar Kampus Merdeka Dalam Reka
Cipta Pemulihan Pandemi COVID-19.” Prof.
Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala
LLDikti Wilayah III menuturkan “semenjak
pandemi COVID-19 ditetapkan menjadi
wabah di Indonesia,
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dampaknya telah merubah tatanan
kerja skaligus industri. Untuk dapat
bertahan dalam situasi ini, kita perlu
meningkatkan inovasi dan melakukan reka
cipta demi menggeliatkan ekonomi.” Agus
juga menambahkan “kolaborasi antara
pendidikan tinggi, dunia industri, dunia
kerja, dan dunia usaha sangatlah penting.
Program Kampus Merdeka merupakan
terobosan dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk mempersiapkan
sumber daya manusia unggul dalam
menghadapi tantangan di masa depan.”

Program Kampus Merdeka
dirancang untuk mendorong perguruan
tinggi agar dapat bertansformasi
secara lincah, karena kompetensi yang
dibutuhkan sumber daya manusia di
masa yang akan datang bersifat dinamis.
Diharapkan lulusan Perguruan Tinggi
memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas
yang tinggi. Dalam paparannya, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Ir.
Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D mengatakan
bahwa “Pendidikan tinggi di Indonesia
perlu begerak lebih cepat agar dapat
bersaing secara global maka saat ini
yang difokuskan adalah peningkatan
jumlah lulusan dengan melakukan
berbagai transformasi. Salah satunya
adalah dengan pendanaan perguruan
tinggi yang bertujuan lulusan lebih
mudah dapat kerja, dosen lebih mengerti
kebutuhan masyarakat dan industri,
kurikulum lebih mengasah keterampilan,
kolaborasi dan pemecahan masalah”.
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Kemendikbud melalui LLDIKTI,
khususnya wilayah III Jakarta sangat
mendorong Perguruan Tinggi untuk dapat
berkembang. Seperti misalnya, mahasiswa
dapat meningkatkan interaksi belajar
dalam skema hak belajar tiga semester
di luar program studi. Dengan demikian,
akan terdapat hubungan link dan match
antara perguruan tinggi dengan dunia
kerja dimana output pembelajaran
terlihat dari capaian mahasiswa.

Kupas Tuntas

LLDikti Wilayah III:
Sebagai Penggerak
Kampus Merdeka di
Wilayah Kerjanya

Prinsip Kampus Merdeka akan
mewujudkan ekosistem yang akan
menghasilkan SDM unggul serta
mengalirkan karya-karya dari perguruan
tinggi ke dunia nyata. “Indikator
Kinerja Utama (IKU) akan menjadi
landasan trasnformasi pendidikan tinggi
kedepannya melalui transformasi dana
pemerintah untuk pendidikan tinggi.
Insentif berdasarkan pencapaian IKU,
Matching fund untuk kerjasama dengan
mitra Perguruan Tinggi dan competitive
fund (program kompetisi kampus
merdeka” tuturnya.
Selain itu, Nizam juga menambahkan
bahwa era revolusi industri 4.0 ini,
dunia pendidikan dan dunia kerja
harus bersinergi agar dunia pendidikan
tidak kehilangan relevansi. Perguruan
tinggi mempersiapkan kompetensi,
yang mungkin dalam 4-5 tahun ke
depan yang mungkin sudah berubal
total. Terlebih di masa pandemi ini,
program Kampus Merdeka telah banyak
dilakukan mahasiswa, salah satunya ialah
program kemanusiaan dan pengabdian
masyarakat melalui relawan Covid-19.
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Dr. Ir. Ridwan, M.Sc, Direktur
Kelembagaan Pendidikan Tinggi
juga menambahkan “ RAKORDA ini
merefleksikan apa yang telah dilakukan
oleh LLDIKTI Wilayah III dapat menjadi
cara untuk mencapai tata kelola
manajemen Perguruan Tinggi yang
baik dan sehat, yaitu dengan cara
sukarela bersama bergabung melahirkan
perguruan tinggi yang taat azas, lalu bisa
juga melalui perguruan tinggi yang besar
dapat mengakuisisi perguruan tinggi lain
untuk menciptakan tata kelola perguruan
tinggi baru yang sehat.

Sinergi dan
Optimalisasi Kerja
Perguruan Tinggi
Dalam rangka pelaksanaan
fungsi fasilitasi peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi
dan pengelolaan perguruan tinggi,
diperlukan sebuah forum yang melibatkan
pemangku kepentingan pendidikan tinggi
untuk dapat bersinergi dan berbagi
informasi mengenai berbagai hal terkait
perkembangan dunia pendidikan tinggi,
kebijakan pendidikan tinggi, tantangan,
dan solusi pendidikan tinggi dalam skala
nasional maupun internasional khususnya
bagi perguruan tinggi di lingkungan
LLDIKTI Wilayah III.
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“Sudah saat nya kita sebagai insan
Pendidikan Tinggi menjadikan pandemi
COVID-19 ini sebagai lompatan baru
menuju pemulihan ekonomi. Melalui
ekosistem reka cipta Indonesia, kita semua
berkolaborasi bersama para pemangku
kepentingan untuk mendorong peran
dunia industri dalam melahirkan para
inovator Perguruan Tinggi” tuturnya.

“Acara Rakorda ini merupakan
forum untuk mendukung optimalisasi
penyelenggaran pendidikan tinggi agar
Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti
Wilayah III menjadi lebih berkualitas
dan mampu bersaing secara nasional
dan global” tutur Dr. Yaya Jakaria,
S.Si, MM Sekretaris Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta.
“Dalam kesempatan ini juga kami juga
memberikan apresiasi dan penghargaan
kepada Perguruan Tinggi yang telah
mengukir prestasi dan menghasilkan
inovasi. Semoga ini dapat menjadi
menginspirasi Perguruan Tinggi untuk
terus berkarya dan lebih meningkatkan
mutunya” tambahnya.
Selain itu, beberapa perwakilan peraih
penghargaan juga memberikan sharing
session. Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya yang juga merupakan Peraih
World 5-Star QS Stars Tahun 2020, turut
memberikan pengalamannya dalam
pembelajaran daring, Rektor Dr. Agustinus
Prasetyantoko mengungkapkan bahwa
“ Pandemi COVID-19 ini menjadi chief
transformation bagi Perguruan Tinggi,
dimana segala perubahan menjadi
tantangan untuk dapat beradaptasi.

Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya, sebagai salah satu Perguruan
Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III
terus melakukan inovasi kurikulum, terus
memanfaatkan dan memaksimalkan
teknologi dengan membuat roadmap
pengembangan seperti multiplatform, muti
sources, kursus/sertifikasi data science
dengan Microsoft.”
Hal ini juga didukung dengan
penuturan Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E.
M.M., Rektor Universitas Gunadarma
yang turut memberikan sharing session
bertajuk wisuda daring, “ Wisuda daring
menjadi alternatif selama pandemi ini.
Universitas Gunadarma dalam tahun
2020 ini menggelar wisuda sebanyak 3
kali dengan masing-masing berjumlah
2500 lulusan. Persiapan yang harus
dilakukan adalah koordinasi yang baik
dan mengecek akses disemua wilayah.”
Sumber:
Humas LLDikti Wilayah III
persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id
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Ada banyak kendala dalam
pembelajaran daring selama pandemi
ini, mulai dari ketidaksiapan terutama
dosen, kualitas dan mutu kegiatan belajar
mengajar menurun, hingga dukungan
infrastruktur yang kurang memadai.

Acara Rakorda ini ditutup dengan orasi
mengenai Refleksi Kebudayaan yang
disampaikan oleh Ketua Yayasan Dewan
Seni Budaya Jakarta, Slamet Rahardjo,
“Hanya orang merdeka lah yang mau
menjalani “kampus merdeka”. Merdeka
Belajar Kampus Merdeka mengantar
peserta didik dan pendidik memahami
dimensi kehidupan dalam masyarakat
melalui kerjasama terpadu yang tertata,
terukur, dan terstruktur antara bidang
pendidikan, bidang kemasyarakatan,
dan bidang usaha, sehingga sejak dini
peserta didik dan pendidik telah memiliki
gambaran tentang bidang studi yang
memiliki jaminan kerja.”

Informasi

Jakarta – Di masa pandemi, begitu
banyak transformasi yang terjadi di
bidang pendidikan tinggi. Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam,
mengatakan bahwa sebenarnya jauh
sebelum pandemi, pendidikan tinggi telah
melakukan metode pembelajaran daring
atau pembelajaran campuran daring
dan luring (blended learning), walau
masih beberapa perguruan tinggi yang
melaksanakannya.

Transformasi
Pendidikan Tinggi
dan Akselerasi Inovasi
Perguruan Tinggi
di Masa Pandemi
“Dengan adanya pandemi ini,
secara tiba-tiba, lebih dari 4.000 institusi
pendidikan tinggi di Indonesia berpindah
ke metode pembelajaran daring.
Tercatat pula lebih dari 7 juta mahasiswa
dan 300.000 dosen saat ini sudah
mengadakan kelas daring,” ungkap Nizam
dalam Seminar Internasional bertajuk
“The Future of Indonesia Higher Education
throughout Covid-19 and Beyond”, Selasa
(20/10).
Nizam mengatakan saat ini bisa
terlihat banyak sekali webinar atau
seminar yang diadakan secara virtual.
Hal ini berarti edukasi dan aktivitas
akademik tidak terhenti di tengahtengah situasi pandemi. Tapi tentu saja
metode pembelajaran daring merupakan
tantangan bagi beberapa generasi
yang tidak akrab dengan dunia digital,
sedangkan bagi mahasiswa, metode ini
adalah dunianya.
Di sisi lain, terjadinya pandemi telah
mengakselerasi perkembangan teknologi
dan inovasi, khususnya di bidang
kesehatan.
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Sejumlah perguruan tinggi
juga telah mengembangkan ataupun
menciptakan alat medis dan obat-obatan
dengan status alat tersebut sudah pada
tahap produksi. Menurut Nizam, situasi
pandemi seperti ini juga mempersiapkan
mahasiswa Indonesia menjadi pembelajar
mandiri sesuai dengan kompetensi yang
paling penting dan dibutuhkan di abad ke21.
“Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi juga mendorong perguruan tinggi
di Indonesia untuk melakukan riset dalam
upaya menangani Covid-19. Enam bulan
terakhir ini, lebih dari 1.000 inovasi datang
dari berbagai perguruan tinggi dan
banyak darinya telah berada pada tahap
produksi. Misalnya ventilator, sudah lebih
dari 10 prototipe dibuat oleh perguruan
tinggi dan sudah dipakai di banyak rumah
sakit,” pungkasnya. Pada kesempatan
yang sama, Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Aris Junaidi menyampaikan
tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi
pada era Revolusi Industri 4.0, Society 5.0,
dan pandemi Covid-19 adalah dalam
menjalankan kampus mandiri dan belajar
mandiri. Terdapat 4 poin terkait kebijakan
baru tersebut, yakni pembukaan program
studi baru, sistem akreditasi perguruan
tinggi, kemudahan menjadi Perguruan
Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), dan
pemberian hak kepada mahasiswa untuk
belajar 3 semester di luar dari program
studi yang diambil.
Sumber : http://www.dikti.go.id/
sumber foto : Humas pemprov jawa barat

Informasi

Untar Raih
Penghargaan
Nasional dan
Internasional

Jakarta Review, Jakarta –
Covid-19 yang mulai merebak di awal
tahun 2020, tidak menyurutkan Universitas
Tarumanagara (Untar) tetap berkarya
untuk Indonesia. Terbukti, Untar mampu
menorehkan prestasi luar biasa dengan
perolehan penghargaan tingkat nasional
maupun internasional di tahun 2020
ini. Salah satunya adalah penghargaan
Perguruan Tinggi Swasta dengan
Kehumasan Terbaik dan Terproduktif di
Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah III tahun 2020. Ajang
penghargaan ini merupakan apresiasi
atas kinerja Humas Perguruan Tinggi,
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah III yang memiliki kinerja baik
dan performa unggul. Pemberian
penghargaan ini diumumkan pada Rapat
Koordinasi Daerah (RAKORDA) LLDIKTI
Wilayah III Tahun pada 26 November
2020.
Humas Perguruan Tinggi di lingkungan
LLDIKTI Wilayah III diharapkan dapat
mewujudkan keterbukaan informasi publik
dan pelayanan informasi publik yang
prima,

juga berperan sebagai diseminator
dalam menyampaikan program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan penjembatan antara pemangku
kepentingan untuk menciptakan iklim
komunikasi yang baik serta menjaga citra
Perguruan Tinggi, terutama dalam masa
pandemi COVID-19 ini.
Universitas Tarumanagara menyadari
betul bahwa suatu Perguruan Tinggi
membutuhkan Humas layaknya suatu
korporasi, dimana Humas menjadi bagian
integral dari manajemen universitas
yang memiliki peran strategis dalam
mendiseminasi program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka juga menciptakan
serta memelihara citra positif. Terlebih
dengan terbatasnya interaksi dan
pergerakan manusia yang ditimbulkan
karena pandemi, Humas Untar harus
mengoptimalkan teknologi digital antara
lain dengan meningkatkan penggunaan
media sosial seperti Website, Instagram,
Twitter, Facebook, Youtube, dan e-mail.
Juga sarana media lain untuk membantu
mempercepat penyampaian informasi
yang benar dan lengkap.
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Informasi
Di saat yang bersamaan LPPM Untar
juga mendapatkan penghargaan
sebagai Peringkat Kedua PTS Top 3
Skor Penelitian di LLDIKTI III Tahun 2020.
Tidak berhenti sampai di situ, Untar kini
menempati posisi 601+ kampus terbaik
versi QS Asia University Rankings 2021
dan posisi 30 tingkat Nasional. Ranking
tahun ini dihitung dengan menggunakan
11 indikator seperti sektor akademik dan
kualitas lulusan. Pencapaian-pencapaian
tersebut diapresiasi Rektor Untar Prof. Dr.
Ir. Agustinus Purna Irawan sebagai wujud
kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak.

Saat ini Untar menjadi salah satu
perguruan tinggi yang mendapatkan
klaster penelitian Mandiri dari
Kemenristek/BRIN, sehingga harus terus
menghasilkan penelitian dan publikasi
yang makin berkualitas dan bereputasi.
Demikian juga dengan peran Humas
Untar yang terus membantu menjadi
ujung tombak publikasi informasi
pencapaian Untar dan berbagai kegiatan
inovasi yang dilakukan Humas dalam
melaksanakan tugas pelayanan informasi
dan komunikasi kepada seluruh pemangku
kepentingan.

“Untar kembali mendapat apresiasi
dari LLDIKTI III Jakarta pada Rakorda
tanggal 26 November 2020, seperti
Rakorda tahun sebelumnya. Kali ini
mendapat dua penghargaan yaitu terkait
dengan prestasi dalam bidang penelitian
dan bidang pelayanan kehumasan.
Penghargaan ini diperoleh berkat
kerja keras seluruh Pimpinan, Dosen,
Karyawan dan Mahasiswa di lingkungan
Universitas Tarumanagara yang bersinergi
membangun kehidupan kampus yang
kondusif dan harmonis.

Semoga Untar terus dapat menghasilkan
berbagai capaian dan reputasi yang
makin baik, sehingga berkontribusi
untuk pengembangan pendidikan
tinggi di Indonesia dalam menghasilkan
SDM Unggul untuk Indonesia Jaya
melalui implementasi Merdeka Belajar
dan Kampus Merdeka. Selamat atas
pencapaian Untar dan maju terus meraih
reputasi nasional dan international,”
terangnya.
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Terkait perolehan peringkat QS Asia
Rektor mengemukakan bahwa prestasi ini
menunjukkan Untar telah melaksanakan
penjaminan mutu yang baik dengan
didukung sumber daya yang mumpuni
dan akan terus berbenah menjadi jauh
lebih baik ke depannya.
“Di penghujung tahun 2020, Untar
berhasil memperoleh peringkat QS
ASIA bersama 30 perguruan tinggi
di Indonesia. Peringkat Untar adalah
601+ di tingkat ASIA dan peringkat
30 QS Ranking khusus untuk PTN/
PTS di Indonesia. Prestasi ini sangat
membanggakan karena Untar baru
pertama kali ikut dalam pemeringkatan
QS ASIA. Tahun 2019,

Untar telah berhasil memperoleh QS
Rating 3 Bintang. Prestasi yang dicapai
oleh Untar ini menunjukkan bahwa
Untar telah melaksanakan sistem
penjaminan mutu yang baik, didukung
dengan kinerja Dosen, Mahasiswa
dan Karyawan yang baik. Untar terus
berbenah dalam menghasilkan berbagai
capaian dan reputasi, sehingga dapat
mendukung Pemerintah dalam upaya
menghasilkan mutu lulusan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat menuju
Indonesia Jaya. Selamat kepada semua
sivitas akademika dan semua pemangku
kepentingan. Untar untuk Indonesia,”
pungkasnya.

https://jakrev.com/nasional/
didaktika/untar-raih-penghargaannasional-dan-internasional/
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Peran
Perguruan Tinggi
Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19 di
Indonesia Melalui
Kampus Sehat

Jakarta - Sebagai upaya
menghadirkan sumber daya yang unggul,
harus dimulai dari mahasiswa dan kampus
yang sehat. Kampus yang sehat adalah
kampus yang bebas dari narkoba,
minuman keras, asap rokok, sehat jasmani,
sehat mental, sehat spiritual, dan sehat
lingkungan. Hal tersebut dapat dimulai
dari kantin yang bersih dan menyediakan
makanan bergizi, lingkungan kampus
yang hijau dan nyaman, lingkungan
kampus yang bebas dari perundungan
atau bullying. Demikian dikatakan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
(Dirjen Dikti), Nizam pada Peluncuran
dan Seminar Kampus Sehat Kementerian
Kesehatan, pada Kamis (19/11).
“Beberapa hal tersebut harus
diwujudkan bersama-sama untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang
unggul dalam rangka meraih peluang
bonus demografi untuk membawa
Indonesia menjadi negara maju dan
makmur,” ujar Nizam.
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Lebih lanjut, Nizam menjelaskan bahwa
program ini merupakan gerakan bersama
untuk melahirkan kampus-kampus yang
sehat, karena kampus yang sehat tidak
hanya berdampak pada mahasiswa dan
civitas academica, tetapi diharapkan
mahasiswa sebagai agen perubahan
dapat menularkan semangat sehat
kepada masyarakat sekitar.
“Terutama dalam masa pandemi
Covid-19 ini, diharapkan mahasiswa
dapat menjadi contoh bagi masyarakat
dalam melakukan perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat, serta selalu
menerapkan 3M,” ucapnya.
Senada dengan Dirjen Dikti, Menteri
Kesehatan Terawan berpendapat kampus
merupakan lingkungan pendidikan
generasi muda dan tempat berkumpulnya
usia produktif yang memiliki potensi
menjadi agen perubahan.

“Kebiasaan hidup sehat dapat
melindungi individu dan seluruh warga
kampus dari terjangkitnya Covid-19. Di
samping itu, kejadian seperti pandemi
Covid-19 ini merupakan hal baru yang
menyebabkan banyak berita hoaks,
sehingga diperlukan peningkatan literasi
kesehatan agar masyarakat dapat
melakukan berbagai perilaku kesehatan
demi mencegah dampak pandemi
Covid-19,” tuturnya.
Selain itu, Terawan berharap
seluruh lembaga pendidikan dan
perguruan tinggi dapat menjadi kampus
sehat dan kampus siaga Covid-19. Ia
juga menegaskan pencanangan kampus
sehat dilakukan untuk menguatkan dan
memotivasi serta mendorong perguruan
tinggi mewujudkan kampus sehat agar
masyarakat kampus menjadi sehat secara
menyeluruh melalui aktivitas pencegahan
dan edukasi. Pada kesempatan yang
sama, Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian Kesehatan
Kirana menyampaikan bahwa upaya
yang telah dilakukan dalam masa
pandemi Covid-19

merupakan cikal bakal dari terwujudnya
kampus sehat. Kirana mengapresiasi
20 perguruan tinggi yang telah
berkomitmen meluncurkan kampus
sehat yang juga merupakan bentuk
semangat dari perguruan tinggi sebagai
lembaga pendidikan untuk mendukung
pembangunan kesehatan.
“Pandemi ini memberikan hikmah untuk
lebih mendorong upaya kita dalam
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS), baik di dalam kampus
maupun di luar kampus. Kampus sehat
bukan hanya untuk perguruan tinggi
di bidang kesehatan, melainkan untuk
seluruh kampus,” jelas Kirana.
Kirana juga mengingatkan bahwa
upaya peningkatan kesehatan
bertujuan untuk menciptakan kampus
yang dapat memberikan kenyamanan
secara akademis, sosial, budaya, dan
lingkungan mengingat sebagian besar
waktu mahasiswa dan civitas academica
dihabiskan di kampus. Oleh karenanya,
sebagai usia produktif, penting bagi
mahasiswa untuk menerapkan perilaku
PHBS agar dapat menjadi SDM yang
optimal.

sumber : Humas Ditjen Dikti Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
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Selain itu, mahasiswa dapat berkontribusi
melalui berbagai inovasi dalam
upaya mempromosikan kesehatan
dan pencegahan berbagai penyakit.
Implementasi kampus sehat diperlukan
untuk membudayakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di
kampus khususnya pada Covid-19 yang
terjadi saat ini.

Informasi

		

Tridarma
Perguruan
Tinggi
Hadir
Melalui
KKN
Tematik
Covid-19
di Masa
Pandemi
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Jakarta, Kemendikbud --- Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan
surat edaran pada tanggal 9 Maret
2020 untuk meminta kampus dan sekolah
melakukan pembelajaran dari rumah
sebagai langkah pencegahan penyebaran
Covid-19. Mendikbud mengatakan, sejak
surat edaran tersebut keluar, kampus tak
pernah sepi dengan kegiatan tridarma,
salah satunya kegiatan pengabdian
kepada masyarakat melalui kuliah kerja
nyata (KKN).
Di masa pandemi ini, ujar
Mendikbud, meski kegiatan fisik banyak
terkendala, KKN tetap berjalan di banyak
perguruan tinggi dan diikuti oleh puluhan
ribu mahasiswa. Kegiatan KKN bertujuan
untuk menguatkan empati, kesetiakawanan
sosial, sekaligus kemampuan untuk
memahami dan memberikan solusi atas
berbagai permasalahan di masyarakat.
“KKN telah berkembang menjadi
program pengabdian mahasiswa yang
terbukti meningkatkan soft skills sekaligus
kompetensi mahasiswa,” kata Mendikbud
saat meresmikan peluncuran Buku
Pembelajaran Praktik Baik KKN Tematik
(KKNT) Covid-19 yang berlangsung secara
virtual di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Informasi
Ia menuturkan, fokus utama KKN
Tematik Covid-19 adalah melakukan
edukasi kepada masyarakat untuk
melakukan adaptasi kebiasaan baru dan
mengaktualisasikan kebijakan Merdeka
Belajar. Program KKNT Covid-19
diharapkan dapat berlangsung secara
berkesinambungan, tentunya dengan
kolaborasi antara perguruan tinggi dengan
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah.
“Saya mengapresiasi inisiatif dan
semangat perguruan tinggi yang melakukan
pengabdian untuk membantu masyarakat,
bangsa, dan negara, dengan karya
yang nyata, tidak sekadar wacana,” ujar
Nadiem.
Kegiatan KKN Tematik Covid-19
dilakukan untuk mengurangi penyebaran
Covid-19 melalui penerapan protokol
kesehatan dan pengembangan modelmodel kegiatan tematik dalam mendukung
ketahanan pangan, pemulihan ekonomi,
peningkatan pemahaman akan bahaya
Covid-19. (Denty Anugrahmawati/Desliana
Maulipaksi)

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/
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Pelatihan Etos Kerja dan
pembentukan Karakter Pegawai
LLDikti Wilayah III
Lembaga Layananan Pendidikan Tinggi
Wilayah III melakukan serangkaian
program untuk mendorong motivasi
kerja dan komunikasi antar pegawai
sehingga meningkatkan kinerja instansi.
Salah satu program yang dilaksanakan
yaitu kegiatan pelatihan etos kerja dan
pembentukan karakter pegawai LLDIKTI
Wilayah III Jakarta.

Melalui pembinaan etos kerja dan
pembentukan karakter yang telah
dilaksanakan oleh Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
diharapkan mampu memberikan
pengetahuan dan wawasan kepada
pegawai LLDKTI Wilayah III sehingga
dapat meningkatkan kinerja individu
maupun instansi.
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Pelatihan Etos Kerja dan Pembentukan
Karakter Pegawai LLDIKTI Wilayah
III 2020 telah dilaksanakan dengan
baik dan lancar di Hotel Royal Safari
Garden pada Kamis, 19 November
2020 - Sabtu, 21 November 2020.
Kegiatan ini melibatkan 106 peserta.
Kegiatan ini, memiliki beberapa
agenda yang meliputi Sosialisasi
Pengisian E-SKP bagi Pegawai LLDIKTI
Wilayah III.

Informasi
1.Meningkatkan sikap etos kerja
antar Pegawai LLDIKTI Wilayah III
sehingga mampu mendorong motivasi
kerja dan komitmen terhadap
organisasi.
2.Menciptakan sikap yang
mencerminkan ketaatan terhadap
peraturan yang telah ditetapkan
sehingga mampu menciptakan kinerja
yang optimal.
3.Mendorong rasa saling memiliki
antar Pegawai LLDIKTI Wilayah
III melalui kegiatan yang positif
sehingga tercipta lingkungan
organisasi yang harmonis.

Tujuan dari Kegiatan Pelatihan Etos
Kerja dan Pembentukan Karakter
Pegawai LLDIKTI Wilayah III,
diantaranya:

4.Memberikan feedback positif
terhadap Pegawai LLDIKTI Wilayah
III atas dedikasi dan pengabdian
kerja di Instansi Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III.
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Pelantikan CPNS LLDikti WIlayah III
3 Desember 2020

Berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
jo Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2020, setiap pegawai negeri
sipil yang di angkat dalam jabatan
harus di lantik dan mengangkat
sumpah/janji jabatan menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
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Terdapat 11 orang CPNS LLDikti
Wilayah III yang dilantik dan
melaksanakan sumpah/janji jabatan
pada 3 Desember 2020
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Penambahan
Guru Besar
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah III, Prof. Dr. Agus Setyo
Budi, M.Sc. menyerahkan Surat Keputusan
(SK) kenaikan jabatan fungsional profesor
kepada 2 orang Dosen di lingkungan
LLDikti Wilayah III pada Kamis (3/12) di
Ruang Kartini, Kantor LLDIkti Wilayah III,
yaitu:
1. Dr. Steph Subanidja, S.E, MBA, Profesor
dalam bidang Ilmu Manajemen Institut
Keuangan Perbankan dan Informatika
Asia Perbanas
2. Dr. Ir. H. Surachman Surjaatmadja, M.M,
Profesor dalam bidang Manajemen STIE
Indonesia Banking School
Ucapan selamat serta apresiasi diberikan
Kepala LLDikti WIlayah III beserta jajaran
staff kepada kedua profesor yang baru
dilantik.
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Selamat
Menjalani
Masa Purna
Bakti

Bapak Juhdi

Ibu Mardiaturrahmy
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Selamat
Menjalani
Masa Purna
Bakti

Bapak Azwar

Bapak Santosa
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Berita PTS

Kepala LLDIKTI Wilayah III
Serahkan SK Mendikbud
Kepada Yayasan Badan Pendidikan
Tinggi Kristen Krida Wacana
JAKARTA– Kepala Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Prof.
Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. menyerahkan
Surat Keputusan (SK) Mendikbud mengenai
Penetapan Badan Penyelenggara dan Izin
Penyatuan PTS kepada Yayasan Badan
Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana
di Gedung Ki Hadjar Dewantara LLDIKTI
Wilayah III pada Selasa 20/10/20.
Adapun SK tersebut diberikan
kepada Akademi Kesehatan Swakarsa
Jakarta dengan jenis SK Yayasan Badan
Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana
sebagai Badan Penyelenggara Akademi
Kesehatan Swakarsa Jakarta di Jakarta
dan Universitas Kristen Krida Wacana
dengan jenis SK Izin Penyatuan Akademi
Kesehatan Swakarsa Jakarta di Jakarta ke
Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta
yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan
Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
Saat penyerahan SK, Prof. Dr. Agus
menyampaikan kepada pihak Yayasan
bahwa “dengan SK yang baru ini mudahmudahan lebih memperkuat dan semoga juga
UKRIDA semakin jaya,” tutur Kepala LLDIKTI
Wilayah III

Selain itu, Yaya Jakaria, Sekretaris LLDIKTI
Wilayah III memberikan arahan kepada
Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen
Krida Wacana setelah kedua SK tersebut
diberikan. “Selamat kepada Bapak dan
Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi amunisi
baru untuk memperkuat perguruan tinggi di
lingkungan Yayasan Kristen Krida Wacana,”
ujar Yaya.
Yaya juga berharap dengan adanya SK
Mendikbud penyatuan PTS ini ke depannya,
Universitas Kristen Krida Wacana banyak
diminati dan bisa menghasilkan lulusan yang
benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja.
Penyatuan PTS ini membuat LLDIKTI Wilayah
III berbangga hati karena perguruan tinggi
yang berada di wilayah III berkembang.
Lebih lanjut, Yaya menjelaskan tanggung
jawab pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama bukan hanya pemerintah.

Sumber : Humas LLDIKTI Wilayah III Jakarta
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Institut STIAMI
Juara 1 di UTEC
2020

28

Kompetisi penulisan ini ditujukan untuk
seluruh mahasiswa D1/D2/D3/D4/
S1 sederajat dari seluruh perguruan
tinggi di Indonesia. Kompetisi ini
diselenggarakan secara beregu dan
terdiri atas 3 orang mahasiswa dalam
setiap timnya.
Sebanyak 12 besar esai
terbaik melaju
ke babak final
yang diumumkan pada 8 Oktober
2020. Babak final dilakukan dengan
membuat video presentasi karya yang
telah dikumpulkan pada 9 Oktober
2020 hingga 15 Oktober 2020.

Selanjutnya, juri memilih tiga essay
terbaik berdasarkan akumulasi nilai
karya esai dan presentasi. Peserta
yang masuk dalam tiga besar adalah
Universitas Brawijaya, UNJ dan Institut
STIAMI

Berita PTS

Mahasiswa Institut STIAMI
yang beranggotakan Robi Ulpa,
Martinah dan Ana Rahayu dari
Prodi Administrasi Publik Konsentrasi
Administrasi Kebijakan Publik menjadi
Juara 1 dalam ajang Unram Tax
Essay Competition (UTEC) 2020 yang
mengusung tema “Strategi Kebijakan
Perpajakan Dalam Upaya Mencapai
RPJMN 2020-2024”.

Dalam acara Workshop Nasional
online Himadipma Perpajakan yang
diselenggarakan pada 7 November
2020, diumumkan bahwa Juara 1
UTEC 2020 adalah Institut STIAMI.

sumber : google form Kumpulan
Informasi dan Publikasi di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah III
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Karya dan
Kreasi
Mahasiswa
Universitas
Trisakti

Biro Administrasi
Kemahasiswaan berkolaborasi dengan
Biro Adiministrasi Akademik dan UPT
Humas Universitas Trisakti mengadakan
acara *”Karya dan Kreasi Mahasiswa
Universitas Trisakti”* yang diadakan
pada Sabtu, 7 November 2020
secara daring.
Acara dibuka oleh Andry
Prima, ST, MBA, MT selaku Asisten
Wakil Rektor III yang menyampaikan
acara ini dilaksanakan untuk para
peserta Permata sakti untuk dapat
lebih mengenal kehidupan Organisasi
Kemahasiswaan khususnya Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang
ada di Universitas Trisakti sehingga
nantinya para peserta dapat ikut serta
di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa
yang ada di Universitas Trisakti.
Acara dilanjutkan dengan
pemaparan Unit Kegiatan Mahasiswa
Mahasiswa Oleh Herry Kurniawan
selaku Ketua Dewan Koordinasi Unit
Kegiatan Mahasiswa Universitas
Trisakti, yang dalam pemamparannya
menyampaiakan Unit Kegiatan
Mahasiswa apa saja yang berada di
Universitas Trisakti dan prestasi daru
UKM yang sudah diraih baik dalam
tinggat nasional maupun Internasional.
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mengadakan Seminar Online dengan
tema Peran Pemerintah dan Konsultan
Pajak untuk UMKM di Tengah Pandemi
Covid - 19 yang diadakan pada,
Sabtu, 14 November 2020 secara
daring.
Acara dibuka oleh Dr. Tri Kunawangsih,
P., MSi selaku Ketua Program Studi
yang menyampaikan pentingnya
peranan UMKM dalam perekonomian
nasional dan tetap tangguh serta
bisa bertahan dalam keadaan krisis.
Juga dalam sambutannya, Ketua
Program Studi Keuangan mengatakan
bagaimana peran Konsultan Pajak
untuk mendukung UMKM agar tetap
tumbuh dalam perekonomian nasional.
Hadir sebagai narasumber :
1. Andy Jayani, SE, M.Ak., ADIT
(Managing Patner Prominence
Consulting)
2. Charles Limin, SE, MM. (Founder &
CEO Firma CLS)
3. Agustinus Ludony, SE, MM (Direktur
Utama PT Ludony Excellent)

Peran Pemerintah dan
Konsultasi Pajak untuk
UMKM di Tengah
Pandemi Covid - 19

sumber : google form Kumpulan
Informasi dan Publikasi di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah III

Program Sarjana Terapa D IV Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Trisakti
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Program Permata Sakti
2020 adalah pertukaran Mahasiswa
dari Kemendikbud yang berjumlah
25 Mahasiswa yang berkuliah di
Universitas Trisakti dan Mahasiswa
Universitas Trisakti yang mengikuti
Program Permata Sakti 2020 ada 20
Mahasiswa di beberapa Perguruan
Tinggi lain di Indonesia. Semoga
Pertukaran Mahasiswa ini, dapat
mempererat tali silaturahmi antar
Perguruan Tinggi sehingga dapat
meningkatkan wawasan kebangsaan,
integritas, solidaritas dan wadah
perekat kebangsaan antar mahasiswa
se-Indonesia, melalui pembelajaran
antar budaya.

Berita PTS

TOP 10 UNIVERSITIES
IN INDONESIA QS ASIA
University Ranking 2021

Lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia Quacquarelli Symonds merilis QS
ASIA University Ranking 2021. Berdasarkan hasil tersebut BINUS UNIVERSITY naik
ke posisi 227 di tingkat Asia. Di Indonesia, BINUS UNIVERSITY menempati posisi ke-7
dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang saat ini menyandang predikat 4 Star
diantara perguruan tinggi terpilih di Indonesia.
Pencapaian ini sebagai bukti akan komitmen BINUS UNIVERSITY untuk terus
memberikan pendidikan berkualitas global yang dapat membina dan memberdayakan
masyarakat.
*Sumber: https://www.topuniversities.com/universities/bina-nusantara-university-binus
#FosteringAndEmpowering
#EmpoweringSociety
#BuildingTheNation
#BINUSUNIVERSITY
#Menuju40TahunBinusBerkarya
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Dana Pemerintah Untuk Pendidikan Tinggi)

jakarta, 3 November 2020 —
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud)
meluncurkan Merdeka Belajar Episode
Keenam yaitu “Transformasi Dana
Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi”
yang diresmikan Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo secara virtual
(3/11). Kebijakan ini diluncurkan dalam
rangka mendukung visi Presiden Joko
Widodo dalam mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) unggul, salah
satunya melalui transformasi pendidikan
tinggi agar mampu mencetak lebih
banyak lagi talenta-talenta yang
mampu bersaing di tingkat dunia.

Tiga Terobosan
Merdeka Belajar
Episode Enam
Merdeka Belajar Episode
Keenam mencakup tiga terobosan yang
diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pendidikan tinggi Indonesia,
yaitu

Berita Kemendikbud

Kemendikbud Luncurkan Merdeka
Belajar Episode Keenam (Transformasi

1). insentif berdasarkan capaian
Indikator Kinerja Utama (untuk
perguruan tinggi negeri (PTN))
2). dana penyeimbang atau matching
fund untuk kerja sama dengan mitra
(untuk PTN dan perguruan tinggi swasta
(PTS))
3). program Kompetisi Kampus
Merdeka atau competitive fund (untuk
PTN dan PTS).
Kebijakan pertama pada Merdeka
Belajar Episode Keenam adalah insentif
kinerja yang disediakan bagi PTN,
didasarkan pada capaian delapan
Indikator Kinerja Utama (IKU). “Untuk
pertama kalinya, tambahan pendanaan
PTN akan dihitung berdasarkan
capaian delapan IKU,” tutur Mendikbud.
PTN yang berhasil meningkatkan IKU
atau mencapai target akan diberikan
bonus pendanaan. Sebelumnya,
perguruan tinggi hanya mendapatkan
dana alokasi dasar dan dana afirmasi,
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khusus bagi perguruan tinggi
yang tertinggal. “Selain alokasi dasar
meningkat Rp800 miliar, tahun depan
pendanaan pendidikan tinggi akan
ditambah insentifnya berdasarkan
capaian IKU. Kemendikbud
menyediakan bonus Rp500 miliar
bagi PTN yang berhasil meningkatkan
capaian IKU terbanyak dan mencapai
target yang ditetapkan Kemendikbud,”
jelas Mendikbud.
Terdapat delapan IKU yang menjadi
landasan transformasi pendidikan
tinggi, yakni
1). lulusan mendapat pekerjaan yang
layak dengan upah di atas upah
minimum regional, menjadi wirausaha,
atau melanjutkan studi
2). mahasiswa mendapatkan
pengalaman di luar kampus melalui
magang, proyek desa, mengajar, riset,
berwirausaha, serta pertukaran pelajar
3). dosen berkegiatan di luar kampus
dengan mencari pengalaman industri
atau berkegiatan di kampus lain
4). praktisi mengajar di dalam
kampus atau merekrut dosen yang
berpengalaman di industri.
5). hasil kerja dosen (hasil riset
dan pengabdian masyarakat)
dapat digunakan masyarakat dan
mendapatkan rekognisi internasional
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6). program studi bekerja sama
dengan mitra kelas dunia baik itu
dalam kurikulum, magang, maupun
penyerapan lulusan
7). kelas yang kolaboratif dan
partisipatif melalui evaluasi berbasis
proyek atau metode studi kasus
8). program studi berstandar
internasional dengan akreditasi atau
sertifikasi tingkat internasional.
Mendikbud mengatakan, IKU akan
digunakan untuk mendorong kualitas
PTN dan PTS melalui beberapa cara,
diantaranya adalah memberikan
alokasi insentif biaya operasional atau
bantuan pendanaan bagi PTN dengan
capaian IKU yang baik; memfasilitasi
dana penyeimbang kontribusi mitra
(matching fund) bagi PTN dan
PTS; memilih program kompetisi
Kampus Merdeka bagi PTN dan PTS
(competitive fund); serta memantau
kualitas PTS oleh Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDikti).

sumber : dikti.kemdikbud.go.id
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JAKARTA – Platform Kedaireka merupakan
upaya dalam meningkatkan kreativitas pada
perguruan tinggi dan memecahkan permasalahanpermasalahan yang ada pada dunia kerja,
karena tanpa adanya sinergi antara dunia
kerja dan pendidikan tinggi maka akan terjadi
tautan yang hilang (broken link). Demikian
dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Nizam, pada press conference Grand Launching
platform Kedaireka yang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Kemendikbud RI), pada Senin (7/12).

Platform Kedaireka,
Tempat Kolaborasi Perguruan Tinggi
dan Industri Untuk Mewujudkan
Ekosistem Reka Cipta
Kampus Merdeka
“Tanpa adanya kolaborasi yang intensif antara dunia kerja
dengan dunia pendidikan tinggi, maka tidak akan terciptanya
hasil maksimal jika masing-masing pihak berjalan secara
individu. Hal tersebut yang mendasari lahirnya platform
Kedaireka,” ujar Nizam.
Platform Kedaireka merupakan platform resmi dari
Kemendikbud yang akan diluncurkan melalui Ditjen Dikti pada
tanggal 12 Desember 2020 mendatang. Hal ini dirasa penting
agar dunia usaha dan pendidikan dapat berjalan beriringan,
untuk membantu dunia industri.
“Kedaireka adalah platform untuk membangun optimisme
antara dunia kerja yang memiliki berbagai masalah dan
kebutuhan, dan dapat bertemu dengan dunia pendidikan
tinggi yang memiliki berbagai solusi untuk masalah tersebut,”
ungkapnya.
Hal tersebut juga dilandaskan pada terciptanya Kampus
Merdeka yang merupakan pola baru dalam sistem
pembelajaran Pendidikan Tinggi di Indonesia, sehingga
beberapa hal perlu disesuaikan dalam menghadapi perubahan
zaman seperti kurikulum, sistem teknologi informasi dan lainnya.
https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/platformkedaireka-tempat-kolaborasi-perguruan-tinggi-dan-industri-untukmewujudkan-ekosistem-reka-cipta-kampus-merdeka/
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Sinergi Pemerintah
dalam Mengakselerasi
Transformasi Digital
Selain itu, Nizam mengungkapkan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) juga
mempercepat transformasi digital melalui
program Kampus Merdeka dimana mahasiswa
diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar
program studinya. Menurut Nizam, hal ini dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menambah
pengetahuan digitalnya dengan mengambil
mata kuliah yang berkaitan dengan internet of
things.
Jakarta – Dewasa ini, dunia sudah berbasis
teknologi digital, sehingga setiap individu
dituntut untuk memiliki kecakapan digital
sebagai salah satu kompetensi utama. Bidang
ekonomi pun juga semakin bergantung pada
teknologi digital, salah satu contohnya adalah,
cyber currency sudah menjadi mata uang global.

“Ditjen Dikti juga berkolaborasi dengan
pemain teknologi global seperti Google
melalui program mikro kredensial dan program
bersertifikat yang diakui oleh mereka. Ini
disiapkan untuk tahun depan, namun beberapa
program telah dibuka pendaftarannya,”
ucapnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam,
menuturkan bahwa transformasi pendidikan
secara digital sudah dilakukan sejak 20 tahun
silam. Namun, progressnya terbilang sangat
lamban sebab sebagian besar perguruan tinggi
masih belum menyadari pentingnya penggunaan
teknologi digital dalam kurikulum. Menurut
Nizam, pandemi yang tengah melanda ini kian
mempercepat transformasi tersebut dimana
perguruan tinggi dituntut untuk mengadopsi
metode pembelajaran daring.

Lebih jauh Nizam menjelaskan, Ditjen Dikti
pun turut berkontribusi dalam mendorong
akselerasi transformasi pendidikan di sekolah
dasar, salah satunya melalui program Kampus
Mengajar. Dalam program ini, mahasiswa
dapat mendampingi guru dalam pemanfaatan
teknologi guna mempermudah proses
pembelajaran, khususnya melalui metode
pembelajaran daring semasa pandemi.

“Saat pandemi ini seluruh kampus sudah menjadi
digital hanya dalam beberapa minggu, dimana
seluruh pembelajaran berbasiskan digital.
Sebenarnya ini dapat dikatakan sebagai mikro
digital dari transformasi tadi,” ujarnya pada
Indonesia Outlook 2021: The Year of Digital
Business, yang diadakan oleh Universitas Bunda
Mulia secara virtual, Sabtu (12/12).

https://dikti.kemdikbud.go.id/kabardikti/kabar/sinergi-pemerintah-dalammengakselerasi-transformasi-digital/

36

Berita Kemendikbud

Ditjen Dikti Luncurkan Buku
IDCP, NVCF 2020,
dan Booklet Pembelajaran
Daring

https://dikti.kemdikbud.go.id/
kabar-dikti/kabar/ditjen-diktiluncurkan-buku-idcp-nvcf-2020dan-booklet-pembelajarandaring/

Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) meluncurkan tiga buku yang
berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi dan
merupakan buah karya dari perguruan tinggi.
Adapun ketiga buku
tersebut antara lain buku Inti Dasar
Capaian Pendidikan (IDCP), National
Virtual Career Fair 2020 (Seed of
Resilience), dan Booklet Pembelajaran Daring.
Peluncuran ketiga buku ini
bertujuan untuk menggalakan penerbitan bukubuku pemikiran dari perguruan tinggi yang
bersifat ilmiah
populer untuk perguruan tinggi maupun
masyarakat luas pemerhati pendidikan tinggi.
“Semasa pandemi ini banyak buku yang lahir dari
sejumlah perguruan tinggi.
Sehingga peluncuran buku ini juga sebagai
upaya membangun budaya membaca guna
meningkatkan literasi nasional,” tutur Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, saat acara
peluncuran buku yang digelar secara daring,
Rabu (9/12).

Nizam menjelaskan buku IDCP sendiri
merupakan buah karya dari Majelis Pendidikan
Dewan Pendidikan Tinggi yang berisikan infusi
IDCP dalam pembelajaran berbagai mata
kuliah di bidang ilmu yang berbeda. Sehingga,
buku ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang implementasi IDCP dalam
berbagai rentang pemikiran.
“IDCP ini buah pemikiran tentang bagaimana
membangun nilai-nilai penting bagi dunia
pendidikan tinggi yang harus diwujudkan
secara holistik, mulai dari kecakapan
kompetensi hingga semangat berpikir kritis dan
kreatif, sebab dosen bukan hanya transfer ilmu,
namun juga memperkuat karakter tersebut,”
ucap Nizam.
Sementara itu, buku NVCF merupakan bentuk
resiliensi dari perguruan tinggi untuk mengawal
lulusan-lulusannya di masa pandemi. Buku
ini juga merupakan hasil dari kolaborasi
ratusan pusat karir di Indonesia yang
ditulis berdasarkan pengalaman tim dalam
menyelenggarakan National Virtual Career Fair
semasa pandemi melanda.
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Pandemi Covid-19 telah menjadi
disruptor terbesar pada abad ke-21 yang
tidak pernah terduga sebelumnya. Namun, hal
ini tidak menghalangi pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban
perguruan tinggi untuk menyelenggarakan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Dalam acara Seminar
Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro,
Rabu (21/10), Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, Nizam, menyampaikan beberapa
hal dalam mengimplementasikan Tri Dharma
Perguruan Tinggi pada saat pandemi Covid-19.

Kampus Mengajar yang terbagi menjadi
dua yaitu Mengajar Dari Rumah (MDR) dan
Kampus Mengajar Perintis (KMP), Duta Edukasi
Perubahan Perilaku, dan Kampus Merdeka untuk
ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi
yang direncanakan untuk tahun 2021. Pada
kesempatan tersebut, Nizam juga menjelaskan
bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjen Dikti) sedang berkoordinasi dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo)

Dirjen Dikti: Tri Dharma
Perguruan Tinggi Tidak Berhenti
Meski Pandemi Covid-19
Dalam hal pendidikan, pembelajaran
diselenggarakan dalam konteks menggerakkan
interaksi kampus dengan dunia kerja yang
dilakukan dengan program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka, dimana mahasiswa akan
mempunyai pengalaman, wawasan, hard
skill dan soft skill yang lebih kuat. Selain itu,
pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa
untuk dapat mengambil lintas prodi dan lintas
kampus, mengikuti kegiatan relawan mahasiswa,
mengikuti proyek mandiri mahasiswa,
melakukan riset terapan bersama dosen, dan
pengabdian kepada masyarakat.
“Salah satu contoh program kegiatan yang
dilakukan relawan mahasiswa yaitu program
Relawan Covid-19 (RECON) yang diikuti oleh
sebanyak 15.000 mahasiswa kesehatan yang
mendaftar sebagai relawan. Para relawan
tersebut memiliki beberapa tugas, yaitu
menjalankan program Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi (KIE), promotive, preventive
tracing, screening, dan lainnya,” ucapnya.
Selain itu, terdapat beberapa kegiatan lain
yang dilakukan mahasiswa untuk pengabdian
kepada masyarakat yang meliputi KKN Tematik
Covid-19,
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dan penyedia jasa internet untuk membebaskan
biaya akses sumber belajar daring di
perguruan tinggi maupun Ditjen Dikti
Kemendikbud. Lebih lanjut Nizam menjelaskan
bahwa sejak bulan April, sebanyak 98%
perguruan tinggi sudah melakukan metode
pembelajaran daring walau masih ada
perguruan tinggi yang belum memiliki kapasitas
untuk pembelajaran daring.
“Ditjen Dikti telah menyiapkan platform
Learning Management System (LMS) nasional
atau Sistem Pembelajaran Daring (SPADA)
Indonesia untuk menjadi repositori bagi
perguruan tinggi yang belum siap dengan
modul pembelajaran daring. Saat ini, sebanyak
244 perguruan tinggi telah bergotong royong
dan berbagi melalui SPADA ini dengan lebih
dari 3.000 modul pembelajaran yang bisa
diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa,”
ujarnya.
sumber : kemdikbud.go.id
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Gejala cabin fever

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cabin fever
adalah emosi atau perasaan sedih yang
muncul akibat terlalu lama “terisolasi” di
dalam rumah ataupun tempat tertentu.
Selain itu, merasa terputus dari “dunia
luar” juga bisa menyebabkan munculnya
cabin fever.
Di masa pandemi virus corona
atau Covid-19, masyarakat harus lebih
waspada dengan cabin fever. Sebab,
banyak dari kita yang harus tinggal
di rumah sampai waktu yang belum
Di tengah masa pandemi virus corona,
para ahli percaya bahwa masyarakat
harus lebih waspada terhadap cabin
fever. Sebab, tanpa penanganan yang
tepat, gejala cabin fever akan sulit
dikontrol.
Gejala cabin fever tidak hanya sekadar
merasa bosan saja tapi jauh lebih serius
dari itu. Berikut ini adalah gejala cabin
fever yang harus diwaspadai selama
masa darurat virus corona:

• Kegelisahan
•Turunnya motivasi
•Mudah tersinggung
•Mudah putus asa
• Sulit berkonsentrasi
•Pola tidur tidak teratur
•Sulit bangun dari tidur
•Lemah lesu
•Sulit percaya pada orang di sekitar
•Tidak sabaran
•Merasa sedih dan depresi dalam waktu
lama.

Beberapa orang yang bisa menemukan
“distraksi” tepat di dalam rumah, mungkin
dapat menghindari berbagai gejala cabin
fever di atas. Meski begitu, sebagian
dari kita mungkin akan merasa kesulitan
menjalani hidup di dalam rumah, selama
gejala cabin fever masih menghantui.

Sumber : https://kesehatan.kontan.co.id/

39

Hiburan

Tips mencegah
cabin fever selama
masa pandemi

1

Membuka jendela untuk menghirup
udara luar

2
3

Menanam bunga yang
bisa membawa wangi
“dunia luar” ke dalam
rumah

Sumber : https://kesehatan.kontan.co.id/
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4

Memberi makan hewan di luar rumah,
seperti burung, kucing, atau anjing
liar yang suka “mampir” ke halaman
rumah

Bercocok tanam di dalam rumah
Jangan remehkan berbagai kegiatan
di atas. Sebab, mereka bisa
mengobati perasaan rindu dunia luar
akibat virus corona.

Hari Besar

Oktober 2020
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Hari Besar

November2020

Desember 2020
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Kata

Anak Magang

Anggy Velia Paparang
(Universitas Kristen Indonesia)
Hi, aku Anggy dan aku seneng banget
bisa magang di LLDIKTI Wilayah III, selain
mendapat pengalaman kerja serta bisa
menerapkan ilmu yang telah kita dapat dari
kampus, bertemu teman baru dari berbagai
kampus dan jadi rekan kerja menjadikan
keseruan tersendiri. apalagi nih punya mentor
dan ibu/bapak pegawai yang super ramah
dan asik parah bikin suasana jadi nyaman dan
tetap seru.
Pesan : tetap kompak selalu dan tetap
memberikan pelayanan yang terbaik.
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