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Selamat tahun baru 2021! 
 
Pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk terus 
dapat melakukan terobosan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sepanjang tahun 2020, Kemendikbud-Dikti berusaha semaksimal 
mungkin agar kegiatan tridharma perguruan tinggi tetap berjalan dan 
memastikan segala kebutuhan di masa krisis pandemi Covid-19 ini tetap 
terpenuhi. 

Salah satunya adalah dengan terobosan Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka sebagai arah pembelajaran kedepan dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, agar dapat mencetak lebih banyak lagi 
talenta-talenta yang unggul. Maka, perguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta harus bergerak lebih cepat agar dapat bersaing di tingkat dunia.

Pada 2021 ini, Kemendikbud-Dikti akan melanjutkan transformasi 
pendidikan dan pemajuan kebudayaan melalui 4 strategi:

1. Pembangunan infrastruktur dan teknologi

2. Penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan

3. Penguatan kepemimpinan, masyarakat, dan 
kebudayaan

4. Penguatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen

Hal ini merupakan upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada 
kemajuan.

Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar tahun 2021 akan berfokus pada pembiayaan pendidikan, program 
digitalisasi pendidikan, penguatan karakter, pendidikan vokasi, peningkatan kelembagaan pendidikan 
tinggi, competitive fund dan matching fun bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, 
peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan.

Adapun penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun 2021 ini, tetap mengacu kepada 
Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 
dan Menteri Dalam Negeri yang mengedepankan dua prinsip kebijakan, yaitu:

1. Memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan 
masyarakat sebagai prioritas utama. 

2. Memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. 

Kami berharap, tahun 2021 ini akan membuka lembaran baru, dimana perguruan tinggi akan terus 
bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada masa depan dengan 
berbagai program studi yang bermitra erat dengan perusahaan dan mitra perguruan tinggi kelas dunia, serta 
lebih adaptif dan sinergis dengan kebutuhan dunia kerja. 
Selamat membaca bulletin triwulan edisi 1 tahun 2021, semoga kita selalu sehat, sukses, dan senantiasa 
dalam lindungan Allah Swt. Salam Kampus Merdeka, Indonesia Jaya!

 
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc 
Kepala LLDikti Wilayah III

SEKAPUR SIRIH
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Ririh Diyah P

Pandemi yang kita lalui sekarang 
bukan menjadi penghalang untuk 
terus berkarya, tetaplah berjuang 
untuk diri kita dan masa depan yang 
lebih baik.

Welfrid Phedra S

Syarifudin

Pengelola Barang Milik Negara 
LLDikti Wilayah III

Pendidikan di Indonesia telah 
mengalami perubahan yang 
cukup besar pada masa pandemi, 
namun perubahan yang terjadi itu 
membentuk pribadi para pelajar 
menjadi lebih berkualitas.

Pengelola Sistem Informasi 
LLDikti Wilayah III

Pengelola Data 
LLDikti Wilayah III

LLDIKTI 3 diharapkan tetap selalu 
menanamkan visi dan misinya, 
sehingga kedepannya menjadi 
lembaga yang sangat berpengaruh 
untuk pendidikan di DKI Jakarta dan 
Indonesia.

KATA KITA
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Nur Fadillah

Pendidikan adalah hal yang penting 
untuk semua lapisan masyarakat, 
namun ada hal lain yang tak 
kalah penting yaitu menghargai 
perbedaan pendapat.

Pengelola Keuangan 
LLDikti Wilayah III

Putranto

Produktivitas yang dijalankan 
terus menerus dapat memajukan 
kesejahteraan suatu lembaga, 
khususnya untuk LLDikti Wilayah III.

Pengadministrasi Umum 
LLDikti Wilayah III

Fita Pervita S

Di masa pandemi ini, hal yang 
harus kita lakukan adalah 
mempertahankan kesehatan dengan 
menjalankan protokol kesehatan 
yang telah dianjurkan oleh 
pemerintah. Stay safe!

Pengelola Database 
Surat Perintah Membayar 

LLDikti Wilayah III

KATA KITA
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Ahmad Mustaadi 

Jangan mudah putus asa, karena 
masih banyak cara yang dapat 
dicoba untuk meneruskan mimpimu. 

Pengadministrasi Keuangan 
LLDikti Wilayah III

Zuzan Zanatul Ma’wa 

Keberhasilan merupakan langkah 
akhir yang hanya dapat diraih oleh 
pihak yang mengusahakan nya. 

Pengelola Informasi Akademik 
LLDikti Wilayah III

Ahmad Fauzi

Virus Corona tentu membuat 
sebagian besar masyarakat lelah, 
namun kelelahan tersebut bukan 
menjadi alas an untuk berhenti 
berusaha. 

Petugas Keamanan 
LLDikti Wilayah III

KATA KITA
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Pimpinan dan Jajaran Staf LLDIKTI III Gelar 
Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021

Dalam menyambut tahun 2021, LLDIKTI Wilayah 
III Jakarta melaksanakan penandatanganan Pakta 
Integritas sebagai wujud menyongsong semangat 
tahun 2021. Acara ini dimulai pukul 09.00 WIB yang 
dilaksanakan secara hybrid luring yaitu daring (via 
zoom) dan di Aula KH. Dewantara, Kantor LLDIKTI III 
di SMA 14 Cawang pada 04 Januari 2021.

Dalam acara tersebut, Pimpinan dan jajaran staff 
berkomitmen untuk siap menjalankan tugas yaitu 
sebagai berikut: pertama, berperan proaktif dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, 
kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri 
dalam perbuatan tercela. Kedua, tidak meminta, 
memberi atau menerima pemberian secara langsung 
atau tidak langsung berupa suap atau bentuk 
lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Yang ketiga, akan bersikap transparan, 
jujur objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan 
tugas. Kemudian yang keempat, menghindari 
pertentangan kepentingan dalam melaksanakan 
tugas. Kelima, dapat memberi contoh dalam 
mematuhi peraturan perundang-undangan secara 
konsisten selama melaksanakan tugas. Yang keenam, 
akan menyampaikan informasi penyimpangan 
integritas di LLDIKTI WILAYAH III dan turut menjaga 
kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 
dilaporkannya. Yang terakhir, apabila melanggar 
hal-hal tersebut di atas, pegawai siap menghadapi 
konsekuensinya.

Acara Penandatanganan Pakta Integritas ini 
juga diisi dengan penghargaan Anugerah Humas 
Dikti kepada Tim Humas dan Sistem Informasi. 
Selanjutnya, disampaikan pula inovasi-inovasi yang 
perlu digencarkan pada tahun 2021 yang ditutup 
dengan pemberian apresiasi untuk lima orang ASN 
(Aparatur Sipil Negara) berprestasi di lingkungan 
LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

“Atas nama LLDikti Wilayah III kami mengucapkan 
terima kasih kepada tim humas, tim sistem informasi 
dan kerja sama, sekretaris lembaga, para Kabag, 
Kasubbag, seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah III serta 
para pemangku kepentingan lainnya yang selalu 
senantiasa memberi dukungan. Sehingga LLDIKTI 
Wilayah III mendapat empat kategori. juara dalam 

Anugerah Humas Dikti secara langsung.” ucap Prof. 
Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. penuh syukur. 

Adapun penghargaan Anugerah Humas Dikti 
2020 tersebut antara lain juara 1 kategori kinerja 
laporan kerja sama, juara 1 kategori pers dan siaran 
pers, juara 1 kategori media sosial, dan juara 3 
kategori pengelolaan laman. Penghargaan terhadap 
lima orang APARATUR SIPIL NEGARA berprestasi di 
tahun 2020 yaitu Dhita Widya Putri, Titah Widihastuti, 
Elih Ermawati, Wiji Murdoko, dan Ina Agustiani.

Prof. Dr. Agus menuturkan pada tahun 2020 
LLDIKTI Wilayah III Jakarta menaungi 312 Perguruan 
Tinggi, yang terdiri dari 5 Perguruan Tinggi Negeri 
dan 307 Perguruan Tinggi Swasta, diantaranya 
sebanyak 10 Universitas dan 2 Sekolah Tinggi telah 
mendapat Akreditasi Unggul (A). Bersamaan dengan 
hal tersebut, pada tahun 2020 telah terdapat 1.865 
Program Studi, dari yang sebelumnya pada 2019 
adalah sebanyak 1.796 Prodi.

Hingga tahun 2020 ini, jumlah Mahasiswa yang 
terdaftar di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III dalam 5 
tahun terakhir telah mencapai 717.187 mahasiswa. 
Persentase terbesar terdapat pada mahasiswa 
Universitas yaitu sebanyak 74% dan tertinggi kedua 
pada mahasiswa Sekolah Tinggi yaitu 13%. Pada 
perguruan-perguruan Tinggi yang berada di bawah 
LLDIKTI Wilayah III Jakarta, juga telah berhasil 
menghasilkan sebaran publikasi internasional 
mencapai 1.699 dan publikasi nasional sebanyak 
12.206.

Terjadi perubahan program beasiswa di 2020, 
yaitu Bantuan UKT/SPP dan KIP Kuliah (semula adalah 
Bidikmisi), sedangkan Beasiswa PPA ditiadakan di 
tahun 2020. Persentase penetapan beasiswa tersebut 
adalah berupa pemberian kuota beasiswa KIP Kuliah 
sebanyak 3.810 penerima dan bantuan UKT sebanyak 
37.340 kuota penerima. 

INFORMASI
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Prof. Dr. Agus menambahkan bahwa pencapaian 
selama tahun 2020 adalah buah dari transformasi 
dan sinergi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III, 
bersama-sama harus terus semangat untuk melayani 
sepenuh hati dalam memajukan LLDIKTI, serta selalu 
menjaga kesehatan tetap menerapkan 3M.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih 
kepada seluruh pihak yang telah membantu, namun 
masih banyak PR yang harus dikerjakan. Terimakasih 
sekali lagi, untuk seluruh pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu dan semoga LLDIKTI III terus 
menjadi pelopor untuk Peningkatan Kualitas Layanan 
dan fasilitasi mutu Perguruan Tinggi. Kita harus terus 
semangat dalam melayani sepenuh hati, berinovasi, 
dan berkolaborasi untuk menggapai prestasi. Salah 
satunya resolusi tahun 2021 ini untuk menciptakan 
Perguruan Tinggi yang unggul dan berakreditasi A, 
memastikan jurnal-jurnal Perguruan Tinggi telah 
terakreditasi Sinta 1-6, memastikan laboratorium 
yang memadahi dan canggih, serta mengadakan 
Seminar Nasional dan Internasional Konsorsium. 
Selain itu, jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M 
dan menjaga Kesehatan diri.” tutup Prof. Dr. Agus 
Setyo Budi, M.Sc.

KOMITMEN LLDIKTI WILAYAH III DALAM 
MENJAGA INTEGRITAS DAN KUALITAS LAYANAN 
YANG PRIMA MELALUI SKM DAN IPAK TAHUN 
2020

Dalam acara ini pula, diumumkan hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Perilaku 
Anti Korupsi (IPAK) tahun 2020. Setiap tahunnya, 
LLDikti Wilayah III selalu menyelenggarakan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Perilaku Anti 
Korupsi (IPAK) atas pelayanan yang diberikan kepada 
publiknya. Survei dilakukan demi meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan 
mendorong perbaikan sistem, mekanisme, serta 
prosedur pelayanan bersih, akuntabel dan transparan 
di LLDikti Wilayah III yang mengacu pada Permenpan 
RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman SKM.

Pengumpulan data survei SKM dan IPAK LLDikti 
III dilakukan pada bulan November hingga Desember 
2020 dengan metode e-survey yang berisikan daftar 
pertanyaan kuesioner seperti persyaratan pelayanan, 
prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, 
kenyamanan permohonan informasi, kanal media dan 
humas, perilaku petugas pelayanan, dan sebagainya.

Nilai SKM dan IPAK pada tahun 2020 ini 
menunjukkan bahwa LLDikti Wilayah III memiliki 
mutu layanan dan kinerja unit layanan tergolong 
baik, dimana hasil survei kepuasan masyarakat 
atas pelayanan pada tahun 2020 menunjukkan 
angka 83.10% (baik) dimana terjadi peningkatan 

sebesar 1.62% dari tahun sebelumnya. Sedangkan 
hasil indeks persepsi anti korupsi di LLDikti Wilayah 
III menunjukkan angka 85.72% (sangat baik) dan 
mengalami peningkatan sebesar 2.66% dari tahun 
sebelumnya.

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala 
Lembaga turut mengapresiasi atas capaian ini “ini 
merupakan buah dari transformasi dan sinergi yang 
dilakukan oleh LLDikti Wilayah III secara internal dan 
eksternal. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk 
memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati 
dan 4F (Fast, Focus, Flexible, Facilitating). Semoga 
setiap tahunnya hasil survey kepuasan masyarakat 
dan indeks persepsi anti korupsi LLDikti Wilayah III 
selalu meningkat secara signifikan, kami juga tetap 
terus memperbaiki jika ada layanan yang dirasa 
masih kurang.”

Dr. Yaya Jakaria, S.Si, MM selaku Sekretaris 
Lembaga juga menuturkan bahwa hasil SKM dan 
IPAK ini merupakan bukti nyata dari komitmen 
LLDikti Wilayah III yang tertuang dalam Pakta 
Integritas yang ditandatangani seluruh Pimpinan 
dan Pegawai setiap tahunnya “kita berperan proaktif 
dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN), mengedepankan transparansi, 
jujur objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan 
tugas. Serta menghindari pertentangan kepentingan 
dalam melaksanakan tugas.” Pungkasnya.

INFORMASI
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia menggelar acara Capaian 
Kinerja dan Anugerah Dikti Tahun 2020 serta 
Proyeksi Kinerja Tahun 2021 secara virtual 
pada Rabu, 23 Desember 2020. Sebagai upaya 
pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga 
kehumasan di lingkungannya, Ditjen Dikti 
melakukan pengukuran kinerja tahunan dan 
kembali memberikan penghargaan kepada 
Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang berkinerja baik 
melalui ajang Anugerah Humas 2020. 

Kualitas pengelolaan laman, media sosial, 
konferensi pers dan siaran pers, majalah, insan 
humas terpopuler, dan pengaduan layanan publik 
dalam aplikasi LAPOR menjadi aspek yang dinilai 
dalam Anugerah Humas Dikti 2020. Dalam hal ini, 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah III mendapatkan empat penghargaan, 
antara lain:

- Juara 1 kategori kinerja laporan kerja sama

- Juara 1 kategori pers dan siaran pers

- Juara 1 kategori media sosial

- Juara 3 kategori pengelolaan laman

Kepala LLDikti Wilayah III, Prof. Dr. Agus Setyo 
Budi, M.Sc. turut bangga atas capaian prestasi 
yang telah diraih, “atas nama LLDikti Wilayah 
III kami mengucapkan terima kasih kepada tim 
humas, tim sistem informasi dan kerja sama, 
sekretaris lembaga, para Kabag, Kasubbag, seluruh 
pegawai LLDIKTI Wilayah III serta para pemangku 
kepentingan lainnya yang selalu senantiasa 
memberi dukungan. Sehingga LLDIKTI Wilayah 
III mendapat empat kategori penghargaan secara 
langsung. Ini merupakan kali kedua LLDikti 
Wilayah III mendapatkan juara dalam Anugerah 
Humas Dikti” ucapnya penuh syukur.

“Dengan penghargaan yang diraih ini, 
diharapkan kehumasan LLDikti Wilayah III selalu 
menjadi corong informasi, baik secara internal 
maupun eksternal. Agar pelayanan informasi 
publik dapat maksimal” tambahnya.

LLDikti Wilayah III Raih Empat 
Penghargaan Anugerah Humas Dikti 2020
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Jakarta, 19 Februari 2021 – Meskipun tahun 

2020 telah berakhir, Pencapaian LLDikti Wilayah III 

telah mengukir prestasi gemilang yaitu meraih 4 

penghargaan Anugerah Humas Dikti 2020, antara 

lain; Juara 1 Kategori Kinerja Laporan Kerja Sama, 

Juara 1 Kategori Pers dan Siaran Pers, Juara 1 Kategori 

Media Sosial, dan Juara 3 Kategori Pengelola Laman.

Prof. Dr. Agus Setyo Budi. M. Sc. sebagai Kepala 

Lembaga LLDikti Wilayah III turut bangga atas 

capaian prestasi yang telah diraih, “atas nama LLDikti 

Wilayah III kami mengucapkan terima kasih kepada 

tim humas, tim sistem informasi dan kerja sama, 

sekretaris lembaga, para Kabag, Kasubbag, seluruh 

pegawai LLDIKTI Wilayah III serta para pemangku 

kepentingan lainnya yang selalu senantiasa 

memberi dukungan. Sehingga LLDIKTI Wilayah 

III mendapat empat kategori penghargaan secara 

langsung. Ini merupakan kali kedua LLDikti Wilayah 

III mendapatkan juara dalam Anugerah Humas Dikti” 

ucapnya penuh syukur.

Dari segi eksternal, Kepala LLDikti Wilayah III juga 

berharap semua insan perguruan tinggi khususnya 

yang berada di naungan Wilayah III senantiasa selalu 

sehat dan diharapkan dapat terus mengedepankan 

reformasi birokrasi serta reformasi struktural dalam 

menghadapi perubahan yang akan terjadi setiap 

tahunnya. 

LLDikti Wilayah III telah merencanakan konsep 

untuk keberhasilan program kerja di tahun 2021, yaitu 

Big Inovation of 2021. Konsep yang tercipta adalah 

memberlakukan Seminar Nasional Konsorsium serta 

Seminar Internasional Konsorsium yang bertujuan 

untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam 

meningkatkan kualitas penulisan jurnal dan Jenjang 

Jabatan Akademik Dosen.

KALEM Menyapa: Big Inovation LLDikti 
Wilayah III Tahun 2021
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Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 

ini menjadikan LLDikti Wilayah III semakin 

memerhatikan kegiatan internal dan eksternalnya. 

Kegiatan yang telah berlangsung adalah sepuluh 

Seminar Konsorsium di bidang keilmuan dengan 

tujuan internalnya untuk mengoptimalkan sinergi 

antar Perguruan Tinggi dengan semua sumber 

daya yang ada di LLDikti Wilayah III seperti Bagian 

Kelembagaan dan Sistem Informasi, Sumber 

Daya Perguruan Tinggi, serta Akademik dan 

Kemahasiswaan.

Segi eksternal yang ingin ditingkatkan oleh 

LLDikti Wilayah III yaitu dengan adanya Perguruan 

Tinggi yang telah menjalin kerja sama, diharapkan 

dapat menyebarkan seluruh potensi yang dimilikinya 

untuk membina Perguruan Tinggi yang masih 

memiliki standar minimum. Dari hasil kolaborasi 

tersebut diharapkan dapat membangun sinergi yang 

unggul untuk seluruh Perguruan Tinggi yang terlibat 

di Wilayah III secara signifikan. 

Dalam hal pelaksanaan program kerja 

Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) dapat 

diimplementasikan dengan kolaborasi antar mitra 

yang telah menjalin kerja sama, sehingga dapat 

menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Perguruan 

Tinggi. Karena tanpa adanya bantuan dari pihak 

mitra, program kerja yang telah dirancang tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak 

yang mengharapkan keberhasilan tersebut. Dengan 

digagasnya Konsorsium Seminar Keilmuan ini, 

diharapkan dapat memberikan akses yang lebih lebar 

kepada para mahasiswa, baik itu D4, S1, dan Pasca 

Sarjana dalam mempublikasikan karya ilmiahnya 

dan memudahkan mahasiswa semester akhir untuk 

mendapat akses ke seminar-seminar dengan taraf 

yang bermutu.
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Komitmen LLDikti Wilayah III Jakarta: 
“Kampus Bermutu Jadi Nomor Satu”

Jakarta - Pada tahun 2018 silam, pemerintah 
resmi membentuk Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDikti) yang sebelumnya adalah Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Dimana tugas 
dan fungsi LLDikti menjadi lebih strategis, agar 
layanan yang didapat oleh Perguruan Tinggi Swasta 
maupun Negeri sama.

LLDikti memiliki fungsi bukan hanya fasilitasi 
mutu, tetapi juga bertanggung jawab dalam 
pengawasan, pembinaan, serta penataan Perguruan 
Tinggi. Bahkan LLDikti juga diberikan amanah dalam 
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal 
ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 Tahun 
2020 dimana LLDikti bertanggungjawab kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta secara 
teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi. 

Hal ini menjadi komitmen bagi LLDikti dalam 
bermitra dengan Perguruan Tinggi di wilayah 
kerjanya. LLDikti Wilayah III berada di Khusus Ibu kota 
Jakarta yang pada bulan Maret 2021 ini membawahi 
299 Perguruan Tinggi Swasta dan 5 Perguruan 
Tinggi Negeri. Layanan yang diberikan terdiri dari 
kelembagaan dan sistem informasi, akademik dan 
kemahasiswaan, serta sumber daya perguruan tinggi.

Penegakan Disiplin Bagi Perguruan Tinggi

Sejak bertransformasi, LLDikti selalu memastikan 
Kampus yang berada di wilayah III DKI Jakarta adalah 
Kampus yang sehat dan taat azas. Prof. Dr. Agus 
Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala LLDikti Wilayah III 

menuturkan "dalam aspek kelembagaan, Kami terus 
memfasilitasi Perguruan Tinggi dalam penguatan 
tata kelola dan data Perguruan Tinggi. Kami ingin 
Kampus-Kampus di Wilayah III DKI Jakarta dapat 
menjaga mutu, karena kampus yang berkualitas akan 
menghasilkan lulusan yang berkualitas pula." Dalam 
beberapa tahun terakhir ada beberapa Kampus yang 
tidak taat azas dan diberikan pembinaan baik oleh 
LLDikti Wilayah III maupun evaluasi lanjutan oleh 
Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemendikbud. 
Ketidaktaatan azas dan pelanggaran yang dilakukan 
Kampus tentu dapat merugikan Mahasiswa, 
Dosen dan berdampak pada penurunan kualitas 
pendidikan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III. 
Ketidaktaatan azas dan pelanggaran yang sering 
terjadi diantaranya adalah pelaksanaan tridharma 
Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat) yang tidak sesuai dengan 
SN Dikti dan tidak terpenuhinya syarat minimal 
pendirian sebuah Perguruan Tinggi, seperti lahan dan 
kualifikasi dosen. “Di Permendikbud Nomor 7 tahun 
2020, apabila Kampus melakukan pelanggaran akan 
dikenakan sanksi administratif. Mulai dari sanksi 
administratif ringan, sedang, dan berat” jelasnya.

Terkait pelanggaran, LLDikti Wilayah III tidak 
serta-merta atau secara tiba-tiba menindak dan 
memberikan sanksi kepada Perguruan Tinggi “karena 
memang bukan wewenang kami untuk mencabut 
izin perguruan tinggi” tutur Agus. Kampus yang 
diberikan sanksi administratif berupa penghentian 
layanan hingga pencabutan izin merupakan buah dari 
perjalanan yang panjang setelah melalui berbagai 
tahap pelaporan sesuai dengan runutan historis 

Prof. Agus Setyo Budi (Kepala LLDikti Wilayah III) yang didampingi oleh  Dr. 
Yaya Jakaria (Sekretaris LLDikti Wilayah III) sedang memberikan arahan 

terkait pembinaan Kampus di Wilayah Jakarta
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proses pembinaan “ketika Kampus bermasalah, kami 
biasanya memberikan pembinaan terlebih dahulu, 
dengan mengecek ke Pangkalan Data Perguruan 
Tinggi (PDDikti), pengecekan akreditasi ke BAN-PT, 
bersurat, audiensi untuk klarifikasi, bahkan visitasi 
langsung ke Kampus yang melakukan pelanggaran. 
Setelah itu Kampus diberi waktu untuk perbaikan, 
apabila tidak dapat memenuhi, akan diproses 
ke pembinaan kembali dan ditindaklanjuti untuk 
proses evaluasi, hingga akhirnya dilaporkan kepada 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun Vokasi 
untuk dievaluasi lebih lanjut” pungkasnya.

Mendisiplinkan Perguruan Tinggi tidaklah mudah. 
“kami ingin Kampus yang melakukan pelanggaran 
bisa belajar dan kami ingin seluruh sivitas 
akademikanya bisa bebenah diri bahu membahu, 
bersatu dan bekerjasama. Dari level pimpinan, 
manajemen, dosen, hingga mahasiswanya. 
Kampus itu ibarat kapal dan awaknya, kapal nya 
bocor, Nakhoda nya sakit, awak kapalnya harus 
bersama-sama membantu memperbaiki agar kapal 
tetap jalan sampai tujuan. Sense of belonging dari 
seluruh pemangku kepentingan itu penting dalam 
membangun Perguruan Tinggi yang berkualitas” jelas 
Agus. 

Hingga saat ini LLDikti Wilayah III menjalankan 
tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada 
program kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi dan Vokasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Terlebih pada masa pandemi 
COVID-19, dimana LLDikti Wilayah III memastikan 
penyelenggaraan Perguruan Tinggi tetap berjalan 
dengan baik, mendiseminasikan program bantuan 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti 
Kuota/Pulsa untuk Dosen dan Mahasiswa, bantuan 
UKT dan KIP Kuliah, bantuan subsidi upah kepada 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, menghimbau 
Perguruan Tinggi di Wilayah III Jakarta untuk dapat 
merelaksasi dalam hal administrasi selama pandemi 
dan bakti sosial Perguruan Tinggi bagi Dosen dan 
Mahasiswanya yang terdampak pandemi.

KUPAS TUNTAS
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Vaksinasi Covid-19 Bertahap 
pada Pegawai dan Dosen PNS di 
Lingkungan LLDikti Wilayah III

Proses vaksinasi COVID-19 di lingkungan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahap 
pertama telah dilakukan pada 12 Maret 2021 lalu 
yang bertempat di kantor Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Auditorium Gedung D, Jalan 
Jenderal Sudirman, Jakarta. Dalam tahap ini, vaksin 
diberikan kepada Dosen dan Pegawai Administrasi 
PNS sebanyak 650 orang. Pada 26 Maret 2021 
berikutnya, Pegawai Administrasi dan Dosen PNS di 
lingkungan LLDikti Wilayah III kembali melaksanakan 
vaksinasi kedua yang dibagi ke dalam cluster usia 
pada 447 orang yang berusia kurang dari 60 tahun. 
Khusus untuk yang berusia lebih dari 60 tahun akan 
dilaksanakan pada 9 April 2021 mendatang.

Vaksinasi dari pemerintah merupakan prioritas 
bagi Pelayan Publik demi terciptanya pemulihan 
kesehatan dan transformasi bagi perekonomian 
nasional, serta upaya mempercepat cakupan 
vaksinasi guna menekan laju penularan COVID-19 di 
Indonesia. 

Dengan dilakukannya vaksinasi secara bertahap 
ini, diharapkan imunitas terhadap virus COVID-19 
dapat terbentuk. Hal ini tentunya akan mendukung 
peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan 
pada Pendidikan Tinggi di Lingkungan LLDikti 
Wilayah III.

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala 
LLDikti Wilayah III menuturkan “Semoga dengan 
vaksinasi COVID-19 tahap 1 dan tahap 2 ini dapat 
melindungi seluruh Dosen dan Pegawai, yaitu 
mereka yang memberikan pelayanan langsung bagi 
masyarakat.”

INFORMASI
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Jakarta, 25 Januari 2021 – Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah III mengawali tahun 2021 
dengan menggelar Rapat Persiapan Konsorsium 
Publikasi Ilmiah 11 Bidang Ilmu pada Selasa, 12 
Januari 2021 secara hybrid yaitu daring (melalui 
Zoom Meeting) dan luring di Aula K.H. Dewantara, 
Kantor LLDikti Wilayah III.

Konsorsium Publikasi Ilmiah 11 Bidang Ilmu 
diadakan sebagai bentuk fasilitasi yang diberikan 
LLDIKTI Wilayah III kepada perguruan tinggi di 
wilayahnya dalam rangka peningkatan mutu 
publikasi karya ilmiah. Adapun 10 universitas yang 
ditunjuk sebagai host yaitu:

1. Universitas Bina Nusantara

2. Universitas Gunadarma

3. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

4. Universitas Mercu Buana

5. Universitas Multimedia Nusantara

6. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

7. Universitas Nasional

8. Universitas Pancasila

9. Universitas Trisakti

10. Universitas Tarumanagara

sebelas bidang ilmu yang menjadi sasaran 
kegiatan yaitu Ilmu Alam, Komputer, Seni, Ekonomi, 
Psikologi, Sosial, Bisnis, Hukum, Kesehatan, Teknik/

Rekayasa dan Sosial Terapan. Nantinya, perguruan 
tinggi yang bergabung kedalam tiap-tiap Konsorsium 
Bidang Ilmu akan menggelar acara Seminar yang 
disesuaikan dengan bidang ilmu unggulan di setiap 
universitas. / yang telah ditetapkan di masing-masing 
perguruan tinggi.

Dengan digagasnya Konsorsium Seminar 
Keilmuan ini, diharapkan dapat memberikan akses 
yang lebih lebar kepada para mahasiswa dan dosen, 
dalam mempublikasikan karya ilmiahnya dan 
memudahkan mahasiswa semester akhir untuk 
mendapat akses ke seminar-seminar dengan taraf 
yang bermutu. Big Innovation LLDikti Wilayah 
III: Pembentukan Konsorsium Seminar Keilmuan 
Perguruan Tinggi.

Big Innovation LLDikti Wilayah III: Pembentukan 
Konsorsium Seminar Keilmuan Perguruan Tinggi
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Serah Terima Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rabu, 24 Maret 2021 telah dilaksanakan penyerahan 
Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
kepada 2 Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah 
III. SK tersebut diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Bhakti Pembangunan tentang Perubahan Badan 
Penyelenggara STIE Bhakti Pembangunan di Jakarta dari 
YayasanBhakti Pembangunan menjadi Yayasan Bhakti 
Pembangunan Indonesia. Selanjutnya, diberikan kepada 
Universitas Tanri Abeng tentang Izin Pembukaan Program 
Studi Administrasi Bisnis Program Magister.

Jumat, 5 Februari 2021 telah dilaksanakan serah terima 
Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) dan Izin Pembukaan Program 
Studi pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah llI. Surat 
Keputusan tersebut diberikan kepada STIKES RS Husada, 
tentang izin pembukaan program studi Keperawatan 
Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Ners Program 
Profesi. Selanjutnya adalah STIA Kawula Indonesia, 
tentang perubahan Badan Penyelenggara STIA Kawula 
Indonesia di Jakarta dari Yayasan Pendidikan Pendidikan 
Kawula Indonesia menjadi Yayasan STIA Kawula Indonesia. 
Terakhir adalah AKPER Bina Insan, tentang Perubahan 
Badan Penyelenggara Akademi Keperawatan Bina Insan di 
Jakarta dari Yayasan Lembaga Pendidikan Kesehatan Bina 
Insan menjadi Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan 
Jakarta.

Rabu, 17 Februari 2021 telah dilaksanakan serah terima 
Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang Pendirian, Perubahan Perguruan Tinggi, dan 
Pembukaan, Perubahan, Penutupan Prodi Pada Perguruan 
Tinggi Di LLDIKTI Wilayah lIl. Penyerahan SK dilakukan 
untuk 2 Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah 
IlI SK tersebut diberikan kepada Universitas Mpu Tantular, 
tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas 
Mpu Tantular dari Yayasan Pendidikan Budi Murni menjadi 
Yayasan Pendidikan Budi Murni Jakarta. Selanjutnya adalah 
Sekolah Tinggi lImu Ekonomi Triguna, tentang Perubahan 
Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi lImu Ekonomi Triguna 
dari Yayasan Triguna menjadi Yayasan Triguna 1956.

Selasa, 16 Maret 2021 telah dilaksanakannya 
penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan kepada 2 Perguruan Tinggi di lingkungan 
LLDikti Wilayah |II. SK tersebut diberikan kepada STIKES 
Kesosi tentang Penetapan Yayasan Kesetiakawanan Sosial 
Indonesia sebagaiBadan Penyelenggara STIKes Kesosi, 
Perubahan Nama Program Studi, dan Izin Pembukaan 
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program 
Sarjan Terapan. Selain itu, Perguruan Tinggi lain yang 
menerima SK adalah Politeknik Sahid, tentang Izin 
Pembukaan Program Studi Seni Kuliner Program Diploma 
Tiga.
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Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III 
Menuju Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi 

Tahun 2021

Sejak tahun 2009 silam, Pemerintah terus men-
dorong seluruh instansinya untuk membangun refor-
masi birokrasi. Dimana terciptanya birokrasi yang 
efektif, efisien, bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, 
serta pelayanan publik yang berkualitas. 

Dalam menciptakan kualitas pelayanan publik 
yang prima, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN 
RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No-
mor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan 
Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan 
dasar dari Reformasi Birokrasi untuk membentuk in-
tegritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, 
pembangunan Zona Integritas menjadi aspek pent-
ing dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang 
merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian 
dan Kebudayaan, memiliki tugas dan fungsi fasilitasi 
peningkatan mutu Perguruan Tinggi di wilayah ker-
janya. Pada 7 Maret 2021 ini memiliki mitra 299 Per-
guruan Tinggi Swasta dan 5 Perguruan Tinggi Negeri. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LLDikti 
Wilayah III berkomitmen untuk terus menjaga integ-
ritas serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN). Hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pen-

dampingan dan penilaian Zona Integritas, Wilayah 
Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(ZI WBK/WBBM) dengan Inspektorat Jenderal Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 
1 hingga 4 Maret 2021 silam.

Dalam pendampingan dan penilaian pada tahun 
2020, LLDikti Wilayah III mendapatkan nilai evaluasi 
reformasi birokrasi dengan predikat lulus, yaitu den-
gan total skor 84.58. Kepala LLDikti Wilayah III, Prof. 
Agus Setyo Budi bersyukur dan mengapresiasi atas 
capaian ini “alhamdulilah, dengan angka yang dica-
pai ini LLDikti Wilayah III siap untuk menuju ZI WBK/
WBBM. Ini berarti kerja keras kita sudah mulai mewu-
judkan penataan dalam tata laksana dan manajemen 
SDM, juga manajemen perubahan. Tentunya, kita 
tidak cepat puas dan terus memperbaiki kualitas 
layanan. Sesuai dengan motto LLDikti Wilayah III, 
yaitu melayani dari hati dengan fast, focus, flexible, 
facilitating (4F)”. 

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Lembaga, 
Dr. Yaya Jakaria  juga menyampaikan “masih banyak 
yang harus kita kerjakan, perlu komitmen dari seluruh 
jajaran pimpinan dan pegawai. Kita harus bahu mem-
bahu dalam melakukan pemantauan, saling memberi 
saran serta masukan untuk perbaikan kedepannya”.

INFORMASI
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Pada zaman smart society sekarang ini, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk mampu menguasai 

Bahasa internasional dalam berkomunikasi. 

Pentingnya meningkatkan kompetensi Bahasa 

Inggris menjadikan Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah III menggelar pelatihan bagi Pimpinan 

dan Pegawainya.

Pemerintah mendorong peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, khususnya bagi PNS untuk 

meningkatkan daya saing bangsa. Kepala LLDikti 

Wilayah III, Prof. Agus Setyo Budi mengatakan 

“pelatihan Bahasa Inggris ini akan difokuskan kepada 

speaking skills yang akan dilaksanakan selama 1 

LLDikti Wilayah III Gelar Pelatihan Bahasa 
Inggris untuk Pimpinan dan Pegawai 

dalam Meningkatkan Kompetensi
bulan secara intensif. Adapun jumlah Pimpinan dan 

Pegawai yang ikut serta sebanyak 25 orang, yang 

merupakan garda terdepan pelayanan informasi. 

kedepannya kita akan banyak menjalin kerjasama 

internasional, maka mengasah kemampuan Bahasa 

Inggris sangatlah penting, terlebih di zaman Industri 

4.0 ini. Saya ingin SDM di LLDikti Wilayah III memiliki 

kepercayaan diri dan kualitas yang world class” 

imbuhnya.

Su
m

be
r:

H
um

as
 L

LD
ik

ti 
W

ila
ya

h 
III

INFORMASI



Buletin Triwulan LLDIKTI 2021
Edisi Januari, Febuari, Maret 21

Su
m

be
r:

H
ar

is
 - 

BI
N

U
S 

U
N

IV
ER

SI
TY

H
um

as
 L

LD
ik

ti 
W

ila
ya

h 
III

Partisipasi Lldikti Wilayah III Dalam Acara 
Binus Education Virtual Expo (Beve) 2021 Untuk 

Mendukung Program Kampus Merdeka

Generasi muda merupakan aset bangsa yang 

harus kita jaga karena pada nantinya merekalah 

yang akan memegang pedoman dan perubahan 

untuk kehidupan selanjutnya. Kita saat ini tentu 

menginginkan suatu inovasi untuk generasi muda agar 

dapat mewujudkan harapan, keinginan, mimpi, dan 

cita-citanya. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan 

kebijakan yang baik untuk mempermudah setiap 

Perguruan Tinggi dalam menciptakan kultur belajar 

yang inovatif serta tidak mengekang.

Oleh karena itu, BINUS UNIVERSITY mengadakan 

kegiatan yang didalamnya terdapat booth jurusan 

yang ada di BINUS, industri, seminar, workshop, 

dan beasiswa untuk para siswa dan siswi. Kegiatan 

ini bernama BINUS EDUCATION VIRTUAL EXPO 

(BEVE). Dalam melaksanakan kegiatan, BINUS 

turut mengundang LLDikti Wilayah III guna untuk 

menyukseskan kebijakan Kampus Merdeka dan 

dapat memberikan wawasan luas untuk generasi 

muda serta dapat memperkenalkan LLDikti Wilayah 

III kepada para pengikut acara.

Dengan adanya kegiatan tersebut, LLDikti 

Wilayah III mengharapkan agar dapat membangun 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sehingga 

generasi muda dapat bebas untuk mempelajari hal 

baru sesuai dengan minat dan bakat yang mereka 

miliki tanpa adanya batasan.
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Komitmen LLDikti Wilayah III dan Perguruan 
Tinggi Menjalankan Tridarma Perguruan 

Tinggi dalam Bentuk Pengabdian Masyarakat 
Membantu Korban Bencana Alam

LLDikti Wilayah III beserta beberapa Perguruan 
Tinggi Swasta di Wilayah III melakukan Penyerahan 
Bantuan Misi Bencana Alam ke beberapa daerah 
antara lain: 

1. Bencana tanah longsor di Desa Cimanggung, 
Sumedang, Jawa Barat (Jumat, 5 Februari 
2021)

2. Bencana banjir di daerah Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan (Rabu, 17 Februari 2021)

3. Bencana banjir bandang di Dusun 
Pangadangan, Desa Rancasari, Kecamatan 
Pamanukan, Subang, Jawa Barat (Jumat, 26 
Februari 2021)

4. Bencana banjir di Desa Karangligar dan Desa 
Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, 
Kabupaten Karawang (Minggu, 14 Maret 
2021)

5. Bencana banjir di daerah Cipinang, Kampung 
Melayu (Minggu, 21 Februari 2021)

6. Bencana gempa di Majene-Mamuju, Sulawesi 
Barat

Penyerahan Bantuan ini berupa paket sembako 
yang langsung diserahkan oleh tim LLDikti Wilayah 
III dan perwakilan dari Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Universitas Gunadarma

2. Universitas Esa Unggul

3. Akademi Keperawatan Sumber Waras

4. Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra 
Indonesia

6. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

7. Universitas Krisnadwipayana

8. Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta

9. Universitas Persada Indonesia YAI

10. Akademi Sekretari Dan Manajemen Don 
Bosco

11. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI

13. Akademi Refraksi Optisi dan Optometry 
Gapopin

14. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer Nusa Mandiri

15. Universitas Pelita Harapan

16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

17. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

18. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

19. Politeknik Hang Tuah Jakarta

INFORMASI
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20. Universitas Kristen Krida Wacana

21. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot 
Soebroto

22. Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis

23. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

24. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus

25. YPWI ISTI

26. Universitas Multimedia Nusantara Jakarta

27. Universitas Bunda Mulia

28. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

29. Universitas Binawan

30. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

31. Universitas Al-azhar Indonesia

32. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

33. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
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Desa Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat

Jumat, 5 Februari 2021

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Rabu, 17 Februari 2021

Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, 
Kabupaten Karawang

Minggu, 14 Maret 2021

Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur

Minggu, 21 Februari 2021

Dusun Pangadangan, Desa Rancasari, Kecamatan 
Pamanukan, Subang, Jawa Barat

Jumat, 26 Februari 2021
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JAKARTA –Penyerahan Surat Keputusan (SK) 
Profesor kepada dua orang Dosen oleh Kepala 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, 
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. pada Kamis (21/01) 
di Ruang Sam Ratulangi, Kantor LLDIKTI Wilayah III, 
antara lain; 

1. Prof. Dr. Marina Silalahi, S.Pd., M. Si dari bidang 
ilmu Etnobotani, Universitas Kristen Indonesia

2. Prof. Ir. Melanie Cornelia, M.T. dari bidang ilmu 
Teknik Kimia, Universitas Pelita Harapan

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala 
LLDikti Wilayah III turut bersyukur atas dilantiknya 
Guru Besar di lingkungan LLDikti Wilayah III. 
“Saya sangat bergembira pada momen di pagi 
hari ini di bulan Januari tahun 2021, karena jumlah 
Professor/Guru Besar di lingkungan LLDikti Wilayah 
III bertambah. Selama ini, kami sangat intens 
memperjuangkan gelar Guru Besar di Perguruan 
Tinggi,” tutur Agus. 

Agus pun menambahkan “semoga hal ini menjadi 
motivasi untuk menambah guru besar berikutnya di 
Perguruan Tinggi lainnya, semoga tetap produktif 
dan dapat berkontribusi lebih untuk negara.“

Komitmen LLDikti III dalam Fasilitasi 
Dosen Menjadi Guru Besar
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Senin, 22 Februari 2021 telah dilaksanakannya 
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang Fungsional Dosen Profesor/
Guru Besar di LLDikti Wilayah III dalam bidang ilmu 
Manajemen kepada Prof. Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, 
M.M dari Universitas Mercu Buana.
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Bentuk-bentuk Perguruan TInggi Akademik

Berdasarkan Undang-undang nomor 
12 tahun 2012 Pasal 15, pendidikan 
akademik merupakan Pendidikan Tinggi 
yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Terdapat beberapa jenis atau 
bentuk perguruan tinggi yang termasuk 
pendidikan tinggi akademik, yaitu sebagai 
berikut:

Universitas

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi 
dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dan jika memenuhi 
syarat, universitas dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi. Contohnya adalah 
Universitas Padjajaran, Universitas Trisakti, 
Universitas Indonesia, dan sebagainya.

Institut

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikakn akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi 
dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dan jika memenuhi 
syarat, institut dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi. Contohnya, Institut 
Teknologi Bandung, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember, Institut Kesenian 
Jakarta, dan sebagaiannya.

Sekolah Tinggi

perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi 
dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/
atau teknologi dan jika memenuhi syarat, 
sekolah tinggi dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi. contohnya adalah Stikes 
Panti Rapih, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) 
Trisakti, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 
dan sebagaiannya.

TRIVIA
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Kampus Akan Dibuka Kembali, LLDikti Wilayah III 
Gandeng Dinas Kesehatan D.K.I Jakarta untuk Vaksinasi 

Dosen dan Tenaga Pendidik 

Jakarta, 30 Maret 2021 --- Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), 

dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 

pada hari ini resmi diumumkan. Keputusan tersebut 

menetapkan vaksinasi di kalangan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, serta pembelajaran tatap muka (PTM) yang 

akan diberlangsungkan secara terbatas dengan protokol 

kesehatan ketat.

Khusus pada sektor Pendidikan Tinggi, sasaran vaksinasi 

ditujukan kepada Dosen dan Pegawai baik Perguruan Tinggi 

Negeri maupun Swasta yang ditargetkan akan selesai di 

bulan Juni 2021. Pada pelaksanaan pembelajaran, Kampus 

diminta untuk mempersiapkan diri untuk melakukan 

pembelajaran secara PTM terbatas yang dilakukan 

secara hybrid, karena kesehatan dan keselamatan insan 

pendidikan harus terus menjadi prioritas

Sementara itu, pemda melalui dinas pendidikan dan 

dinas kesehatan harus juga memastikan pemenuhan 

daftar periksa di setiap Perguruan Tinggi, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas. Selanjutnya, 

pemda bersama dengan Satgas Covid-19 daerah melakukan 

testing jika ditemukan ada yang bergejala dan melakukan 

tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Serta, 

menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas 

ketika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19. 

Persiapan Vaksinasi COVID-19 untuk Dosen 

dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, D.K.I Jakarta 

Vaksinasi COVID-19 telah diberikan kepada 650 orang 

(gelombang 1) dan 447 orang (gelombang 2) Dosen serta 

Tenaga Pendidik PNS di lingkungan LLDikti Wilayah III 

pada tanggal 12 dan 26 Maret 2021 silam. Dalam rangka 

persiapan menyambut PTM terbatas, LLDikti Wilayah 

III akan memastikan semua Dosen dan Tenaga Pendidik 

mendapatkan vaksinasi, baik PNS maupun Non PNS. 

Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala LLDikti 

Wilayah III menyampaikan “sore tadi, setelah Pengumuman 

SKB 4 Menteri, kami langsung berkoordinasi dengan 

Dinas Kesehatan D.K.I Jakarta, Biro Dikmental Setda 

D.K.I Jakarta, Biro Kesos Setda D.K.I Jakarta, Puskesmas 

Kecamatan, dan para pimpinan dari 9 Perguruan Tinggi 

di Jakarta yang nantinya akan menjadi sentra vaksinasi 

COVID-19” tuturnya. Perguruan Tinggi yang ditetapkan 

menjadi sentra vaksinasi merupakan Kampus yang memiliki 

Fakultas Kedokteran yaitu; Universitas Trisakti, Universitas 

Kristen Krida Wacana, Universitas Muhammadiyah Prof. 

DR. HAMKA, Universitas Kristen Indonesia, Universitas 

Tarumanagara, Universitas Atmajaya, Universitas Yarsi, 

Universitas Gunadarma, dan Kalbis Institute sebagai 

Kampus yang memiliki Rumah Sakit. 

Berdasarkan hasil diskusi, dalam waktu dekat ini 

vaksinasi akan diberikan untuk kurang lebih 28.000 Dosen 

dan Tenaga Pendidik Non PNS, serta mahasiswa kedokteran 

tingkat akhir (Koas) di lingkungan LLDikti Wilayah III 

“jumlahnya kemungkinan akan bertambah dan kami akan 

pastikan semuanya dapat vaksin. Pelaksanaannya akan 

kami infokan kemudian” jelas Agus. 

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Sumber 

Daya Perguruan Tinggi LLDikti Wilayah III, Sri Mastuti, 

S.Kom, M.Kom Bersama timnya akan membuat pemetaan 

Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan LLDikti Wilayah 

III agar vaksinasi berjalan dengan lancar, “kami menarik 

data berdasarkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), 

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), Nomor Urut Pendidik 

(NUP), dan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) 

yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

(PDDikti).”  Saat ini Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk 

menjadi Sentra Vaksinasi akan melakukan persiapan 

dengan membentuk tim dan menjalankan pelatihan untuk 

vaksinator.
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KKN Tematik COVID-19 Oleh 
Akademi Kebidanan Sismadi

Virus Corona adalah sebuah keluarga virus 
yang ditemukan pada manusia dan hewan. 
Sebagian virusnya dapat menginjeksi manusia serta 
menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit 
umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang 
lebih fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS). COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah 
pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh 
dunia (WHO, 2020).

Pada tanggal 30 Agustus-24 September 2020, 
Akademi Kebidanan SISMADI melakukan KKNT 
di Kampung Nelayan Cilincing yang bertujuan 
mengurangi angka penularan COVID-19 dengan 
cara membawa masyarakat untuk bisa beradaptasi 
di era new normal dan meningkatkan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat melalui edukasi, serta menyiapkan 
masyarakat menuju era new normal pada masa 
COVID-19.

Dari hasil survey yang dilakukan kelompok, 
banyak ditemukan warga yang masih kurang sadar 
akan pentingnya penggunaan masker, menjaga jarak 
diluar rumah dan mencuci tangan dengan sabun serta 
air mengalir, kesadaran akan tertular dan menularkan 
masih sangat kurang baik pada anak muda ataupun 
orang tua di wilayah setempat. Lalu survey 
menunjukkan bahwa dalam satu rumah terdapat ibu 
hamil, anak usia dibawah 6 tahun dengan anggota 
keluarganya yang lain aktif berkegiatan diluar 
rumah, namun kurang dalam menerapkan protokol 
kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, seperti 
tidak langsung membersihkan diri, merendam 
pakaian setelah berpergian dari luar rumah.

Kegiatan yang dihasilkan dari KKNT tersebut 
berupa pengisian inaRISK dan penyuluhan dengan 
metode door to door dibantu oleh ibu-ibu dasawisma 
di wilayah tersebut. Selanjutnya, tim bersama pihak 
BNPB dan Pemprov DKI melakukan survey titik untuk 
tempat peletakkan alat cuci tangan. Pelaksanaan 

KKNT ini sempat terhenti sesaat karna diberlakukan 
nya kembali PSBB. Pada pertemuan berikutnya, 
tim melakukan pendemonstrasian pembuatan 
handsanitizer kepada ibu-ibu dasawisma.  Kemudian 
penggambaran sketsa mural dilakukan selama 2 
hari dan dibantu oleh piham BNPB. Pendistribusian 
masker kain, sabun cuci tangan, handsanitizer dan 
alat cuci tangan dilakukan di akhir minggu kegiatan 
KKNT. 

LLDikti Wilayah III sangat mengapresiasi serta 
berbangga dengan bentuk kegiatan yang telah 
dijalankan tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan 
dapat menjadi contoh bagi semua instansi lainnya 
untuk turut aktif dalam rangka mencegah dan 
mengurangi Virus COVID-19 ini. Keberhasilan 
dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak Akademi 
Kebidanan SISMADI menjadi bukti bahwa ternyata 
masih banyak kepedulian yang bisa disebarkan oleh 
kalangan sekitar untuk menyadarkan masyarakat 
lainnya untuk semakin peduli dengan Virus COVID-19.

Su
m

be
r:

H
um

as
 A

ka
de

m
i K

eb
id

an
an

 S
IS

M
A

D
I

H
um

as
 L

LD
ik

ti 
W

ila
ya

h 
III

KABAR KAMPUS



28 Buletin Triwulan LLDIKTI 2021
Edisi Januari, Febuari, Maret

Universitas Tarumanagara Raih 5 
Bintang dalam Kategori “Online 

Learning” QS STARS

Selama pandemi Covid-19 ini, Universitas 

Tarumanagara (Untar) menjadi salah satu Perguruan 

Tinggi yang melakukan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi secara daring atau online. Dari kondisi 

tersebut, perkuliahan di Untar mengalami berbagai 

penyesuaian terutama dalam penggunaan teknologi 

yang dapat menunjang inovasi dan kesiapan sistem 

perkuliahannya.

Inovasi teknis sistem perkuliahan Untar didukung 

oleh layanan teknologi digital Microsoft Teams, Office 

365, dan Lintar. Kesiapan Untar dalam memfasilitasi 

seluruh mahasiswa bertujuan untuk menempuh 

perkuliahan online yang juga diperkuat dengan 

komitmen seluruh sivitas akademika Untar.

Maka kebijakan perkuliahan daring ini mulai 

diterapkan Untar sejak dikeluarkannya Surat Edaran 

Rektor Untar No. 744-R/2314/UNTAR/III/2020 yang 

berisi kebijakan pembelajaran dan ujian secara online 

untuk mahasiswa yang mulai diterapkan pada bulan 

Maret 2020. 

Pembelajaran dan ujian secara daring atau online 

ini merupakan bentuk dukungan atas kebijakan 

pemerintah untuk pencegahan Covid-19. Di 

penghujung tahun 2020, Untar berhasil meraih 5 

Bintang QS Stars untuk kategori online learning dari 

Lembaga Internasional pemeringkatan Universitas 

di seluruh dunia, QS Stars. Penilaian tersebut 

menitikberatkan pada tiga komponen utama, yaitu: 

Student-Faculty Engagement, Student Interaction, 

dan Student Services and Technology. 

LLDikti Wilayah III turut berbangga atas prestasi 

yang diukir oleh Untar di penghujung 2020 silam. 

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Lembaga 

menuturkan “Sepanjang tahun 2020, kita berada 

dalam situasi pandemi yang penuh tantangan dan 

penuh ketidakpastian. Dalam hal ini, Perguruan 

Tinggi dituntut mampu beradaptasi menggunakan 

kreativitas dan inovasi. “Alhamdulilah, hampir semua 

Perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah 

III dapat beradaptasi dalam hal pembelajaran 

dengan bantuan teknologi, termasuk Universitas 

Tarumanagara. Dengan semangat adaptasi tinggi 

dan gotong royong luar biasa dari seluruh sivitas 

akademikanya. Selamat atas capaian nya dalam 

meraih 5 Bintang QS Stars. Semoga dapat menjadi 

pemacu semangat untuk Perguruan Tinggi lainnya”.
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Peringkat Universitas Multimedia Nusantara 
sebagai Kampus Hijau di Dunia Naik

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 

menjadi kampus swasta terhijau di Jakarta dalam 

penyelenggaraan UI Greenmetric 2020 silam. UMN 

meraih peringkat 199 pada tahun 2020 setelah 

tahun 2019 berada di peringkat 213 dari 912 kampus 

di dunia. Pemeringkatan perguruan tinggi yang 

berbasis komitmen dalam pengelolaan lingkungan 

hidup pertama di dunia ini, menjadi momen penting 

bagi UMN yang sejak awal berkomitmen terhadap 

kesadaran akan kepedulian pada lingkungan.

UI Greenmetric menjadi momentum bagi UMN 

untuk membuktikan bahwa komitmen UMN sejak 

awal dalam melestarikan lingkungan yang kini telah 

menjadi tren penting dunia. Hal ini dibuktikan dengan 

prestasi UMN yang telah mencapai peningkatan 

peringkat yang cukup tinggi. “UI Greenmetric 

menjadi bukti bahwa yang dilakukan UMN kemudian 

dihargai,” ungkap Wakil Rektor II, Andrey Andoko.

Sejak awal, UMN telah berkomitmen dalam 

kontribusi melestarikan lingkungan dengan 

membangun energy saving building. Energy saving 

building dibangun untuk mencapai efisiensi energi 

dan lingkungan yang nyaman untuk setiap kegiatan. 

“Dari awal ketika membangun kampus, UMN 

mengusung konsep kampus yang hijau, ramah 

lingkungan, dan hemat energi. UMN bergabung 

dengan UI Greenmetric baru di 2016. Artinya, ini jauh 

sebelum UI Greenmetric diadakan,” lanjut Andrey.

UMN setiap tahun berusaha meningkatkan 

pencapaian UI Greenmetric sebagai bentuk 

komitmen dalam kontribusi melestarikan lingkungan. 

Penilaian UI Greenmetric terdiri dari tiga pilar utama, 

yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. “UMN 

unggul di bidang energi dan perubahan iklim dan 

pengelolaan air; dan yang perlu ditingkatkan adalah 

pengelolaan sampah, pengelolaan transportasi, dan 

edukasi/riset,” ungkap Andrey.

Pencapaian UMN di UI Greenmetric 2020 patut 

diapresiasi dengan peringkat dunia yang naik. Jumlah 

peserta tahun ini mencapai 912 perguruan tinggi 

dari 84 negara di dunia dan UMN berada di urutan 

ke 199. Di Indonesia, terdapat 88 perguruan tinggi 

yang berpartisipasi dan UMN masuk 20 besar serta 

menjadi kampus swasta paling hijau di Jakarta. Untuk 

itu, 2021 UMN akan menjadi tuan rumah dalam 

penyelenggaraan UI Greenmetric untuk Lingkungan 

LLDikti Wilayah III.

Andrey menjelaskan komitmen UMN dalam 

penyelenggaraan UI Greenmetric yaitu UMN akan 

meningkatkan renewable energy, pengelolaan 

sampah yang lebih baik, dan memperbanyak riset-

riset.

“UI Greenmetric sekaligus sejalan dengan 

komitmen UMN dalam berkontribusi melestarikan 

lingkungan dengan membangun kampus yang ramah 

lingkungan, yang hijau, yang teduh, dan yang hemat 

energi,” tutup Andrey.

Atas capaian yang luar biasa tersebut, 

LLDikti Wilayah III mengucapkan selamat dan 

turut berbangga dengan Universitas Multimedia 

Nusantara. Dengan menjadi tuan rumah dalam UI 

Greenmetric, UMN dapat semakin mempererat 

silaturahmi dengan Perguruan Tinggi lainnya dan 

dapat mengajak Perguruan Tinggi lainnya untuk 

menjadikan kampusnya ramah lingkungan.
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Dua Mahasiswa Universitas Bunda Mulia Terpilih 
Dalam Program Bangkit 2021

Kampus merupakan wadah dalam mengasah 

ilmu dan pembelajaran berkualitas bagi generasi 

bangsa dan wajib memaksimalkan potensi para 

mahasiswanya. Tidak hanya melalui pembelajaran 

teori yang menyokong konsep berfikir, namun juga 

melalui kegiatan pengembangan skill yang dapat 

menyelaraskan kebutuhan praktis di dunia industri.

Dari hal tersebut, Universitas Bunda Mulia 

mendukung program pemerintah yang berasal dari 

Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu 

Program Bangkit 2021. Maka, telah terpilih dua 

mahasiswa UBM berprestasi yang dianjurkan untuk 

mengikuti program bergengsi ini, yaitu Samuel 

Imanuel Jordan dan Edwin Leonard Salim.

Bangkit merupakan singkatan dari Bangun Kualitas 

Manusia Indonesia yang merupakan sebuah program 

pengembangan dan pembinaan skill teknologi bagi 

mahasiswa terpilih, bertalenta, berkualifikasi, dan 

termotivasi secara digital. Program ini merupakan 

hasil kerjasama antara Dirjen Pendidikan Tinggi 

bersama perusahaan teknologi terkemuka dunia 

yaitu Google dan beberapa perusahaan teknologi 

pelopor di Indonesia yaitu Gojek, Tokopedia dan 

Traveloka. Dalam Program Bangkit 2021 ini nantinya 

generasi berprestasi di Indonesia berkesempatan 

mendapatkan paparan langsung dengan praktisi dari 

industri dan akan mempersiapkan peserta dengan 

keterampilan yang relevan untuk karir yang sukses 

di perusahaan teknologi terkemuka; dimana peserta 

dapat memilih dari jalur Android, Cloud, atau Machine 

Learning.

Program Bangkit 2021 akan dilaksanakan dari 

bulan Februari hingga Juli 2021, dari 3000 mahasiswa 

berbakat ini akan mengikuti kurikulum bagi 

perkembangan karir seperti Digital Marketing, Idea 

Generating and MVP Planning, Persuasive Leader, 

dan masih banyak lagi. Selain itu mereka nantinya 

juga akan akan berkesempatan mengikuti gratis 

ujian sertifikasi global berstandar Google yakni 

Associate Android Developer (untuk Pemrograman 

Android), Tensorflow Certification (untuk Machine 

Learning), dan Associate Cloud Engineer (untuk 

Cloud Computing).

LLDikti Wilayah III sangat bangga dengan prestasi 

yang diperoleh oleh dua mahasiswa UBM tersebut. 

Dari prestasi yang didapatkan itu, dapat disimpulkan 

bahwa di setiap Perguruan Tinggi terdapat 

mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki potensi 

serta prestasi yang unggul untuk mengikuti program 

atau acara yang bergengsi seperti Program Bangkit 

2021. Harapan kedepannya, untuk semua Perguruan 

Tinggi dapat memaksimalkan potensi serta 

keunggulan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa 

dan mahasiswinya untuk memajukan pendidikan 

bangsa, dengan mengikuti acara seperti Program 

Bangkit 2021 maupun kegiatan akademis lainnya.
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LSPR Terbitkan COMMENTATE Journal of 
Communication Management

Setelah mengelola Communicare Journal of 
Communication Studies dan Journal of Servite, LSPR 
Communication & Business Institute menambah satu 
jurnal lagi yaitu Commentate Journal of Communication 
Management. Commentate merupakan jurnal bidang 
komunikasi dan manajemen yang dikelola oleh 
Postgraduate Programme (PGP), dan diterbitkan 
oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat (LP3M) Institut Komunikasi dan Bisnis 
LSPR.

Commentate telah menerbitkan artikel Volume 
1 No. 1 dan No. 2 yang dipublikasikan pada tahun 
2020. Nama jurnal COMMENTATE memiliki 
arti yang berasal dari dua konsep. Pertama, 
COMMENTATE merupakan kepanjangan dari 
Communication Management in Postgraduate 
Studies. Kedua, COMMENTATE dalam terjemahan 
Bahasa Indonesia, memiliki arti komentator pada 
kegiatan olahraga. Filosofi ini memiliki arti bahwa 
artikel yang diterbitkan di jurnal ini memiliki jiwa 
sportivitas dalam menangkap berbagai fenonema 
komunikasi yang ada di masyarakat. COMMENTATE 
memiliki ruang lingkup topik seperti: Komunikasi 
Perusahaan, Komunikasi Media (mainstream dan 
digital), Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, 
Komunikasi Hiburan, Komunikasi Global, dan 
Manajemen Komunikasi. Terbit dua kali dalam 
setahun, setiap bulan Juni dan Desember.

Dr. Rino F. Boer Editor in Chief Commentate 
Journal of Communication Management, menyatakan 
bahwa jurnal ini dikelola berdasarkan kebutuhan 
dunia akademis dan kontribusi praktis secara nyata 
dalam mengamati dan memahami fenomena dunia 
komunikasi dalam realitas sosial. Ia memaparkan, 
“Galian ilmu pengetahuan dari kampus patut 
diimplementasikan pada masyarakat luas. Fenomena 
komunikasi yang dikonstruksi di dalam penelitian 
ilmiah wajib dipublikasikan sehingga dapat diakses 
oleh berbagai pihak agar bermanfaat tidak hanya 
secara akademis, tetapi manfaat praktis bagi dunia 
usaha dan pelaku bisnis. Commentate hadir sebagai 
media publikasi yang menjembatani dunia akademik 
dengan dunia sosial”. Seiring dengan kebutuhan 
publikasi artikel ilmiah yang menjadi syarat kelulusan 
bagi mahasiswa di Strata-2, ia menambahkan, 

“Commentate diadakan untuk menjadi wadah bagi 
seluruh mahasiswa PGP untuk mengeksplorasi 
potensi dirinya menjadi penulis ilmiah professional 
dalam bidang pekerjaannya masing-masing”. Jurnal 
ini dapat diakses melalui http://journal.lspr.edu/
index.php/commentate/about.

Pembukaan Jurnal Komunikasi dan Manajemen 
di LSPR mendapatkan apresiasi dari pihak LLDikti 
Wilayah III. Berkat penambahan jurnal tersebut, LSPR 
dapat membuktikan bahwa jurnal yang dibentuk 
dapat menjadi wadah untuk para peserta didik untuk 
semakin memperdalam ilmunya. Kami berharap 
untuk seluruh kampus yang berada di bawah 
naungan LLDikti Wilayah III dapat terus memajukan 
perkembangan jurnal di kampusnya.
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Bangun Ekosistem Riset dan Inovasi, 
Universitas Pertamina Gelar SPACE UP

Jakarta, 29 Januari 2021 – Riset dan inovasi 

merupakan cara untuk membangkitkan daya saing 

bangsa, serta penguatan investasi di bidang riset dan 

pengembangan akan meningkatkan kemampuan 

Indonesia dalam hal inovasi. 

Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 

Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Koordinasi 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Rakornas 

Iptek) Tahun 2020 mengungkapkan, dana untuk riset 

di Indonesia hanya mencapai angka 0,25% dari total 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka 

ini jauh tertinggal dari negara maju seperti Amerika 

Serikat, Tiongkok, dan Jepang, yang mencapai 2% 

dari total PDB.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, 

Nadiem Makarim, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 

Tahun 2020, mengatakan bahwa bahwa Indonesia 

membutuhkan SDM untuk melakukan riset. Melalui 

kebijakan Kampus Merdeka yang digagasnya, 

Mendikbud menyatakan kesiapan melahirkan para 

peneliti dan inovator. Menurutnya, penting untuk 

membangun ekosistem riset di level Perguruan 

Tinggi. Salah satu caranya, dengan melibatkan 

para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proyek 

penelitian.

Dalam rangka membangun ekosistem riset 

di level Perguruan Tinggi, Universitas Pertamina 

bersama dengan PT Pertamina (Persero) melalui 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset dan Karya 

Ilmiah (Heuri Cosmos) menyelenggarakan kegiatan 

yang diberi nama “Scientific Paper Competition 

(SPACE-UP)”. Kompetisi tersebut telah diikuti oleh 

mahasiswa-mahasiswi dari seluruh perguruan tinggi 

di Indonesia ini menghadirkan empat kategori lomba, 

yakni: Documentary Film Competition, Scientific 

Paper Competition, Industrial Case Competition, dan 

Scientific Poster Competition. Tema yang diangkat 

adalah “Living with COVID-19 in New Normal Era”. 

Proses pengiriman berkas dan seleksi untuk keempat 

kategori lomba telah dilaksanakan sejak September 

2020. Sementara itu, grand final digelar pada tanggal 

23-24 Januari 2021 secara daring.

Daniel S. Purba, SVP Strategy & Investment 

PT Pertamina (Persero) dalam talkshow berjudul 

“What Should be Prepared to Live Harmony With 

COVID-19” sebagai rangkaian dari acara grand final, 

mengungkapkan perlunya penguatan riset di era 

transisi selama pandemi menuju pasca pandemi. 

“Penting bagi perusahaan untuk memodifikasi semua 

sektor bisnis agar profit perusahaan tidak berada di 

posisi minus. Dalam proses penerapan modifikasi 
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tersebut tentu memerlukan penelitian mendalam,” 

ujarnya.

Budi W. Soetjipto, Ph.D., Wakil Rektor Bidang 

Penelitian, Pengembangan dan Kerja Sama 

Universitas Pertamina mengatakan bahwa kompetisi 

semacam ini harus terus digalakkan.  Agar mahasiswa 

terbiasa melakukan riset sehingga mereka menjadi 

pembelajar sepanjang hayat (life-long learner). 

“Dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya 

kepada mahasiswa untuk terlibat dalam riset, inovasi 

baru akan terus lahir dan berkembang. Mahasiswa 

juga akan lebih terbiasa dan dekat dengan isu-isu di 

dunia industri. Sehingga, akan lebih sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

Penjurian seluruh kategori lomba dilakukan 

secara objektif dengan melibatkan para pakar dan 

ahli di bidangnya, diantaranya: Ariantari, Business 

Planning & Development Manager PT Pertamina 

Retail; Dr. Trina Fizzanty, Kepala Pusat Penelitian 

dan Perkembangan IPTEK, LIPI; Dr. Eng Budi 

Prawara, Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan 

Telekomunikasi, LIPI; Zulkarnaen Arsi, Product 

Development Manager, Teknovatus Solusi Sejahtera; 

Kurnia Wiji Prasetyo, S.Hut, M.Si., Peneliti Ahli Muda 

Bidang Biomaterial dan Rekayasa Bahan, LIPI; Agni 

Tirta, Sutradara, Produser dan Founder Belantara 

Films; dan Drs. Hasan Sunarto, M.Pd, Guru Seni Rupa 

SMPN 1 Kudus.

Juara pertama dari keempat kategori lomba 

diraih oleh Universitas Indonesia untuk kategori 

Scientific Poster Competition; Telkom University untuk 

kategori Documentary Film Competition dengan judul 

film “Wave of Saviour”; Institut Pertanian Bogor 

untuk kategori Scientific Paper Competition dengan 

judul paper “In Silico Study: Hermetia Illucens Based 

Acute Respiratory Infection Treatment”; dan Institut 

Teknologi Bandung untuk kategori Industrial Case 

Competition. Sementara untuk mahasiswa-mahasiswi 

dari Universitas Pertamina sendiri meraih beberapa 

penghargaan yakni: Juara 3 dalam kategori Scientific 

Poster Competition; Juara 2 dan Favorite Documentary 

Film dalam kategori Documentary Film Competition 

dengan judul film “SURVIVOR: The Untold Story”; 

Juara 2 dan Best Paper dalam kategori Scientific Paper 

Competition dengan judul masing-masing karya 

“Watch CDP Prototype (COVID-19 Data Prediction) 

Using Python and Sensoric-Based Artificial Intelligence 

Statistics System”, dan “Vitaworm Potential Of 

Zophobas Morio’s Fatty Acid as Immunomodulator”.

Hasil dari kegiatan yang luar biasa tersebut 

menjadikan Perguruan Tinggi yang berada di 

naungan LLDikti Wilayah III terlihat sangat antusias 

serta memerhatikan kebutuhan yang sedang 

digalakkan, yaitu perkembangan riset yang ada di 

Indonesia. LLDikti Wilayah III mengucapkan selamat 

serta berbangga atas pencapaian prestasi berupa 

kesuksesan dari kegiatan yang dilaksanakan serta 

kemenangan yang diraih oleh beberapa kampus yang 

telah dicantumkan tersebut. Harapan nya adalah 

bahwa kegiatan kampus yang telah berlangsung ini 

dapat menjadi landasan bagi kampus lainnya untuk 

semakin aktif dan juga memerhatikan kebutuhan 

yang diperlukan oleh Perguruan Tinggi.
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Universitas Budi Luhur menjadi instansi 

pendidikan yang terus berinovasi dan tumbuh 

mengikuti laju perkembangan zaman yang semakin 

efisien, termasuk dalam mengikuti perkembangan 

mobilitas di masa depan melalui kendaraan listrik. 

Semangat universitas kenamaan di Jakarta ini 

terhadap riset kendaraan listrik ditunjukan secara 

konkret melalui pengembangan berbagai kendaraan 

listrik, dan kini dengan bangga memperkenalkan 

motor listrik terbaru yakni Budi Luhur - Sport Electric 

Vehicle 01 (BL-SEV01) kepada Indonesia.

BL-SEV01 menjadi bukti nyata dan sumbangsih 

Universitas Budi Luhur terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan melalui riset kendaraan listrik, 

yang diharapkan bisa menjadi solusi akan kebutuhan 

mobilitas masyarakat di masa depan. Pengembangan 

yang dilakukan ini sesuai dengan nilai-nilai 

Universitas Budi Luhur sebagai instansi pendidikan 

yang berkontribusi aktif terhadap bangsa dan negara 

Republik Indonesia.

“Universitas Budi Luhur sejak lama telah 

merencanakan pengembangan mobil dan motor 

listrik yang merupakan hasil karya anak bangsa. 

Riset yang kami kembangkan ini menjadi bagian 

dari misi Universitas Budi Luhur dalam memfasilitasi 

dan memotivasi sivitas akademika untuk mencapai 

penelitian bermutu, serta melakukan kegiatan yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas,” 

ungkap Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Yayasan 

Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro, MBA, 

kamis (14/1/2021).

Rektor Universitas Budi Luhur, Dr. Ir. Wendi 

Usino, M.Sc., M.M., menjelaskan BL-SEV01 

merupakan sepeda motor yang 100 persen digerakan 

menggunakan tenaga listrik sebagai sumber 

tenaganya, serta dikembangkan oleh civitas akademis 

Universitas Budi Luhur. Selain itu, pengembangan 

BL-SEV01 mendapatkan dukungan dari Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan dibantu oleh 

Katros Garage untuk desain kendaraan.

Baik pengajar dan mahasiswa Universitas Budi 

Luhur mengembangkan motor listrik, baterai, 

dan modul yang digunakan di BL-SEV01. Ketiga 

komponen utama sebuah motor listrik ini sudah 

dikembangkan sedemikian rupa agar bisa bekerja 

secara optimal sesuai dengan kondisi, karakteristik, 

dan medan di Indonesia. Semua komponen yang 

dikembangkan ini sudah teruji dan terbukti bisa 

berfungsi dengan baik setelah melalui rangkaian tes 

di laboratorium milik LIPI.

Spesifikasi BL-SEV01 didukung dengan motor 

listrik BLDC 96 Volt dengan tenaga mencapai 16 kW, 

didukung oleh baterai 48Ah dan controller 96 Volt 

200 Ampere. Alhasil, sepeda motor ini bisa melaju 

hingga 110 kilometer untuk sekali pengisian baterai, 

dengan waktu pengisian baterai cukup 4 jam.

Kemudian di sektor desain dipilih model Cafe 

Racer untuk menegaskan performa dan kemampuan 

BL-SEV01 sebagai sebuah motor sport yang kuat, 

tangguh, dan agresif. Pemilihan desain ini disesuaikan 

dengan performa dari BL-SEV01 yang setara dengan 

motor sport 300 cc.

“Perkembangan teknologi di era industri 4.0, 

para akademisi tidak bisa hanya berdiam diri namun 

harus bisa berkembang untuk berpikir jauh ke depan 

demi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

Semoga hasil pemikiran dan wawasan teknologi 

motor listrik yang dihadirkan Universitas Budi 

Luhur mendapat dukungan dari semua pihak demi 

kemajuan industri yang ramah lingkungan, ekonomis, 

dan solusi untuk energi terbarukan,” sambut Dr. Ir. 

Wendi Usino, M.Sc., M.M.

Universitas Budi Luhur Memperkenalkan BL - SEV01 
Bukti & Semangat Universitas Budi Luhur Beradaptasi 

dengan Perkembangan Teknologi
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Tim Catur Putra Mahasiswa Gunadarma Juara 
Kejuaraan Catur Online Antar Universitas Asia

Torehan prestasi gemilang kembali diberikan 

oleh Universitas Gunadarma. Melalui Tim catur 

mahasiswanya, Universitas Gunadarma berhasil 

menyabet medali emas pada kategori beregu dan 

medali perak pada kategori perorangan untuk 

Indonesia dalam Asian University Chess Championship 

Online pada 18 Desember 2020. Kompetisi ini 

digelar secara daring oleh National University Sports 

Federation of Iran di bawah naungan Asian University 

Sports Federation dan Asian Chess Foundation.

Pada kategori beregu, kompetisi antara pihak 

Iran, Indonesia, dan Mongolia. Muhammad Lutfi Ali 

berhasil mencetak 3 poin dari 3 babak terakhir yang 

merupakan penentuan untuk menjadi juara dengan 

kompetitor Enkhnar Enkhbaatar dari Mongolia. Selain 

itu, Arif Abdul Hafidz berhasil mengalahkan Agibileg 

Uurtsaikh dari Mongolia dalam merebut juara. Secara 

keseluruhan, Tim Catur Putra Mahasiswa Gunadarma 

dalam kategori beregu telah mengumpulkan 20 

Match Point yang disumbangkan oleh Muhammad 

Lutfi Ali (7 MP), Arif Abdul Hafidz (6½ MP), dan 

Novendra Priasmoro (6½ MP). 

Terdapat juga tim catur lain dari mahasiswa 

Universitas Gunadarma yang berhasil menyumbang 

dua medali perak untuk Indonesia dalam Asian 

University Chess Championship Online pada 18 

Desember 2020. Dalam kejuaraan ini, medali 

perak didapatkan dari kategori perorangan oleh 

Woman International Master (WIM) Shanti Nur 

Abidah dengan mengoleksi 7 poin. Untuk perolehan 

medali perak kedua diraih melalui kategori beregu 

yang terdiri dari Shanti dengan 7 poin, WIM Ummi 

Fisabilillah dengan 5,5 poin, dan Woman FIDE Master 

(WFM) Retno Wijayanti dengan 5,5 poin sehingga 

memberikan Indonesia total 18 poin. Adapun total 

peserta pemain catur wanita dalam ajang ini ialah 

sebanyak 36 pemain yang mewakili 11 negara untuk 

bertanding dalam 9 putaran menggunakan sistem 

Swiss dengan waktu pikir 15 menit 10 detik.

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc selaku Kepala 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III turut 

berbangga untuk Universitas Gunadarma, terutama 

mahasiswanya yang berhasil menuai prestasi 

meskipun dalam masa pandemi. “semoga ajang 

dan kejuaraan ini dapat menjadi inspirasi dan dapat 

memberikan semangat kampus, serta mahasiswa 

lainnya di lingkungan LLDikti Wilayah III untuk selalu 

menghasilkan SDM Indonesia yang unggul yang 

mampu bersaing pada kancah dunia.” pungkasnya. Su
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UBSI: 7 Mahasiswa Lolos Seleksi dan Siap Mengikuti 
Program Bangkit – Kampus Merdeka KEMDIKBUD

Dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika 

menjadi salah satu perguruan tinggi yang akan 

menerapkan sebuah kebijakan tersebut pada tahun 

2021 ini. Melalui program Bangkit, Universitas 

Bina Sarana Informatika telah berpartisipasi dalam 

menyukseskan kebijakan yang telah dibentuk oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Pak Nadiem Makarim. 

Program Bangkit merupakan sarana untuk 

pematangan kesiapan karir yang dibuat oleh 

Google dan dijalankan atas dukungan dari berbagai 

perusahaan seperti dari Gojek, Tokopedia, Traveloka 

dan Deeptech Foundation. MoU yang telah disepakati 

tersebut sudah ditandatangani oleh Google dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, sehingga pihak universitas tidak perlu 

mendapatkan atau menandatangani MoU dengan 

Google/Bangkit. 

Program ini dirancang untuk memberikan peserta 

sebuah paparan langsung dengan praktisi dari 

industri dan akan mempersiapkan peserta dengan 

keterampilan yang relevan untuk mencapai karir yang 

sukses di perusahaan teknologi yang terkemuka. 

Peserta dapat memilih dari jalur Android, Cloud, 

atau Machine Learning, selain ketiga hal tersebut 

mereka juga akan mempelajari keterampilan penting 

seperti metodologi berpikir desain, kepemimpinan, 

komunikasi, dan keterampilan presentasi. Setelah 

berhasil menyelesaikan program ini, peserta akan 

diundang ke pameran karir virtual, disana mereka 

akan memiliki akses peluang kerja di perusahaan 

terkemuka di Indonesia.

Pada akhir semester, sepuluh tim proyek akhir 

akan dipilih untuk pengembangan lebih lanjut 

termasuk dana inkubasi hibah dan dukungan 

dari universitas mitra Bangkit yang ditugaskan. 

Harapannya melalui proses ini, dapat membantu 

untuk membentuk angkatan berikutnya dari startup 

teknologi yang sukses di Indonesia. Peserta yang 

menyelesaikan program ini akan memenuhi syarat 

(tergantung persetujuan universitas peserta) hingga 

20 kredit studi universitas (SKS). 

Ketujuh mahasiswa yang lolos seleksi tersebut 

berasal dari kampus Sukabumi yang terdiri dari 

enam mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer dan 

satu mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. 

Salah seorang mahasiswa yang lolos, Farhan Fauzan 

mengungkapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah 

saya sangat senang dan bersyukur bisa lolos seleksi 

dari ribuan peserta yang mendaftar dan terpilih 

mengikuti program Bangkit ini, mudah-mudahan 

kesempatan ini bisa saya manfaatkan untuk belajar 

dari pengetahuan dan pengalamanan para instruktur 

yang berkualitas”. 

Melalui Program Bangkit diharapkan lulusan 

Universitas Bina Sarana Informatika tidak hanya 

memiliki gelar sarjana semata tetapi memiliki 

kualifikasi dan keterampilan yang mumpuni dan siap 

berperan dalam perusahaan teknologi terkemuka di 

Indonesia. 

Pencapaian yang diraih oleh ketujuh mahasiswa 
dari UBSI tersebut telah mendapatkan apresiasi 
dari LLDikti Wilayah III. Kelulusan seleksi tersebut 
merupakan sebuah keberhasilan yang sangat 
menguntungkan bagi Universitas Bina Sarana 
Informatika. Semoga kedepannya seluruh universitas 
yang berada di bawah naungan LLDikti Wilayah III 
dapat menunjukkan kesuksesan dari setiap aspek 
yang terdapat dalam setiap perguruan tinggi.
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Dosen FEB Unas Jadi Presenter Terbaik 
dalam Kegiatan Call For Papers

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Universitas Nasional (Unas), Dr. Zumratul Meini, 

S.E., M.S.E., M.S.Ak., telah menjadi presenter 

terbaik dalam kegiatan seminar nasional dan Call for 

Papers, yang diselenggarakan oleh program studi D3 

Akuntansi Universitas Pamulang, Provinsi Banten. 

Kegiatan ini dilakukan secara virtual pada Selasa, 

(03/11).

Melalui tema ‘Peran Akuntansi Dalam Pemulihan 

UMKM Pasca Pandemi’, Zumratul mempresentasikan 

penelitiannya mengenai akuntansi keuangan dengan 

judul “Tinjauan Kembali Pengaruh Tingkat Adopsi 

IFRS terhadap Persistensi Laba Perusahaan”.

Dalam kegiatan tersebut, penelitiannya 

berhasil masuk ke dalam 15 paper terpilih yang 

akan dipublikasikan ke jurnal terakreditasi SINTA 

(Science and Technology Index). Kemudian, ia meraih 

penghargaan best presenter dari 15 penelitian yang 

dipresentasikan.

Dihubungi oleh Humas Unas, Zumratul 

mengatakan, publikasi dan presentasi penelitian 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

dosen sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Menurutnya, salah satu bentuk publikasi yang 

bisa dilakukan oleh dosen ialah dengan mengikuti 

seminar nasional dan Call for Papers.

“Kegiatan ini merupakan salah satu peluang 

bagi dosen untuk bisa publikasi penelitian. Selain 

itu, call for papers juga dapat memudahkan dosen 

untuk mendapatkan masukan-masukan yang bisa 

bermanfaat bagi penelitiannya,” jelasnya saat 

dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (10/11).

Di samping mengimplementasikan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, lanjutnya, publikasi penelitian 

dosen juga bermanfaat bagi akreditasi prodi dan 

institusi. “Jadi setiap semesternya kami (dosen) 

memang diwajibkan untuk penelitian. Baik secara 

individu maupun kolaborasi dengan sesama dosen 

maupun mahasiswa. Hal ini juga bermanfaat bagi 

akreditasi,” tuturnya.

Perempuan kelahiran Bandar Lampung, 1 Mei 1975 

itu berharap, setiap dosen dapat terus melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena ini merupakan 

kewajiban bagi setiap tenaga pendidik di institusi 

pendidikan.

“Setiap dosen harus bersemangat dalam 

melakukan penelitian, di samping pengajaran dan 

pengabdian. Kampus Unas juga mendukung penuh 

terhadap penelitian yang dijalankan baik dosen 

maupun mahasiswanya. Oleh sebab itu. hal ini harus 

dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tutupnya. (NIS)

Perolehan prestasi oleh salah satu Dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Nasional 

mendapatkan ucapan selamat dari pihak LLDikti 

Wilayah III. Berkat penelitian yang dilakukan oleh 

beliau, dapat menjadikan universitas semakin 

terdepan dalam pembekalan ilmu dan juga prestasi. 

Diharapkan dengan adanya keberhasilan tersebut, 

universitas yang berada di bawah naungan LLDikti 

Wilayah III dapat memunculkan insan cerdas yang 

dapat mengharumkan nama universitas dan juga 

wilayah yang diduduki.
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Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan bekerja sama dengan Google, Gojek, 
Tokopedia, dan Traveloka menyelenggarakan 
Bangkit 2021 sebagai program Kampus Merdeka. 
Bangkit sebagai bentuk studi independen merupakan 
program pelatihan berbasis teknologi digital bagi 
mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia 
industri.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Ditjen Dikti, Aris Junaidi menyampaikan diperlukan 
penyesuaian pengetahuan serta kompetensi dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan persaingan 
global. Inovasi di bidang sains dan teknologi mampu 
menjadi penggerak perubahan bangsa.

“Kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat 
dan dinamis mendorong untuk terus berusaha 
menyesuaikan diri baik pengetahuan dan kompetensi 
untuk mampu bersaing dengan masyarakat global 
yang hampir tidak ada batasan,” kata Aris pada acara 
Sosialisasi Program Bangkit 2021, Sabtu (9/1/2021).

Adapun bidang yang banyak diperlukan saat ini 
adalah machine learning dan data analytic. Namun, 
menurut Aris talenta ini masih minim dimiliki oleh 
generasi bangsa. Sehingga, melalui program Kampus 
Merdeka yang bekerja sama dengan Bangkit, 
diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengasah 
kemampuan mahasiswa di bidang tersebut.

“Melalui semangat Kampus Merdeka dengan 
proyek mandiri atau studi independen, mahasiswa 
berkesempatan untuk mendapatkan kompetensi 
tambahan melalui pembelajaran dan pelatihan 
intensif selama satu semester dengan proyek nyata 
aplikasi teknologi machine learning di masyarakat,” 
jelas Aris.

Aris menambahkan melalui program Bangkit 
2021 mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan 
pelatihan di bidang teknologi digital dan proses 
pembelajarannya diakui setara 20 sks serta micro 
credential yang difasilitasi langsung oleh Bangkit.

“Melalui program ini diharapkan dapat lahir 
talenta-talenta digital dan inkubator-inkubator 
inovasi di bidang teknologi informasi di perguruan 
tinggi,” tutup Aris.

Pada kesempatan yang sama, Adrianus Yoza dari 
tim Bangkit menyampaikan program ini bertujuan 
melahirkan mahasiswa yang kompeten di tiga bidang 
yaitu machine learning, mobile programming dan 
cloud computing. Untuk itu, dibutuhkan mahasiswa 
yang memiliki kualifikasi dan motivasi yang tinggi 
dalam berkomitmen untuk belajar bersungguh 
sungguh.

“Dalam mengikuti program ini diperlukan 
mahasiswa yang berkualifikasi dan termotivasi untuk 
belajar, karena dalam program ini mahasiswa perlu 
mengikutinya secara penuh, atau tidak bisa dijadikan 
sampingan,” ujar Adrianus.

Adrianus menyebut ada beberapa manfaat yang 
akan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti program 
ini, seperti kompetensi berupa hard skill dan soft 
skill, kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya ke 
masyarakat, kesempatan untuk berinteraksi dengan 
para praktisi industri, konversi sks hingga 20 sks, 
serta mendapatkan transkrip dan sertifikat.

Pelatihan Bangkit 2021 menawarkan tiga program 
pelatihan antara lain machine learning, mobile 
programming dan cloud computing.

Program ini terbuka bagi mahasiswa D4/
S1 di perguruan tinggi yang setidaknya telah 
menyelesaikan semester 5. Dalam pelaksanannya, 
Bangkit 2021 juga bekerja sama dengan 15 perguruan 
tinggi yang akan menjadi host, antara lain Universitas 
Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas 
Udayana, Institut Teknologi Sebelas Nopember, 
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Terbuka, 
Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, 
Universitas Gunadarma, Telkom University, 
Universitas Dian Nuswantoro, Institut Teknologi 
Harapan Bangsa, dan Universitas Bina Nusantara.
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“Link and Supermatch,” Upaya Kemendikbud 
Tingkatkan Lulusan Vokasi yang Kompeten 

Jakarta, 30 Januari 2021 --- Direktur Jenderal 
Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 
Wikan Sakarinto menekankan bahwa kompetensi 
merupakan kunci utama bagi para lulusan pendidikan 
vokasi. Lulusan kompeten adalah mereka yang 
memiliki bekal hard skills, soft skills, dan pendidikan 
karakter yang berguna pada saat mereka terjun 
langsung dalam dunia usaha dan dunia industri 
(DUDI).

Oleh karena itu, guna mewujudkan hal 
tersebut, pihaknya mengedepankan konsep “Link 
and Supermatch”. Konsep ini mengacu kepada 
‘pernikahan’ antara pendidikan vokasi dengan 
DUDI. Selain itu, “Link and Supermatch” juga 
menitikberatkan lulusan vokasi pada paket 8+1. 
“Di dalamnya mencakup 1) kurikulum, 2) soft skills, 
3) visiting teacher expert from industry, 4) internship, 
5) certificate of competence, 6) training, 7) applied 
research, 8) commitment absorbing graduates, dan 
9) scholarship/job contract/donation dari industri,” 
terang Wikan dalam webinar yang bertajuk “Sukses 
Masa Depan melalui Sarjana Terapan”, Sabtu (30/1) 
yang digelar Tempo.co secara daring.

Menyambung pernyataan sebelumnya, Menteri 
Perhubungan Republik Indoenesia, Budi Karya 
Sumadi mendukung upaya Kemendikbud untuk 
meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) khususnya lulusan pendidikan vokasi. “Yang 
perlu kita ketahui, saat ini fokus pemerintah adalah 
pembangunan kualitas SDM, salah satu caranya 
adalah melalui pengembangan vokasi,” jelasnya.

Mengingat bahwa salah satu permasalahan 
Indonesia saat ini adalah minimnya SDM yang 
memiliki skills unggul. Padahal, 24% atau sekitar 63,4 
juta dari penduduk Indonesia merupakan kategori 
usia produktif. Angka pengangguran terutama 
berasal dari lulusan sekolah vokasi dan SMA (20%). 
Hal ini dikarenakan keterampilan mereka yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 
Demikian diterangkan Budi Karya pada kesempatan 
yang sama.

Program lain yang bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi lulusan vokasi diterangkan Dirjen Wikan 
adalah upgrading jurusan Diploma 3 (D3) menjadi 
Sarjana Terapan (D4). Selain itu, juga terdapat 
program “Fast Track” pada SMK menuju Diploma 
2 (D2) dengan hanya menempuh 1,5 tahun pada 
jenjang Diploma 2 (D2).

“D4 itu nanti ada delapan semester, di mana pada 
semester tujuh dan delapan, peserta didik dapat 
melakukan dual system (magang sambil kuliah) ini 
seperti yang dilakukan pada negara maju seperti 
Jerman,” jelas Wikan.

“Mengapa harus Sarjana Terapan (D4)? Saya 
tekankan kembali bahwa konsep ini dikeluarkan 
untuk menciptakan lebih banyak supervisor lapangan 
dan product designer yang sifatnya lebih aplikatif,” 
lanjutnya.

Sejalan dengan konsep Kampus Merdeka, 
Dirjen Diksi kembali memperjelas keuntungan dari 
mengambil pendidikan vokasi. Dengan penerapan 
konsep “Link and Supermatch”, akan tercetak 
lulusan yang kompeten di perguruan tinggi sesuai 
kebutuhan DUDI. “Yang terakhir, seperti yang tadi 
saya sampaikan, kami akan melakukan upgrade D3 
ke D4. Dengan menghubungkan pendidikan tinggi 
dengan industri, jadi akan menguntungkan segala 
pihak,” pungkas Wikan Sakarinto.

Pentingnya Passion dan Goals Saat Memilih 
Jurusan

Dirjen Diksi Kemendikbud, Wikan Sakarinto 
kembali mengingatkan bahwa seorang peserta 
didik harus memiliki passion dan goals saat akan 
memilih jurusan yang diinginkan. Tanpa keduanya, 
peserta didik tidak akan mencapai kompetensi yang 
diharapkan dan hanya masuk ke dalam suatu jurusan 
karena keterpaksaan.

Oleh karena itu, untuk lebih memperkenalkan 
pendidikan vokasi kepada masyarakat, Ditjen 
Diksi Kemendikbud menggelar webinar “Sukses 
Masa Depan melalui Sarjana Terapan”. Acara ini 
menampilkan narasumber penting dalam dunia 
pendidikan vokasi dan industri. “Diharapkan ke 
depannya, Indonesia mampu mencetak lebih banyak 
peserta didik yang memiliki kompetensi dan dapat 
bersaing dalam dunia industri nasional maupun 
internasional,” ucap Wikan Sakarinto.

Founder sekolah.mu, Najelaa Shihab yang menjadi 
salah satu narasumber menyampaikan pentingnya 
pendidikan vokasi bagi pembangunan bangsa. “Masih 
banyak masyarakat yang menganggap pendidikan 
vokasi merupakan pendidikan yang kurang bergengsi. 
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Padahal, dalam sektor industri peran seorang lulusan 
pendidikan vokasi sangat diperlukan,” katanya.

Menurut Najelaa, berdasarkan data sekolah.
mu dalam program karir.mu, terdapat delapan 
bidang yang paling diminati pada pendidikan vokasi. 
Di antaranya adalah kecantikan, bisnis, desain, tata 
boga, administrasi, pemasaran, pariwisata, dan 
teknologi informasi.

Narasumber berikutnya, Rektor Universitas Al 
Azhar Indonesia, Asep Saefuddin, memaparkan 
konsep industri 4.0. Dikatakan Asep, lulusan 
pendidikan vokasi dapat menjadi solusi dari 
tantangan yang dihadapi dalam masa industri 4.0.

Asep Saefuddin juga menerangkan dalam industri 
4.0, terdapat sebuah situasi yang menjadi tantangan 
Indonesia saat ini yaitu volatility, uncertainty, (VUCA). 
“Untuk mengisi era industri 4.0 dan dengan berbagai 
persoalan VUCA, saya yakin pendidikan yang 
diperlukan adalah pendidikan vokasi,” tegasnya.

Terdapat beberapa kelebihan dari pendidikan 
vokasi menurut Asep. Pertama adalah lebih 
banyak praktek (hands on learning). Tidak hanya 
mengedepankan teori, pendidikan vokasi akan 
mengedepankan praktek lapangan sebagai 
pembelajarannya. Kedua, akan ada banyak kegiatan 
yang berkaitan dengan case base learning.

Ketiga, kunjungan-kunjungan ke lokasi pabrik 
juga merupakan kelebihan dari pendidikan vokasi. Di 
mana kunjungan ini mampu membuat peserta didik 
lebih memahami ekosistem yang ada pada industri. 
“Masih banyak lagi kelebihan dari pendidikan 
vokasi yang akan didapatkan dan sangat berguna 
saat memasuki dunia kerja,” ujar Asep Saefuddin 
optimistis.

Senada dengan sebelumnya, narasumber terakhir 
yang merupakan seorang Vice President of Marketing 
JNE, Eri Palgunardi memiliki pandangan yang sama 
mengenai peran penting lulusan vokasi dalam 
menghadapi dunia industri 4.0. Pengembangan soft 
skills juga merupakan hal yang dinilainya tidak kalah 
penting dalam mencetak lulusan pendidikan vokasi 
yang kompeten.

“Kita bekerja sama dengan banyak lembaga 
pendidikan, untuk membantu kami. Kami juga 
mengarahkan mana saja yang memiliki potensi untuk 
menjadi sarjana, progam ini dinamakan JNE muda,” 
tutup Eri Palgunardi.

KABAR DIKSI
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Perbedaan Test PCR, Rapid Test Antigen, 
dan Rapid Test Antibodi

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Sample yang 
digunakan:

Tingkat akurasi: Lama pemeriksaan: Tarif:

Sample yang 
digunakan:

Tingkat akurasi: Lama pemeriksaan: Tarif:

Sample yang 
digunakan:

Tingkat akurasi: Lama pemeriksaan: Tarif:

Lendir dari hidung atau 
tenggorokan yang 
diambil melalui proses 
swab.

Sekitar 80% - 90% 1 - 7 hari. Sekitar Rp. 900.000,-

Lendir dari hidung atau 
tenggorokan yang 
diambil melalui proses 
swab.

Sekitar 70% - 85% 3 - 4 jam, atau paling 
lama 5 hari.

Maksimal Rp. 275.000

Darah yang diambil dari 
ujung jari atau pembuluh 
darah.

Sekitar 18% 30 - 60 menit Maksimal Rp. 150.000

Rapid Test Antigen

Rapid Test Antibodi

TRIVIA
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Langkah-langkah Mencuci Tangan

Basahi tangan dengan air mengalir Tuangkan sabun secukupnya Usap dan gosok kedua 
punggung tangan secara 

bersamaan

Gosok sela-sela jari tangan 
hingga bersih

Bilas dengan air bersih 
dan keringkan

Cuci tangan dengan 
sabun selama 20 detik

TRIVIA
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D4 Setara dengan S1

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
program Sarjana (S1) merupakan pendidikan akademik yang menyiapkan 
mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu 
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan 
diri menjadi profesional.

Sedangkan, program Diploma (D4) merupakan pendidikan vokasi yang 
menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang trampil untuk memaasuki dunia 
kerja sesuai dengan keahliannya.

Lulusan S1 berhak mendapatkan gelar Sarjana, sedangkan lulusan D4 berhak 
menadaptkan Sarjana Terapan.

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2003 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, program S1 dan D4 sama-sama memiliki masa belajar paling 
lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks. 
Namun, Program S1 dan D4 dirancang dengancapaian pembelajaran (learning 
outcomes) yang berbeda sehingga kompetensi maupun keterampilan yang 
dihasilkan pun berbeda.

Program S1 lulusannya diarahkan mampu menguasai dasar-dasar ilmiah dan 
keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu 
bersikap dan berperilaku  dalam kehidupan bersama di masyarakat.

Sedangkan D4, lulusannya diarahkan untuk memiliki kemampuan dasar 
profesional , keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, 
pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

Jadi, sesuaikan dengan tujuannya, pada pembelajaran S1 
lebih banyak porsi teori daripada praktik, sedngkan D4 lebih 
menitikberatkan pada praktik.

Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), baik lulusan S1 maupun 
D4 setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu paling 
rendah jenjang 6. Penyetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 
KKNI ini berdasarkan capaian pembelajaran yang dihasilkan 
oleh program S1 dan D4. 

Jadi, lulusan S1 dan D4 itu setara kualifikasinya, namun 
kompetensi atau keterampilan yang dihasilkan lulusannya 
berbeda.
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HARI BESAR NASIONAL

01 Januari

Hari Tahun Baru Masehi

03 Januari

Hari Departemen Agama

25 Januari

Hari Gizi dan Makanan

04 Februari

Hari Kanker Seunia

HARI BESAR NASIONAL
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09 Februari

Hari Pers Nasional (HPN)

22 Februari

Hari Istiqlal

28 Februari

Hari Gizi Nasional Indonesia

01 Maret

Hari Kehakiman Nasional

HARI BESAR NASIONAL
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24 Maret

Hari Peringatan Bandung 
Lautan Api

30 Maret

Hari Film Indonesia

09 Maret

Hari Musik Nasional

10 Maret

Hari Persatuan Artis Film 
Indonesia

HARI BESAR NASIONAL
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Saya tidak menyangka bisa dapat 
pengalaman magang di kelembagaan 
dan tentunya banyak pelajaran yang 
didapat bukan hanya dari tugas 
yang diberikan, melainkan dari 
penugasan yang bisa menambah 
skill. Dari magang, saya juga dapat 
banyak pengalaman baru yang dapat 
menambah wawasan serta senang 
bisa bertemu, berkenalan dengan 
banyak teman baru, dan juga staff 
LLDikti wilayah III yang baik dan 
ramah. Terimakasih LLDikti III untuk 
kesempatan magangnya. Semoga 
kedepannya dapat menambah 
Sumber Daya Manusia yang semakin 
berkualitas!

Selama magang di LLDikti, 
tentunya mendapatkan banyak 
pengetahuan dan pengalaman 
baru saat bekerja dengan tim 
maupun individu, sangat berkesan 
karena dibimbing oleh mentor 
dan teman-teman yang sangat 
solid. Semoga sukses selalu untuk 
LLDikti Wilayah III.

Syahidah Nurbivi Vashti
Politeknik Negeri Jakarta

Gloria.V.J.H
Universitas Bina Nusantara

KATA ANAK MAGANG
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Selamat dan sukses atas dilantiknya: 

Ibu Norsanty, S.Kom
Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha LLDikti Wilayah III

UCAPAN SELAMAT
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MILADERS
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MILADERS
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MILADERS




