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Indikator
Wisudawan 
Terbanyak dari FBS

BULETIN UNNES

Diterbitkan oleh UPT Pusat Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Sehat Unggul 
Sejahtera

SELASA (20/4) di Audi-
torium Unnes, tercatat 1.917 
orang diwisuda. Mereka ter-
sebar di  delapan fakultas dan 
Pascasarjana Unnes.

Terbanyak dari Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS), 481 
wisudawan. Disusul Fakultas 
Ekonomi 258 wisudawan. Fa-
kultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) 
255 wisudawan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP) terdaftar 232 
mahasiswa. Fakultas Ilmu Keo-
lahragaan (FIK) 213 wisuda-
wan, Fakultas Teknik (FT) 184 
wisudawan. Fakultas Ilmu So-
sial (FIS) 173 wisudawan, Fa-
kultas Hukum (FH) 32 orang, 
dan dari pascasarjana 90 ma-
hasiswa. 

grafis: agussumber: akademik.unnes.ac.id

Unnes Wisuda 1.666 
Sarjana dan 6 Doktor

Rektor Unnes Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi  memberikan selamat kepada wisudawan 
terbaik Tri Astuti dari prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FIS pada wisuda periode 1 2010.  

hon
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Pada periode wisuda ini tiga 
wisudawan istimewa Program 
Pascasarjana adalah Iin Pur-
namasari, dengan masa studi 

3,79 semester dan indeks prestasi ku-
mulatif (IPK) 3,79 dari Program Studi 
Pendidikan IPS, Ferani Mulianingsih 
dengan masa studi 3,2 semester dan 
IPK 3,68 dari Program Studi Pendidikan 
IPS, dan Sulbi Prabowo dengan masa 
studi 4,04 semester dan IPK 3,86 dari 
Program Studi Pendidikan Bahasa. 

Tiga lulusan terbaik dari fakultas 
adalah Tri Astuti dengan masa studi 

UNIVERSITAS Negeri Semarang (Unnes) mewisuda 1.917 orang  
Selasa, (20/4) di Auditorium Unnes Sekaran. Mereka terdiri atas 6 orang 

lulusan program Diploma II, 156 lulusan program Diploma III, 1.666 
lulusan program Sarjana, 84 orang lulusan program Magister, dan 6 

orang lulusan program Doktor, 

6,90 semester dan IPK 3,65 dari 
Program Studi Pendidikan Sosiologi 
Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Wiji 
Lestari dengan masa studi 7,17 se-
mester dan indeks prestasi kumulatif 
3,66 dari Program Studi Pendidikan 
Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan 
Seni, dan Susiani dengan masa studi 
7,6 semester dan IPK 3,56 dari Pro-
gram Studi Pendidikan Fisika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam.

Rektor Universitas Negeri Sema-
rang Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo 

Iin Purnamasari Wisudawan Terbaik
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Sambungan hlm 1
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Damardjati Supadjar, Sucipto Hadi Purnomo, dan Sudijono Sastroatmodjo

Masih Ada “Jawa” di Selasa LegenPentas Ketoprak 
D’executive

Pendaftaran Program 
Pascasarjana

riki

PARA pejabat teras Universitas 
Negeri Semarang (Unnes) akan terli-
bat dalam pentas Ketoprak D’ Execu-
tive, Rabu 28 April 2010 pukul 19.00, 
di panggung terbuka Fakultas Bahasa 
dan Seni (FBS) kampus Sekaran. 

“Pentas akan membabar lakon ‘Aji-
ning Dhiri Memayu Bumi’ yang skena-
rionya ditulis oleh Supraptono, dosen 
Fakultas Teknik dan sutradara Purwan-
to, dosen Seni Rupa FBS. Penata gen-
ding Widodo Brotosedjati, sedangkan 
penata gerak Bintang Hanggoroputro,” 
jelas M Khafid, salah satu panita. 

Dia mengatakan, pergelaran ter-
sebut merupakan penutup rangkaian 
pentas seni dalam rangka Dies Natalis 
Ke-45 atau Lustrum IX Unnes. 

Menurut Khafid, pentas juga akan 
didukung oleh seniman Ngesti Pan-
dhawa, ketoprak Pati, bintang tamu Ki 
Manteb Sudharsono, dan Bagong Gen-
dut Banyubiru. “Tontonan ini terbuka 
untuk umum dan gratis,” tandasnya. 

BERBEDA dari weton seseorang, hari 
lahir dan pasaran bagi sebuah lembaga se-
ring kali terabaikan. Namun tidak demikian 
bagi Universitas Negeri Semarang (Unnes). 

Demi mengingat weton institusinya, 
ratusan mahasiswa, karyawan, dan dosen 
menggelar Selasa Legen untuk kali perta-
ma, Senin malam (12/4), di teras auditorium 
kampus Sekaran. Selasa Legi adalah hari ke-
lahiran Unnes berdasarkan petung Jawa. 

Semenjak pukul 19.30, gending-gending 
telah mengalun secara live. Para niyaga, 
yang semuanya mengenakan beskap dan ja-
rit, juga para waranggana adalah mahasiswa 
dan dosen universitas tersebut. 

Satu demi satu tetamu berdatangan dan 
duduk secara lesehan. Tak sampai setengah 
jam kemudian, acara dibuka oleh pewara. 
Diacarani dengan bahasa Jawa yang cende-
rung arkais, sejumlah peserta pun tampak 
klesak-klesik. Boleh jadi, sebagian dari me-
reka tak begitu ngeh benar terhadap ujaran 
sang pewara. 

Tak cukup sampai di situ. Sejumlah pe-
serta secara dadakan didaulat untuk nem-
bang. DYP Sugiharto, guru besar Fakultas 
Ilmu Pendidikan yang juga Kepala Lembaga 
Pengembangan Pendidikan dan Profesi, pun 
tak bisa mengelak ketika diminta membawa-
kan sebait macapat. 

Acara pun terus mengalir seiring dengan 

kian bertambahnya peserta, terutama 
mahasiswa. Selain gending, macapatan 
dan pembacaan guritan (puisi Jawa) me-
warnai acara tersebut. 
Jalma Limpad

“Mengingat weton adalah mengin-
gatkan kita bahwa siapa pun ora bisa 
dhewe. Kita terlahir karena bapak-ibu 
sebagai lantaraning tumuwuh,” ungkap 
Damardjati Supadjar, pembicara dalam 
sarasehan tersebut, dalam bahasa Jawa 
yang “terjaga”. 

Bersama pensiunan guru besar fil-
safat Timur Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, tampil pula Rektor Sudi-
jono Sastroatmodjo sebagai pembicara.
Mereka mengupas topik “Jalma Limpad 
Seprapat Tamat”. 

“Jalma limpad seprapat tamat adalah 
ahli sasmita, sasmita narendra. Dalam 
ungkapan lain, tanggal pisan kapurna-
man,” tandas Damardjati. 

Penulis buku Nawangsari dan Sastra 
Gendhing itu kemudian menerangkan 
tingkatan komunikasi ala Jawa. “Tingkat 
terendah dhupak bujang. Baru ngerti 
setelah didhupak. Di atas itu, esem man-
tri, semu bupati, dan tertinggi adalah 
sasmita narendra,” kata lelaki yang 30 
Maret lalu merayakan ulang tahunnya 
yang ke-70 itu. 

Agenda

TANGGAL 23 April 2010 Pen-
daftaran Program Pascasarjana Unnes 
gelombang I akan ditutup. Karena 
itu calon mahasiswa yang belum 
melakukan pendaftaran diminta seg-
era mendaftar di Gedung A Program 
Pascasarjana UNNES, kampus Bendan 
ngisor. Seleksi akan diselenggarakan 
pada tgl 27 April 2010. Hasil akan diu-
mumkan pada tanggal 4 Mei 2010.
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Seputar Kampus

MSi dalam sambutannya men-
gatakan, sampai saat ini lulusan 
program Sarjana masih mendomi-
nasi jumlah wisudawan. Universitas 
Negeri Semarang berharap, di masa 
mendatang jumlah lulusan program 
pascasarjana akan semakin seim-
bang dengan jumlah lulusan program 
sarjana. Mengapa dekimian?

“Unnes berkomitmen untuk mem-
berikan kontribusi melalui para magis-
ter dan doktor yang mampu mengem-
bangkan berbagai temuan baru dalam 
berbagai bidang guna meningkatkan 
daya saing bangsa,” tegas Prof Sudi-
jono. 

Dia menambahkan, ini merupakan 
kebanggaan bagi semua, di tengah 
ikhtiar bangsa-bangsa di dunia un-
tuk meningkatkan kualitas pendidikan 
kaum perempuan, dan menjelang de-
tik-detik Peringatan Hari Kartini di In-

donesia, lima lulusan terbaik adalah 
para perempuan. 

Lebih dari itu, lanjut Rektor, se-
cara khusus keluarga besar Uni-
versitas Negeri Semarang juga ber-
bangga karena dapat mempersem-
bahkan kepada bangsa ini para 
Srikandi Muda Pendidikan Nasional. 
Dari dunia pewayangan kita tahu, 
Srikandi adalah figur wanita yang 
mampu menyelamatkan kaumnya 
dari situasi kritis.

*hon
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Unnes Kerja Sama dengan Pemkab Wonosobo

*tika

Ujian Nasional Online 
Lebih Luwes

hon

Seminar Nasional PTK

Agenda
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Reuni BP2M

*agus

BADAN Penerbitan dan Pers 
Mahasiswa (BP2M) Universitas 
Negeri Semarang akan mengada-
kan Reuni Bersama Alumni LPM 
Nuansa dan Kompas Mahasiswa 
3 Juli 2010. Kegiatan ini akan 
dilaksanakan di Graha Wiyata 
Patemon, Semarang. BP2M juga 
akan membuat buku kenangan. 
Alumni dapat mengirimkan data 
diri dan foto ke email redaksi@
bp2munnes.com sebelum 30 
April 2010. Informasi hubungi 
Diana 085640236207.

Pembantu 
Rektor Bidang 
Akademik 
Supriadi 
Rustad 
bersama 
Enterprise PT 
Telkom Drive 
Jateng-DIY 
Harry Friman. 

PERSATUAN Guru Re-
publik Indonesia (PGRI) Ran-
ting khusus FBS Unnes bersama 
Penerbit Bandung Institute akan 
menyelenggarakan Seminar 
Strategi Penyusunan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) untuk 
Lomba dan Kenaikan Pang-
kat, Minggu (25/4) di gedung 
Karya Graha Unnes kampus ke-
lud. Untuk Informasi  hubungi 
08882574315.

KAMIS (15/4), di pendapa Kabupaten 
Wonosobo, ditandatangani nota kesepahaman 
antara Universitas Negeri Semarang (Unnes) 
dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Ditan-
datangani pula perjanjian kerja sama antara 
universitas ini, Yayasan damandiri, PT Usaha 
Gemilang Utana (UGU), dan Koperasi Kilang 
Mandiri Sejahtera (KMS). 

“Nota kesepahaman antara Unnes dan Pemk-
ab Wonosobo sudah berakhir 2003 lalu. Karena 
itu, perlu dilakukan pembaruan kerja sama yang 
meliputi tridarma perguruan tinggi,” kata Pem-
bantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja 
Sama Fathur Rokhman. 

Fathur juga mengatakan, perjanjian kerja 

sama dengan KMS, UGU, dan Yayasan Da-
mandiri tentang pemberdayaan masyarakat 
melalui kemitraan strategis budidaya nilam. 
“Kerja sama ini didasarkan pada asumsi 
pemanfaatan tanaman nilam sebagai bahan 
baku utama minyak nilam memiliki potensi 
ekonomi, baik di pasar lokal maupun inter-
nasional.” 

Selain itu, lanjut Fathur, mekanisme 
produksi dan pemasaran minyak nilam be-
lum terkoordinasi dengan baik. “Akibatnya, 
antusiasme pemberdayaan penanaman dan 
produksi tanaman ini oleh produsen minyak 
nilam di wilayah Wonosobo terhambat,” ka-
tanya. 

KOMPAS mengadakan 
lomba menulis bagi siswa SMA/
SMK dan mahasiswa. Tema lom-
ba “Semarang yang Kuimpikan” 
dengan sub tema untuk siswa 
SMA/SMK “Semarang Impi-
anku” dan mahasiswa “Prioritas 
Pembangunan Kota Semarang”.

Bentuk tulisan ilmiah-po-
puler, tulisan asli, dan belum 
pernah dipublikasikan. Panjang 
tulisan maksimal 5.000 karak-
ter (termasuk spasi), tidak ter-
masuk halaman. Tulisan diketik 
spasi rangkap times new roman 
dengan ukuran font 12. Tulisan 
diserta fotokopi identitas diri 
(KTP) / kartu pelejar / kartu ma-
hasiswa), disertai. Alamat len-
gkap sekolah / perguruan tinggi 
/ rumah, serta nomor telpon yang 
bisa dihubungi. Tulisan diterima 
paling lambat 15 Mei 2010 pu-
kul 16.00 WIB. Informasi email 
kompasjateng@kompas.com.

Lomba Menulis 
Semarang

*riki

UNIVERSITAS Negeri 
Semarang mengelar forum dis-
kusi yang menggagas pelaksa-
naan Ujian Nasional Online, Ka-
mis (15/4). Forum diskusi yang 
dihadiri kalangan civitas aka-
demika Unnes, perwakilan guru, 
PT Telkom Divre Jateng-DIY ini 
membahas tentang penyeleng-
garaan ujian nasional yang kredi-
bel, efisien dan fleksibel.

Pembantu Rektor Bidang 
Akademik Unnes, Supriadi Rus-
tad sebagai penggagas UN online 
mengemukakan, ujian nasional 
yang bertujuan untuk mening-
katkan kualitas pendidikan justru 
menimbulkan histeria di berbagai 
aspek kehidupan. Ujian Nasional 
menjelma menjadi lakon tragik-
komedi panggung pendidikan 
nasional yang menyuguhkan ke-
lucuan sekaligus kepiluan.

Supriadi menambahkan, 
UN Online memiliki kelebihan 
dalam hal keluwesan peserta di-
dik untuk mengikuti tes, tingkat 
kredibilitas dan validitas terjamin 
karena potensi kebocoran soal 
sangat kecil, selain itu pelaksa-
naan Ujian Nasional Online akan 

menghemat biaya keuangan 
negara, karena pemerintah ti-
dak akan direpotkan dengan 
biaya pencetakan soal, pendis-
tribusian soal hingga biaya 
pengamanan.

“Pelaksanaan UN Online 
akan mengurangi ekses nega-
tif yang selama ini mengikuti 
pelaksanaan UN,” ujarnya.

Enterprise PT Telkom 
Divre Jateng-DIY, Harry Fri-
man menambahkan gagasan 
Ujian Nasional Online sangat 
mungkin dilaksanakan kare-
na infrastruktur pendukung 
maupun perangkat lunak yang 
dibutuhkan sudah tersedia. 
Telkom sebagai kepanjangan 
tangan pemerintah melalui 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) terus be-
rupaya membuka jaringan di 
daerah yang terpencil.

FAKULTAS Teknik 
Mesin Universitas Neg-
eri Semarang (Unnes) 
terus mengembangkan 
mobil mini (micro car) 
dan berencama mengirim 
10 dosen untuk mem-
perdalam ilmu ke Austra-
lia.

Dekan FT Unnes Ab-
durrahman mengatakan, 
beberapa tahun ini pi-
haknya terus menyempur-
nakan mobil hasil karya 
mahasiswa dan memamer-
kannya dalam ajang Ge-
byar Teknik Terpadu ber-
sama jurusan si pil, elektro, 
teknologi jasa dan produk-
si serta program studi 
kimia. Program mobil ini 
menjadi prakteknyata ma-
hasiswa dan berkeinginan 
menjadi cikal bakal mobil 
asli buatan anak bangsa 
Indonesia. 

A b d u r r a h m a n 
menjelaskan program 
mobil mini “sutera” (se-
hat, unggul, dan sejahtera 
seperti semboyan Unnes 
Sutera) akan ditingkatkan 
setelah terjalin kerjasama 
dengan TAFE Illawarra 
Wollongong, New South 
Wales Australia, salah satu 
perguruan tinggi teknik 
terkemuka di Australia.

FT Unnes 
Kembangkan 

Micro Car

*agus *hon

UN Online akan 
mengurangi ekses 

negatif yang selama 
ini mengikuti pelak-

sanaan UN. 
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4 Profil

Apa komentar Anda tentang pela
yanan yang serbaonline dalam seleksi 
penerimahaan mahasiswa baru?

Tidak masalah. Ini bukan hanya kare-
na kita tak boleh ketinggalan di bidang 
teknologi informasi, tapi sebaai sebagai 
agen perubahan, pastilah kita harus se-
langkah lebih maju.

Sebagai penopang tata kelola admin-
istrasi akademik dan kemahasiswaan, 
BAAK tidak bekerja sendiri. Kami 
bekerja dengan semua unsur di Unnes. 
Kalau Pusat Teknologi 
Informasi dan Komuni-
kasi bicara dengan 
data, BAAKK 
bekerja dengan 
fakta. Arti- nya, kami 
menyim- pan dan 
mengeola semua 
berkas sehingga 

men-
jadi 

Bekerja dengan Fakta
Heri Kismaryono:

PILIHAN Unnes untuk mengedepankan sistem online dalam penerimaan mahasiswa baru dan 
tata kelola akademik, bukan tanpa konsekuensi. Kepada Sekaran, Drs Heri Kismaryono MM, 
Kepala Bagian Pendidikan BAAKK Unnes bertutur tentang penerimaan mahasiswa baru.

SPMB Nusantara dan SNMPTN, pelaksa-
naannya bersama perguruan tinggi negeri 
lain di bawah koordinasi panitia pusat.

Tentang mahasiswa lain pindah ke 
Unnes?

Unnes dapat menerima mahasiswa 
pindahan dari perguruan tinggi negeri 
atau swasta. Syaratnya, program studi asal 
mahasiswa tersebut telah terakreditasi A 
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi. Mahasiswa yang pindah harus ke 
prodi yang sama. Selain itu, mahasiswa 
tersebut minimal pada semester tiga dan 
maksimal semester enam untuk S1. Untuk 
mahasiswa D3, minimal semester III dan 
maksimal semester empat. Masa studi 
mahasiswa pindahan diperhitungkan sejak 
pertama kali diterima di perguruan tinggi 
asalnya.

Untuk mahasiswa asing?
Warga negara asing dapat mendaf-

tarkan diri melalui jalur SNMPTN di 
Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) se-
tempat. Bisa juga dengan mengirimkan 
surat permohonan kepada Rektor dengan 
dilampiri riwayat hidup, fotokopi ijazah/
transkrip, surat dukungan sponsor/penja-
min, rekomendasi KBRI setempat. Jangan 
lupa melampirkan foto kopi paspor, surat 
pernyataan tidak sambil bekerja, mema-
tuhi peraturan perundangan RI, dan tidak 
berpolitik. Lampirkan pula laporan kepada 
Kedutaan Besar negara asal. 

Setelah diterima sebagai mahasiswa, 
WNA wajib memperoleh izin belajar dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Untuk meningkatkan pelayanan, 
upaya apa yang Anda lakukan?

Kami membentuk Tim Pembelajaran. 
Tim ini bertugas mengurusi peningkatan 
kemampuan dan wawasan staf BAAKK. 
Contohnya, mulai April ini kami meng-
undang pelatih dari “Kampung Inggris” 
Pare, Kediri. Mereka mendampingi staf 
agar bisa berbahasa Inggris secara aktif 
sesuai dengan visi Unnes sebagai univer-
sitas bertaraf internasional.*

data pelayanan yang prima. BAAK juga 
mengurusi mahasiswa, mulai dari pendaf-
taran sampai wisuda.

Bisa dijelaskan tentang masa peneri
maan mahasiswa baru?

Memang perkuliahan di Unnes se-
lalu dimulai awal September, namun 
prosesnya telah berjalan jauh sebelum 
itu, termasuk ketika bulan-bulan ini kita 
memasuki masa penerimaan mahasiswa 
baru. Selain menerima mahasiswa baru, 
Unnes juga menerima mahasiswa pinda-
han atau melanjutkan studi. 

Untuk program sarjana dan diploma, 
jalur penerimaan mahasiswa baru ada 
tiga, yakni Seleksi Penerimaan Maha-
siswa Unnes (SPMU), Ujian Masuk 
Bersama Perguruan Tinggi Negeri 
(UMB-PTN) yang diselenggarakan oleh 
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Baru (SPMB) Nusantara, dan Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN). SPMU adalah seleksi 
mandiri dan hanya diperun-
tukkan bagi siswa kelas IX 
SMA/ SMK/MA/Paket C, 

pada tahun akademik 
tersebut. 
Bagaimana dengan jalur 

beasiswa?
Jalur SPMU membuka jalur 

beasiswa penuh selama studi bagi calon 
mahasiswa yang berprestasi tetapi secara 
finansial kurang mampu. Tahun ini, di-

alokasikan 300 calon mahasiwa 
program S1 untuk penerima 
beasiswa ini. Informasi ten-
tang SPMU dapat diakses di 
http://spmu.unnes.ac.id, ter-
masuk pendaftarannya yang 
mulai tahun 2010 telah dila-
kukan secara full on line. 

Semenjak pendaftaran, 
termasuk membayar bi-
aya pendaftaran, hingga 
mencetak kartu tes, peserta 
tidak perlu datang ke kam-
pus Unnes. Untuk jalur *sulist

Kepala Bagian Pendidikan BAAKK
Lahir: Purbalingga, 26 Mei 1959, menyelesaikan pendidikan S1 
di Unnes, S2 Stikubank.

Drs Heri Kismaryono MM


