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Kegiatan di UKM akan menjadi
sarana nyata pembentukan Soft 
Skills mahasiswa. Pendidikan 
yang tidak hanya mengedepankan
pengembangan kognisi, namun
juga afeksi dan psikomotorik, 
akan memiliki ruangnya melalui
kegiatan di UKM.

Indonesia (UI) melalui dua video berdurasi
dua dan tiga menit,” buka Prof. Rosari.

Video yang dijadikan persembahan, 
menurut Prof. Rosari merupakan video 
yang berisikan tentang gambaran aktivitas
kemahasiswaan di Universitas Indonesia, 
khususnya kegiatan-kegiatan Unit Kegiatan
Mahasiswa.

“ 

”

alam upaya menyambut dan      
mengisi hari Kemerdekaan RI Ke-
75, Direktorat Kemahasiswaan UI 

bersama mahasiswa UI, Unit Kegiatan
Mahasiswa tingkat UI, dan Paguyuban
Kemahasiswaan, merilis dua karya video 
sebagai ucapan Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia. Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof. 
Rosari Saleh, mengatakan bahwa video 
yang dibuat merupakan persembahan dari
para mahasiswa untuk Republik Indonesia.

“Bertempat di Kampus Universitas 
Indonesia (UI) Depok, Dian Sastrowardoyo -
Alumni Universitas Indonesia bersama
mahasiswa yang diwakili oleh Perwakilan
Paguyuban dan Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM), bersama-sama secara simbolik
menyampaikan harapan di Hari 
Kemerdekaan RI ke-75 agar para 
mahasiswa UI dapat terus berkarya Untuk



“Video ini melibatkan UKM UI, yang tahun
ini telah berjumlah menjadi 60, dan akan
terus bertambah. UKM di UI tidak hanya
akan menjadi ruang bagi penyaluran bakat, 
minat dan keinginan membangun jaringan
di kalangan mahasiswa, namun, UI akan
menjadikan UKM sebagai salah satu
wadah implementasi Program Merdeka 
Belajar. Aktivitas ekstrakulikuler di UKM, 
akan dapat diperhitungkan untuk
dikonversi menjadi SKS kelulusan seorang
mahasiswa di UI,” ujar Rosari Saleh Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI.

Melalui karya video tersebut, Direktorat
Kemahasiswaan Universitas Indonesia 
ingin menyampaikan pesan penting dalam
proses aktualisasi kegiatan
kemahasiswaan melalui berbagai kegiatan
yang ada, untuk mendorong program 
Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh 
Kemendikbud.

“Kegiatan di UKM akan menjadi sarana
nyata pembentukan Soft Skills 
mahasiswa. Pendidikan yang tidak hanya
mengedepankan pengembangan kognisi, 
namun juga afeksi dan psikomotorik, akan
memiliki ruangnya melalui kegiatan di 
UKM. UKM yang siap menjadi UKM 
Merdeka Belajar, akan memiliki kurikulum
dan penilaian SKS, untuk memenuhi
pembelajaran mahasiswa di luar program 
studi masing-masing,” tutur Prof. Rosari. 
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Selain itu, video yang telah dibuat juga 
memberikan gambaran terkait berbagai
capaian penting yang diperoleh oleh 
mahasiswa, baik prestasi akademik
maupun aksi sosial.

Pandemi Covid tidak menjadi tantangan
bagi para mahasiswa UI untuk terus
berprestasi dan berbakti kepada negeri 
melalui torehan medali dan aksi memberi
kepada masyarakat baik secara individu
maupun melalui Unit Kegiatan Mahasiswa, 
yang dalam video diwakili oleh Resimen
Mahasiswa (Menwa), Mapala, E-Sport, 
Motorsport, Geradasi Warna, Fact Checker, 
Liga Tari, Madah Bahana, AIESEC, Maven 
Pro, Super Mileage Vehicle (SMV), 
Hydromodelling Technology and 
Workshop (HTW), Nuansa Islam, Keluarga
Mahasiswa Hindu Dhrama, Radio 
Telekomunikasi Cipta (RTC), Suara
Mahasiswa (SUMA), KSM Ekaprasetya, 
Korps Mahasiswa Antikorupsi (Kosmik), 
Berkuda dan Aquatic.

“Selama masa pandemi Mahasiswa UI 
telah mencatatkan kurang lebih 66 medali
dari kompetisi Internasional dan Nasional; 
45 aksi sosial yang terbagi atas 7 kategori
aksi yaitu Relawan Kesehatan, Hotline
psikologi, pembuatan aplikasi, pembuatan
alat perlindungan diri dan handsanitizer, 
produksi informasi positif tangkal hoax, 
bantuan sosial kepada masyarakat berupa
sembako, dan penggalangan dana untuk
masyarakat,” tambah Prof. Rosari Saleh.



“Kegiatan lanjutan ini juga merupakan
bentuk dukungan pertahanan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia 
dan mewujudkan Kamtibmas yang 
kondusif dan masyarakat yang produktif” 
ujar Prof. Rosari Saleh.

Prof. Rosari menerangkan bahwa tiga ekor
sapi yang masing-masing berjenis Limosin
Asli dengan berat 450 kg, Limusin Jawa
dengan berat 450 kg, dan Sapi Madura 
seberat 280 kg, disebar oleh panitia di dua
titik, masing-masing satu (1) ekor untuk
warga Jl H. Sena RT 01 RW 05 Desa Raga 
Jaya Kec. Bojong Gede, Bogor, dan dua (2) 
ekor untuk warga Jl Raya Parakan Jati RT 
03 RW 03 Desa Susukan Kec. Bojong Gede, 
Bogor. 

“Dari tiga ekor sapi yang kami serahkan
tersebut, dihasilkan 475 kantong daging
yang siap disebar dan dibagikan kepada
warga di dua titik tersebut.” papar Pro. 
Rosari. 

Daging kurban yang telah dikemas
kemudian dibagikan kepada warga kurang
mampu seperti para janda, kaum duafa, 
anak yatim piatu, pembantu rumah tangga, 
pemulung, tukang sampah, petugas
penggali kuburan, hingga tukang ojek 
pakalan/online. 
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Di akhir, Prof. Rosari menambahkan, 
selama bulan Agustus, Direktorat
Kemahasiswaan juga menggelar berbagai
kegiatan pelatihan untuk mahasiswa
bahkan masyarakat umum.

“Di Bulan Agustus, menjelang perayaan
Kemerdekaan RI, Direktorat
Kemahasiswaan (Ditmawa) 
menyelenggarakan 8 (delapan) pelatihan
Soft Skills Digital secara maraton
bekerjasama dengan Kominfo, DPR RI dan 
Siberkreasi, yang menghadirkan para Ahli 
Digital, Wakil Pemerintah, Parlemen dan 
Selebritis seperti Christian Sugiono, Ernest 
Prakarsa, Hesti Purwadinata, Jessica Mila, 
Melanie Ricardo, Ayushita, Zeezee Shahab, 
Fathia Izzati.” tutup Prof. Rosari.

Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Unit Kegiatan Mahasiswa melakukan Aksi
Bakti Negeri tahap 3 dengan ditandai
dengan pembagian 3 ekor sapi kepada
warga dalam peringatan hari raya Idul
Adha 1441 tanggal 31 Juli 2020.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menerangkan bahwa Aksi Bakti Negeri 
tahap 3 berupa penyembelihan dan 
pembagian daging kurban merupakan
bentuk nyata dan komitmen Sivitas
Akademika UI untuk terus membantu
warga, utamanya warga di sekitar Kampus
UI Depok yang sedang berjuang dalam
menghadapi pandemi Covid-19 yang terus
berlangsung.

Bakti Untuk Negeri
Tahap 3



Edisi #6 | 20 Juli – 20 Agustus 2020

12

Direktur Kemahasiswaan UI, DR. Devie
Rahmawati menambahkan proses 
pemotongan dan pembagian daging
kurban dilakukan atas kerja sama dengan
perwakilan mahasiswa UI yang tergabung
dari beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) seperti UKM Menwa UI, UKM 
Pramuka, UKM Suara Mahasiswa, UKM 
Geradasi Warna, UKM Basket, UKM Mada
Bahana, UKM Liga Tari dan UKM Geradasi
Warna UI. 

“Semua rangkaian mulai dari penyerahan
hewan kurban, pemotongan, pendataan
warga, hingga pendistribusian daging
semuanya dilakukan oleh teman-teman
mahasiswa,” tambah Dr. Devie.

Proses penyebelihan dan pembagian
hewan kurban yang dilakukan, imbau Dr. 
Devie Rahmawati, tetap mengedepankan
protokol kesehatan untuk menghindari
persebaran virus Covid-19.

“Dalam setiap aktivitas sosial yang kami 
lakukan tetap mengedepankan keamanan
dan penerapan protokol kesehatan
terutama saat kegiatan pembagian daging
kurban seperti, mencuci tangan bagi
setiap warga yang akan masuk, 
pengukuran suhu tubuh dengan thermo 
gun, pembagian masker bagi warga yang 
tidak mengenakan masker, serta
pengaturan jarak tempat duduk dan 
antrian pengambilan daging,” tutup Devie.



AKSI SOSIAL



Edisi #6 | 20 Juli – 20 Agustus 2020

14

Di masa PJJ Covid-19, mahasiswa UI terus bergeliat
menorehkan capaian berupa prestasi dari lomba dan 
aksi sosial. Aksi sosial mahasiswa UI terbagi menjadi
dua yaitu aksi sosial bagi sivitas akademika UI (internal) 
dan aksi sosial bagi masyarakat luas (eksternal). Berikut
kami sajikan berbagai macam aksi sosial yang telah
dilakukan oleh para sivitas akademika UI sebagai wujud
nyata dalam membantu Indonesia.

UNTUK INDONESIA 
AKSI SOSIAL MAHASISWA UI
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1. UKM Resimen Mahasiswa UI 
melakukan Aksi Bakti Negeri Tahap 3 
berupa pemotongan dan penyaluran
daging kurban pada momen Idul Adha
31 Juli 2020 di Kecamatan Bojong
Gede. Aksi sosial yang dilakukan
merupakan kolaborasi dengan
Direktorat Kemahasiswaan UI. 

Proses penyaluran daging kurban
dilakukan di kelurahan Bojong Gede
dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan. Selain itu, UKM Resimen
Mahasiswa Wira Makara juga 
memberikan edukasi terkait kesehatan, 
terutama dalam menghadapi wabah
pandemik Covid-19, seperti tata cara
mencuci tangan dengan baik dan benar, 
penggunaan masker, dan tata cara
mengantri ketika di tempat umum agar 
meminimalisir persebaran Covid-19. 

Aksi sosial yang dilakukan di tengah
pandemi merupakan bentuk nyata
kontribusi mahasiswa UI untuk tetap
memberikan yang terbaik kepada
masyarakat, terutama warga di sekitar
Kampus UI. 

2. UKM Pramuka UI terlibat aktif dalam
Aksi Bakti Negeri Tahap 3 bersama
Direktorat Kemahasiswaan UI pada 
tanggal 31 Juli 2020 di Kecamatan
Bojong Gede. Aksi sosial yang 
dilakukan berupa pemotongan dan 
penyerahan daging kurban yang 
diserahkan oleh pihak Ditmawa UI. 

Aksi sosial yang dilakukan di tengah
pandemi merupakan bentuk nyata
kontribusi mahasiswa UI untuk tetap
memberikan yang terbaik kepada
masyarakat, terutama warga di sekitar
Kampus UI. 

Selain fokus dalam melakukan
pendistribusian daging, UKM Pramuka
juga turut aktif dalam melakukan
proses edukasi kesehatan kepada
masyarakat yang datang, seperti tata 
cara cuci tangan yang baik, pemilihan
masker yang tepat, hingga kegiatan
jaga jarak antar satu orang dengan
orang lain.
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3. UKM Geradasi Warna UI melakukan
Aksi Bakti Negeri Tahap 3 berupa
penyembelihan dan pembagian daging
kurban kepada warga Kecamatan
Bojong Gede pada tanggal 31 Juli 2020. 
Aksi sosial yang dilakukan merupakan
bentuk kerjasana dengan Direktorat
Kemahasiswaan UI. 

Aksi sosial yang dilakukan oleh UKM 
Geradasi Warna di tengah pandemi
merupakan bentuk nyata kontribusi
mahasiswa UI untuk tetap memberikan
yang terbaik kepada masyarakat, 
terutama warga di sekitar Kampus UI. 

Aksi sosial yang berlangsung tetap
mengedepankan protokol kesehatan
dengan taat peraturan seperti
penggunaan masker, jaga jarak, dan 
pengukuran suhu badan. Selain itu, 
UKM Geradasi Warna juga memberikan
edukasi kesehatan kepada masyarakat
yang hadir, seperti edukasi penggunaan
masker yang baik, pemilihan masker 
yang tepat, hingga kebiasaan cuci
tangan yang baik dan benar.

4. UKM Suara Mahasiswa berkolaborasi
dengan Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan Aksi Bakti Negeri Tahap 3. 
Aksi Aksi Bakti Negeri Tahap 3 ditandai
dengan penyembelian dan pembagian 3 
ekor sapi dalam momentum hari raya
Idul Adha 1441 tanggal 31 Juli 2020. 

Sebanyak 475 kantong daging berhasil
diserahkan kepada warga di Jl H.Sena
RT01 RW 05 Desa Raga Jaya Kec. 
Bojong Gede, Bogor, Jl Raya Parakan
Jati RT 03 RW 03 Desa Susukan Kec. 
Bojong Gede, Bogor. Daging yang 
terkupul diserahkan kepada warga tidak
mampu seperti para janda, pembantu
rumah tangga, hingga tukang ojek 
pangkalan/online.

5. UKM Basket UI bersama Ditmawa UI 
dan Badan Intelijen dan Keamanan Polri
menggelar Aksi Bakti Negeri Tahap 3 
pada tanggal 31 Juli 2020 dengan
melakukan penyembelihan dan 
pembagian daging kurban kepada
warga yang membutuhkan di 
Kecamatan Bojong Gede. 



7. UKM Liga Tari UI berhasil menggelar
Aksi Bakti Negeri tahap 3 bersama
Direktorat Kemahasiswaan UI. Bentuk
aksi yang dilakukan oleh UKM Liga Tari 
ialah dengan mendistribusikan daging
kurban kepada warga di Kec. Bojong
Gede dalam acara peringatan hari raya
Idul Adha 1441 tanggal 31 Juli 2020. 

Selain penyerahan daging, UKM Liga 
Tari juga memberikan edukasi kepada
warga sekitar terkait protokol
kesehatan semasa pandemi Covid-19. 
Sebanyak 475 daging kurban berhasil
disalurkan kepada warga yang 
membutuhkan.

Sebanyak 475 kantong daging berhasil
diserahkan kepada warga yang 
membutuhkan seperti para janda, 
pembantu rumah tangga, hingga tukang
ojek pangkalan/online. Kegiatan Aksi
Bakti Negeri Tahap 3 merupakan
komitmen nyata mahasiswa UI untuk
terus memberikan dampak berarti bagi
warga terutama mereka yang ada di 
sekitar Universitas Indonesia. 

6. UKM Marching Band Madah Bahana UI 
melakukan Aksi Bakti Negeri Tahap 3 
berupa penyembelihan dan penyerahan
daging kurban kepada warga tidak
mampu di Kec. Bojong Gede, Bogor. 
Aksi tersebut merupakan kolaborasi
bersama Ditmawa UI. 

Kegiatan yang berlangsung pada 
tanggal 31 Juli 2020 tersebut berhasil
menyerahkan 475 kantong daging yang 
diperuntukan kepada warga tidak
mampu seperti tukang ojek, pembantu
rumah tangga, hingga pemulung. Aksi
Bakti Negeri Tahap 3 merupakan
bentuk nyata bahwa mahasiswa UI 
tidak hanya pandai memberikan kritik
namun juga mampu berbuat nyata.
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Internasional
1. Tujuh mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia berhasil
membawa pulang Bronze Prize dalam
kompetisi Asian Student Venture 
Forum (ASVF) 2020. Ketujuh
mahasiswa tersebut ialah Goldy 
Wijaya (Teknik Komputer’16), 
Muhammad Fadli (Teknik 
Komputer’16), Achmad Kripton
Nugraha (Teknik Komputer’16), Liem
Cu Sin (Teknik Industri’17), Dharma 
Saputra (Teknik Industri’17), 
Muhammad Damar Kalamgung
(Teknik Industri’17), dan Muhamad 
Fahriza Novriansyah (Teknik 
Komputer’17).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menerangkan bahwa capaian gemilang
yang diraih oleh ketujuh mahasiswa
tersebut setelah mereka mampu meraih
bronze prize pada ajang internasional
dengan konsep produk pakan Ikan 
inovatif yang mereka miliki. 

“Produk yang dibuat oleh mahasiswa
kami tersebut bernama Fillette (Fish 
pellet from Food Waste). Produk
tersebut dihasilkan dari olahan sampah
sisa makanan yang telah dikumpulkan
dari berbagai restoran cepat saji,” papar
Rosari. 
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Goldy Wijaya selaku ketua tim
menerangkan bahwa ide pembuatan
pakan ikan berbahan limbah sisa
makanan berawal dari masalah sampah
sisa makanan di kota-kota besar di 
Indonesia, khususnya DKI Jakarta yang 
hingga mencapai 4000 ton per hari. 
Sampah makanan tersebut, menurut
Goldy, tidak terolah dengan baik dan 
juga menimbulkan permasalahan
lingkungan.

“Di sisi lain terdapat masalah tingginya
harga pakan ikan yang harus dibeli oleh 
peternak ikan di Indonesia oleh karena
bahan baku pakan ikan tersebut harus
diimpor,” terang Goldy.

Goldy mengaku bahwa pakan ikan yang 
dihasilkan memiliki keunggulan
tersendiri dibanding dengan produk
pakan ikan yang sekarang ada di 
pasaran.

“Kami menawarkan pakan ikan yang 
lebih murah serta memiliki kualitas
yang tidak kalah saing dari produk
pasaran. Selain itu pakan ikan kami ini
lebih aman untuk untuk lingkungan
karena pengolahannya yang ramah
lingkungan sehingga tidak
menimbulkan bau,” papar Goldy. 

Lebih lanjut Goldy menjelaskan bahwa
pakan ikan yang diproduksi merupakan
pakan ikan untuk jenis ikan air tawar
seperti ikan emas, nila, gurame, dan 
lele.

Asian Students’ Venture Forum (ASVF) 
2020 merupakan sebuah kompetisi
business startup plan antar mahasiswa
di seluruh Asia yang diselenggarakan
oleh Korea Economic Daily dan 
disponsori oleh Minister of Trade, 

Industry Energy, Small and Medium 
Business Administration, Korea 
Institute of Startup Entrepreneurship 
Development dan KT&G.

Kompetisi yang diselenggarakan secara
online ini dilaksanakan pada tanggal 2 
April 2020 dan diikuti oleh perwakilan
dari berbagai negara seperti Indonesia, 
Korea, China, Singapora, Mongolia, 
Taiwan, Malaysia, hingga Uzbekistan.

Setiap negara yang berpartisipasi hanya
boleh mengirimkan maksimal 2 tim
sebagai perwakilan. Berkat Raihan 
Bronze Prize tersebut, Goldy Wijaya dkk
mendapatkan hadiah uang tunai 500 
USD dan sertifikat penghargaan.
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2. Empat mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia berhasil meraih
juara 3 dalam kompetisi the 2nd Trail 
by Vinci Construction Region Asia. 
Keempat mahasiswa tersebut ialah
Pawestri Cendani (Teknik Sipil’17), 
Muhammad (Teknik Sipil’17), Luqmanul
Irfan (Teknik Sipil’17), dan Jilan Athaya
(Teknik Lingkungan’17). 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menerangkan prestasi keempat
mahasiswa tersebut setelah bersaing
dengan 29 tim dari negara se-Asia.

“Mahasiswa kami membuat dan
mengusulkan ide pembuatan batu-bata
dari campuran lumpur lapindo dan
limbah kertas bekas,” ujar Rosari.

Pawestri Cendani selaku anggota tim
menambahkan ide pembuatan batu-
bata dari lumpur lapindo dan limbah
kertas merupakan jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam
perlombaan yakni mengetahui cara
terbaik untuk memimpin industri
konstruksi dalam menanggapi
tantangan lingkungan dan iklim saat ini
dengan fokus menggunakan bahan
inovatif dan ramah lingkungan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan untuk

mengembalikan ruang hijau di 
perkotaan.

“Inovasi yang kami buat dihasilkan
dengan melakukan feasibility study 
pada kelayakan material tersebut untuk
dapat menjadi suatu industri UMKM 
sehingga sustainable bagi aspek
lingkungan, finansial, ekonomi, maupun
dari segi struktural,” jelas Pawestri. 

Lebih lanjut Pawestri menambahkan, 
untuk mengahasilkan batu-bata yang 
diinginkan, terdapat empat tahap yang 
harus dilalui.

“Pertama, mengambil terlebih dahulu
bahan baku yaitu lumpur dan limbah
kertas. Untuk limbah kertas sendiri
dilakukan treatment dulu, kertas
dihancurkan lalu direndam dalam air 
agar dapat menjadi padatan. Kemudian
mencampurkan kedua bahan secara
merata sebelum di masukkan ke
cetakan. Diperlukan pemadatan juga 
agar campuran menyebar di setiap lapis 
cetakan. Untuk pengeringan dilakukan
dengan cara tradisional yaitu dijemur
dengan panas matahari untuk
mengurangi polusi udara,” tambah
Pawestri. 

Untuk pembuatan batu-bata, Pawestri
mengaku dibutuhkan waktu proses 
selama 5-6 hari dari proses awal hingga
pengeringan.

“Yang menjadikan karya kami berbeda
dengan batu-bata yang ada di pasar 
adalah bahwa kami memanfaatkan
(bahan dari satu) bencana agar dapat
menjadi suatu material yang lebih
sustainable dibandingkan material 
dasar batu-bata biasa,” tegas Pawestri. 
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The 2nd Trail by Vinci Construction 
Region Asia merupakan kompetisi yang 
diselenggarakan oleh perusahaan
konstruksi asal Perancis yang 
berkecimpung dalam bidang konsesi
dan konstruksi dari tanggal 1 Februari –
21 April 2020. 

Kompetisi yang diselenggarakan
melalui sistem daring ini diikuti oleh 
mahasiswa dari berbagai negara di 
Kawasan Asia.

3. Empat mahasiswa Universitas 
Indonesia berhasil menyabet juara I 
tingkat internasional dalam kompetisi
Business Case Competition Balca
Business Review 1st Edition. Empat
mahasiswa tersebut ialah Timotius
Nico Farel (Teknik Sipil’18), Elissa 
Oktaviana Kusuma (Teknik Kimia ’18), 
Nanda Rizky Arrumaisya (Teknik Kimia 
’19), dan Ghina Salsabila (Manajemen
’19). 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menerangkan bahwa keberhasilan
mahasiswa UI menyabet juara pertama
setelah mampu menghasilkan sebuah
paper solution yang menjawab kasus
yang diberikan.

Lebih lanjut Rosari menerangkan bahwa
studi kasus yang diangkat berasal dari
permasalahan sebuah perusahaan di 
Ekuador bernama Minasupply, yakni
perusahaan yang mempunyai lini bisnis
utama perusahaan dalam pengadaan
barang dan material untuk industri oil 
and gas, yang mana 10% bisnis
perusahaan adalah pengadaan material 
dan barang untuk industri energi
terbarukan (renewable energy) yang 
mengalami masalah dikarenakan
terjadinya wabah Covid-19 sehingga
menyebabkan harga minyak turun. 

“Mahasiswa kami mampu menganalisa
keadaan lini bisnis utama perusahaan
yang sedang digeluti oleh Minasupply, 
baik jangka pendek maupun jangka
panjang, lalu mencari solusi, strategi 
dan menganalisa perubahaan lini bisnis
utama perusahaan perusahaan menjadi
pengadaan material dan barang untuk
industri energi terbarukan,” ujar Rosari. 

Timotius Nico Farel selaku anggota tim
menambahkan melalui paper solution 
yang ditulis, timnya menyarankan
supaya Minasupply untuk mengubah
core bisnis perlahan dari 10%: 90% 
renewable dan oil and gas menjadi
100% renewable energy di jangka
panjang.

Lebih lanjut Timotius menjelaskan
strategi tersebut dapat dijalankan
menggunakan pendekatan porter 
theories, boston consulting group matrix, 
b2b marketing srategy, hingga bisnis
model perusahaan yang merupakan
Procurement Company
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menjadi EPC Procurement Company 
menjadi EPC company (Engineering 
Procurement Construction).

“Pada intinya kami mencoba
menganalisis bagaimana cara
Minasupply untuk menguasai industri, 
bagaimana strategi untuk mendapatkan
celah serta keunggulan apa yang bisa
didapatkan perusahaan minassupply
ketika bergerak penuh pada industri
renewable energy,” terang Timotius. 

Timotius mengaku keberhasilan
mereka meraih juara I dikarenakan
timnya sangat siap dalam
pengumpulan data, pengerucutan
permasalahan utama yang memang
sedang dialami perusahaan, dan solusi
yang diajukan pun juga sangat realistis
dan sangat bisa diterapkan oleh 
perusahaan.

“Kami sering brainstorming/berdiskusi
satu sama lain. Kami pun selalu
mereview pendekatan-pendekatan yang 
telah kami buat, bagaimana perusahaan
akan merespon analisis dan 
pendekatan yang kami buat, bagaimana
pola pikir mereka,” tutur Timotius. 

Business Case Competition Balca
Business Review 1st Edition merupakan
perlombaan yang diadakan oleh balca
business group dengan perusahaan
Minasupply yang berbasis di Ekuador
pada tanggal 13-27 juli 2020. Pada edisi
pertama ini, Business Case Competition 
Balca Business Review 1st Edition 
diikuti oleh 50 tim dari berbagai tim dari
seluruh dunia. Atas raihan ini, Timotius
dkk berhak atas hadiah sebesar $ 500.

Nasional
1. Tiga mahasiswa Universitas Indonesia 

berhasil meraih juara I Lomba Karya
Tulis Ilmiah Ash-Shaydalah National 
Event of Pharmacy (ANEPH) tingkat
nasional setelah berhasil meneliti
Molekuler Senyawa Bioaktif Biji
Habbatussauda (Nigella Sativa) sebagai
alternatif pengobatan kanker payudara.  
Ketiga mahasiswa tersebut adalah
Vega Mylanda (Farmasi’16), Norman 
Emil Ramadhan (Farmasi’16), dan 
Rafiqah Nur Viviani (Farmasi’16).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menyatakan bahwa topik yang diangkat
dalam lomba tersebut ialah ‘Studi
Penambatan Molekuler Senyawa
Bioaktif Biji Habbatussauda (Nigella 
sativa) terhadap ERα sebagai Alternatif
Pengobatan Kanker Payudara dalam
Upaya Pemberian Data Ilmiah Thibbun
Nabawi’. 

“Mahasiswa kami meneliti potensi dari
senyawa-senyawa yang terkandung
dalam jintan hitam atau habatussauda
sebagai obat antikanker payudara. Hal 
ini dikarenakan beberapa obat kanker
payudara saat ini dapat menimbulkan
resistensi dan efek samping lainnya,” 
jelas Rosari.
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Rosari melanjutkan bahwa proses 
penelitian menggunakan metode in 
silico yaitu molecular docking, yang 
artinya penelitian dilakukan dengan
simulasi komputer untuk melihat
interaksi antara obat dengan target 
protein di dalam tubuh. Metode
tersebut dapat juga memperlihatkan
afinitas pengikatan obat dengan protein 
target. 

“Mahasiswa kami berusaha
memberikan bukti ilmiah bahwa
habbatussauda dapat berpotensi
sebagai alternatif pengobatan kanker
payudara melalui penghambatan ER-
alfa menggunakan metode in silico 
molecular docking. Metode ini dipilih
karena beberapa keunggulan, seperti
penggunaan waktu yang relatif singkat
dan hemat biaya. Penemuan
mahasiswa UI tersebut diharapkan
dapat memberikan data ilmiah terkait
kegunaan habatussauda sebagai obat
yang sesuai dengan kaidah ajaran
agama Islam,” tambah Rosari. 

Vega Mylanda sebagai ketua tim
menjelaskan bahwa ide mengangkat
Molekuler Senyawa Bioaktif Biji
Habbatussauda dilatarbelakangi atas
kegelisahan masyarakat terhadap
suatu penyakit yang prevalensinya
tinggi serta kecenderungan masyarakat
untuk menggunakan pengobatan
tradisional dalam mengobati
penyakitnya. 

“Prevalensi kanker di Indonesia 
meningkat 0.39% dari tahun 2013-2018, 
dan menempati peringkat ke-8 di Asia 
Tenggara. Sementara, kanker yang 
paling banyak diderita yaitu kanker
payudara, sebesar 42.1 per

100.000 penduduk. Sekitar 70% dari
penderita kanker payudara telah
terdeteksi ER-alfa positif. ER-alfa 
memainkan peran penting dalam
biologis kelenjar mamae, serta dalam
pengembangan dan pengobatan kanker
payudara,” papar Vega. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Ash-
Shaydalah National Event of Pharmacy 
(ANEPH) adalah lomba karya tulis
ilmiah tingkat Nasional dan merupakan
rangkaian dari agenda Seminar 
Nasional Kefarmasian 2020 yang 
diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswi Farmasi Universitas 
Darussalam Gontor pada tanggal 20 
Dessember 2019 – 2 Agustus 2020. 
Acara lomba diselenggarakan secara
online. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Ash-
Shaydalah National Event of Pharmacy 
(ANEPH) diikuti oleh mahasiswa
seluruh Indonesia. Di babak final, tim UI 
mampu meraih juara I setelah bersaing
dengan lima tim dari kampus yang 
berbeda. Berkat raihan juara I tersebut, 
Vega dkk diganjar tropi, sertifikat juara
dan uang tunai sebesar 1,5 juta Rupiah.

2. Mahasiswa Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Indonesia meraih juara I pada 
kompetisi National Essay Education 
Competition 2020. Mahasiswa tersebut
adalah Farhan Akbar Erdian (Fisika’18).

National Essay Education Competition 
2020 merupakan kompetisi esai yang 
membahas tentang penerapan
Sustainable Development Goals di 
dalam dunia pendidikan. Wakil Rektor
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Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
UI, Prof. Rosari Saleh menjelaskan
bahwa topik yang diangkat oleh Farhan 
ialah ‘IWIT Integrated WISE and Linking 
Method for Thermodynamic Study 
Sebagai Media Pembelajaran Materi
Termodinamika Untuk Siswa SLTA’ 
yang dapat diakses melalui gawai dan 
dapat terhubung dengan para guru.

“Essai ini mengulas tentang satu ide 
aplikasi yang dapat dijadikan sebagai
solusi media pembelajaran mengenai
konsep termodinamika di kalangan
siswa SLTA agar lebih memudahkan
para siswa untuk memahami materi-
materi tentang termodinamika yang 
selama ini dianggap sulit karena
minimnya alat percobaan di sekolah
dan juga terbilang mahal,” ujar Rosari.  

Cara kerja aplikasi IWIT yang digagas
oleh Farhan sebagai aplikasi
pembelajaran termodinamika untuk
siswa SLTA menggunakan kombinasi
metode pembelajaran WISE dan 
Linking. pada palikasi IWIT, Rosari
menjelakan bahwa terdapat enam level 
tingkat pembelajaran.

Level 1 memiliki fungsi untuk
pengadaan pretest yang memiliki fungsi
sebagai tolak ukur pemahaman konsep
termodinamika sebelum menggunakan
aplikasi IWIT.

“Hasil pretest terhadap pemahaman
siswa pada konspe termodinamika di 
level 1 ini juga dapat dikirimkan kepada
guru sebagai evaluasi proses belajar
mengajar di dalam kelas,” tambah
Rosari.

Selanjutnya di level 2 siswa akan diajak
untuk memahami permasalahan yang 
terjadi di kehidupan sesuai dengan
materi termodinamika. Pada tingkat ini
aplikasi IWIT akan menmpilkan video 
yang berisi penggunaan termodinamika
di kehidupan sehari– hari, seperti dalam
dunia industri hingga dunia kesehatan.

“Di level 2 ini unik, siswa akan dibawa
ke sebuah permainan puzzle dan 
diharapkan mampu membedakan
hukum termodinamika yang tepat untuk
mengatasi suatu masalah,” tutur Rosari. 

Untuk level 3, 4, dan 5, siswa akan lebih
banyak diajak untuk memahami lebih
mendalam terkait hukum
termodinamika beserta study case yang 
dapat dijadikan latihan.

“Di tahap akhir nanti IWIT akan
melakukan posttest dengan tujuan
untuk mengetahui kemampuan siswa
setelah menggunakan aplikasi IWIT. 
Nilai dari posttest akan dihitung dan 
hasilnya akan diberikan kepada guru, 
sehingga guru dapat mengetahui
seberapa paham peserta terhadap
materi termodinamika dengan media 
pembelajaran IWIT,” terang Rosari. 
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Farhan mengaku bahwa ide pembuatan
esai tentang IWIT sebagai solusi
pembelajaran materi termodinamika
diilhami dari permasalahn dirinya
sendiri yang mengaku kesulitan dalam
memahami materi termodinamika
ketika duduk di bangku SLTA.

“Butuh waktu dua minggu buat saya
untuk menyusun esai tentang IWIT ini,” 
ujar Farhan. 

National Essay Education Competition 
2020 merupakan kompetisi yang 
diselenggarakan oleh Unit Kegiatan
Mahasiswa Pusat Riset Mahasiswa
Universitas Negeri Jember dari tanggal
11 Juni – 4 Agustus 2020. Kompetisi
tahunan yang diselengarakan melalui
sistem daring ini diikuti oleh 115 
mahasiswa dari kampus se-Indonesia. 
Berkat Raihan ini, Farhan diganjar
hadiah sertifikat juara dan berhak atas
uang hadiah sebesar 1,5 juta Rupiah.

3. Tiga Mahasiswa Program Studi
Hubungan Masyarakat Program 
Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia (UI) sukses menjadi runner-
up dalam Ajang Marketing Plan tingkat
nasional yang diadakan oleh Emina
Cheese. Ketiga mahasiswa tersebut
adalah Yessicha Ramadhanisya, Khalda
Fadhilah, dan Rani Damayanti.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
mengatakan bahwa ide gagasan
marketing plan yang ditawarkan oleh 
mahasiswa UI memiliki tujuan untuk
menaikkan awareness dari salah satu
produk Emina Cheese. 

“Mahasiswa kami membuat ide 
Marketing Plan untuk menaikkan
tingkat awareness Emina Cheese Stick 
dengan Brand Activation berupa 5A, 
yaitu 5A (Awareness, Appeal, Ask, 
Action, dan Advocate).”

Pada bagian proses Awareness, 
Yessicha Ramadhanisya dkk membuat
rancangan berupa Organic influencers, 
Happiness Delight Machine, Photo 
Competition, Duta Emina Cheese Stick, 
Tik Tok Dance Challenge, Social Media 
Ads, Atl (TV dan Radio), Viu Ads, Video 
Ads, Spotify Ads, Email Blast dan Press 
Release Dissemination. 

Kemudian bagian Appeal terdiri dari
SEO, Social Media activation dan 
Product Tester. Emina Cheese 
Marketplace Official Shop dan 
Customer Relationship Management 
untuk bagian proses Ask. Flash sale 
marketplace dan Home delivery untuk
proses Action, dan Share a Happiness 
untuk proses Advocate. 

Kompetisi Marketing Plan adalah
kompetisi yang diperuntukan bagi
mahasiswa jenjang D3 – S1 dari
jurusan/fakultas Manajemen, Ekonomi, 
Bisnis, Komunikasi, Manajemen
Komunikasi, Marketing Communication. 
Setiap tim yang
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tergabung diminta untuk membuat
proposal Marketing Plan dalam Bahasa 
Inggris. Kompetisi ini diselenggarakan
dari tanggal 14-27 Juli 2020 melalui
sistem daring. 

Prestasi lainnya juga diraih oleh 
Mahasiswa Manajemen Rekod dan 
Arsip (MRA) Program Pendidikan 
Vokasi UI atas nama Lianti Damena
Putri Sion Sihombing. Lianti Damena
Putri Sion Sihombing berhasil
memenangkan juara kedua dalam
Lomba Esai Nasional "Dampak Covid-
19" yang diselenggarakan oleh Kohati
Cabang Kabupaten Bandung Komisariat
Syariah dan Hukum.

Rosari mengatakan bahwa tulisan yang 
diangkat oleh Liyanti ialah ‘Peningkatan
Sikap Individualisme Generasi Milenal
Perkotaan di Tengah-Tengah Kehidupan
Keluarga pada Saat Pandemi Covid-19’.

“Yang menarik dari tulisan mahasiswa
UI sehingga dia dapat meraih juara dua
adalah isinya yang sangat berhubungan
erat dengan kehidupan generasi
milenial perkotaan saat ini. Intensitas
hubungan yang sangat tinggi dengan
media sosial atau alat teknologi lainnya
membuat generasi milenial tidak peduli
terhadap kehidupan keluarga. Sikap ini
berdampak pada tingkat solidaritas
yang menurun dan semakin sulit untuk
membantu orang lain saat pandemi
Covid-19”, terangnya.

Lomba Esai Nasional "Dampak Covid-
19" yang diselenggarakan oleh Kohati
Cabang Kabupaten Bandung Komisariat
Syariah dan Hukum merupakan lomba
yang digelar untuk mahasiswa jenjang
S1 dan D3, dibuka untuk seluruh
Mahasiswa di Indonesia.

4. Lima mahasiswa Departemen Ilmu
Administrasi Fiskal Universitas 
Indonesia meraih juara 1st place/best 
delegation dalam ajang ajang Call for 
Paper Indonesia Taxation Student 
Association National Conference 
dengan tema “Memainkan Peran 
sebagai Tax Policy Maker dalam
Upaya Mencapai Suistainable
Development Goals”. Kelima
mahasiswa tersebut adalah Ahmad 
(Farhan ‘18), Andhika Muchlis (2018), 
Annisa Syahfitri (2018), Geovanny
Vanesa Paath (2018), dan Mutiara 
Syifa (2018).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menjelaskan bahwa kelima mahasiswa
tersebut berhasil meraih posisi terbaik
setelah mampu menyusun paper 
dengan judul “Tantangan dan Peluang
Ekstentifikasi Cukai atas Minuman
Berpemanis”.

“Melalui penelitian tersebut, dan sesuai
dengan tema SDGs, mahasiswa kami 
mencoba merekomendasikan bahwa
minuman berpemanis layak menjadi
barang kena cukai di Indonesia,” ujar
Rosari. 

Farhan selaku ketua delegasi
menambahkan bahwa pengenaan
cukai atas minuman berpemanis dapat
menjadi langkah preventif yang diambil
oleh pemerintah untuk menurunkan
angka prevalensi penderita diabetes di 
Indonesia. 

Menurutnya, Penerapan cukai atas
minuman berpemanis disarankan
mengadopsi tarif spesifik berdasarkan
volume dengan mekanisme pelunasan
cukai menggunakan cara pembayaran
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dan pengawasan melalui pemeriksaan
pembukuan. “Tipe ini dipilih karena
lebih mudah diterapkan dan diawasi
serta tidak mudah dimanipulasi
sehingga mencegah terjadinya tax 
avoidance dibandingkan tipe lainnya,” 
terang Farhan. 

Farhan mengaku ide pengenaan cukai
atas minuman berpemanis didasarkan
atas prevalensi penderita diabetes di 
Indonesia yang menduduki peringkat
keenam terbanyak di seluruh dunia 
pada tahun 2017. 

Berkaca pada hal tersebut, diperlukan
tindakan preventif dari pemerintah
dalam rangka menurunkan prevalensi
penderita diabetes di Indonesia.

“Regulasi seperti ini telah banyak
diterapkan di luar negeri. Di Kawasan 
Asia Tenggara, Malaysia pada tahun
2019 telah mengimplementasikan
kebijakan ini. Cukai atas minuman
berpemanis dikenakan 0,4 
ringgit/liternya pada 2 kategori
minuman ready-to-drink,” tambah
Farhan. 

Call for Paper Indonesia Taxation 
Student Association National 
Conference merupakan kompetisi
nasional yang diselenggarakan 4-5 Juli
2020. Lomba yang diselenggarakan
melalui daring ini diikuti oleh 
mahasiswa dari berbagai kampus se 
Indonesia. Berkat Raihan juara I, Farhan 
dkk berhak atas hadiah uang 
pendidikan senilai 2 juta Rupiah.

5. Tiga mahasiswa Departemen Ilmu
Administrasi Fiskal Universitas 
Indonesia meraih runner-up pada ajang
Treasure Ques Tax Seminar and 
Training (TST) 2020. Ketiga mahasiswa
tersebut ialah Ida Ayu Rasthiti 17), Vidia
Riana ‘17), dan Res 
(Hanifah Ginting ‘17). 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menerangkan prestasi mahasiswa UI 
tersebut diraih setelah mereka mampu
tampil baik pada setiap rangkain lomba
yang digelar.

“Mahasiswa kami mampu tampil
percaya diri untuk melewati setiap
babak yang digelar dengan
menyelesaikan kasus-kasus yang 
disajikan,” papar Rosari. 
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Ida Ayu Rasthiti selaku ketua tim
menceritakan untuk mencapai runner-
up, dirinya dan tim harus melalui
berbagai macam tes di setiap babak
yang digelar.

“Pada babak pertama, kami 
mengerjakan 70 soal pilihan ganda
tentang perpajakan selama 4 jam. 
Peserta awal ada 45 tim, lalu akan
diseleksi jadi 12 tim untuk tahap 2. 
Kami sangat percaya diri dan dapat
menjawab soal dengan baik mengingat
persiapan pengetahuan dan strategi 
sangat matang. Benar saja, kami 
mendapat peringkat 6/45, dan lolos ke
tahap selanjutnya,” ujar Ida.

Lanjut Ida, pada babak kedua Ida dan 
tim harus melalui tes dengan materi
soal Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) 1770 beserta Bukti Potong A1 
untuk siklus Pajak Penghasilan (PPh) 
Orang Pribadi (OP) dan SPT 1771 PPh
Badan.

“Pada tahap ini tekanan lebih besar
karena kami hanya memiliki waktu
selama 2 jam saja. Hanya 6 tim yang 
diambil untuk melaju ke babak final, 
dan kami lolos,” terang Ida. 

Di babak final, Ida dkk diberikan soal
studi kasus dan diminta untuk
menjawab dengan membuat video 
presentasi.

“Video yang kami buat haruslah
menjawab 3 pertanyaan yang diajukan
oleh juri. Dalam video tersebut kami 
mencoba menganalisis masalah, 
seperti pandangan atas PMK 23/2020 
yang kemudian diganti menjadi PMK 
44/2020 mengenai Insentif Pajak untuk
Wajib Pajak Terdampak Virus Corona,” 
tambah Ida. 

Treasure Ques Tax Seminar and 
Training (TST) merupakan kompetisi
pajak tahunan yang diselenggarakan
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia. Treasure Ques 
Tax Seminar and Training (TST) yang 
digelar pada tanggal 2-21 Mei 2020 
secara online ini diikuti oleh 45 tim dari
berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 
Berkat torehan juara tersebut, Ida dkk
memperoleh hadiah uang tunai sebesar
1,5 juta Rupiah.

6. Mahasiswa Departemen Ilmu
Administrasi Niaga Universitas 
Indonesia sukses meraih juara I dalam
ajang Business Plan Write From Home 
Competition FEB UNS dengan tema
“Rescuing Economy From Covid 19”. 
Mahasiswa tersebut ialah Vanesha
Nasyauqiva. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh 
menuturkan bahwa prestasi Vanesha
tersebut didapatkan setelah ia berhasil
menyusun sebuah paper business plan 
dengan topik “Kreasi Rumahan” sebagai
Perusahaan dengan Spesialisasi Do It 
Yourself (DIY). 

“Business plan yang disusun oleh 
mahasiswa kami berisikan tentang
produk-produk yang dapat dihasilkan di 
rumah sehingga menjadi solusi agar 
dapat tetap berproduktivitas dan tetap
memiliki quality time selama kegiatan
‘di rumah saja’,” ujar Rosari. 

Vanesha mengaku bahwa ide bisnis
yang dihasilkan dilatarbelakangi dalam
upaya mendukung gerakan untuk
tetap di rumah saja dalam rangka
berpartisipasi untuk menghentikan
penyebaran COVID-19. 
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“Nantinya kami akan menyediakan
beberapa video tutorial melalui website
yang dapat dijadikan referensi oleh 
masyarakat yang ingin bergabung
dalam pembuatan karya,” terang
Vanesha.

Lebih lanjut Vanesha menjelaskan
bahwa produk yang dihasilkan dari
business plan antara lain DIY Bullet 
Journal, DIY Cookies, DIY Paint, DIY T-
Shirt, dan DIY Sensory Play.

“Produk yang ada nantinya akan dijual
dengan range harga Rp. 95.000 hingga
Rp. 157.000. Produk kami dapat dibeli
melalui
website www.kreasirumahan.com, Line, 
dan Whatsapp yang tertera di 
Instagram perusahaan,” terang
Vanesha. 

Write From Home Competition FEB 
UNS merupakan kompetisi tahunan
yang diselenggarakan dari tanggal 20 
April – 20 Mei 2020. Kompetisi yang 
diselenggarakan secara daring ini
diikuti oleh berbagai mahasiswa dari
perguruan tinggi se-Indonesia. Berkat
torehan juara I tersebut, Vanesha
mendapatkan hadian uang tunai
sebesar jura Rupiah dan sertifikat
penghargaan. 

7. Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia atas nama
Alifaturrasyid Syafatullah Ridwan
sukses meraih dua gelar juara di dua
kompetisi ilmiah nasional. Dua gelar
tersebut didapatkan dari ajang lomba
MAJESTYNAS (Muhammadiyah 
Jakarta Scientific Competition) 2020 
dan Atma Cordis Ilmiah “Aesculapius” 
2020.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Rosari Saleh
menerangkan bahwa prestasi
mahasiswa FK UI tersebut didapatkan
setelah mampu menyajikan esai ilmiah
untuk lomba MAJESTYAS dan research 
paper dalam lomba Atma Cordis Ilmiah
“Aesculapius” 2020. 

“Pada kompetisi research paper, 
Alifaturrasyid menyabet juara 2. 
Sedangkan di kompetisi esai ilmiah dia
meraih juara 3,” papar Rosari. 

Alifaturrasyid menjelaskan topik yang 
diangkat dalam research paper ialah
Antibiogran dan Faktor-Faktor yang 
Berhubungan dengan Resistensi
Antibiotik Meropenem terhadap Bakteri
Gram Negatif Pada Pasien Infeksi Intra-
Abdomen di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo Tahun 2013-2017.

“Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan 
mengurangi insiden resistensi
antimikroba sebagai beban kesehatan
global,” jelas Alifaturrasyid.

Untuk esai ilmiah yang meraih juara 3 
nasional, Alifaturrasyid menjelaskan
bahwa judul yang diangkat ialah
Penggunaan Aplikasi Ponsel Pintar
Sebagai Modalitas Terapi Obesitas
Pada Anak dan Remaja: 
Menguntungkan atau Merugikan?

“Esai ini didasari atas prevalensi
obesitas di Indonesia yang sudah
sangat tinggi termasuk pada populasi
anak–anak sehingga berpotensi untuk
menimbulkan permasalahan kesehatan
yang besar dalam skala nasional, serta
melihat penggunaan aplikasi ponsel
pintar sebagai sarana terapi obesitas,” 
papar Alifaturrasyid.
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Lebih lanjut Alifaturrasyid menerangkan
bahwa esai yang ditulis memberikan
inovasi dalam pelaksanaan kegiatan
preventif dan promotif untuk
menghadapi obesitas pada anak dan 
remaja di indonesia dengan langkah
yang tepat dan sangat cocok dengan
pola kehidupan masyarakat Indonesia.

“Penggunaan aplikasi smartphone
memiliki potensi sebagai alat bantu 
dalam menjalani program diet dan 
aktivitas fisik untuk mengatasi obesitas
dengan biaya yang lebih murah dan 
efektivitas yang sebanding dengan
pelatihan konvensional dalam jangka
panjang,” tambah Alifaturrasyid.

Aplikasi smartphone, tambahnya, dapat
digunakan untuk menunjang berbagai
keperluan dalam menjalani terapi diet, 
diantaranya adalah penyediaan
informasi dan materi edukasi diet, 
pengukuran asupan kalori dari
makanan dan pembakaran kalori dari
aktivitas fisik, monitoring jangka
panjang hingga komunikasi jarak jauh
dengan ahli kesehatan. 

Kegiatan MAJESTYNAS 
(Muhammadiyah Jakarta Scientific 
Competition) 2020 diselenggarakan
pada tanggal 9 Juli 2020, sedangkan
Atma Cordis Ilmiah “Aesculapius” 2020 
diselenggarakan pada 12 Maret 2020. 
Acara yang sama-sama
diselenggarakan melalui daring 
tersebut dibuka dan diikuti oleh 
mahasiswa Fakultas Kedokteran
seluruh Indonesia.
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Pada bulan Juli-Agustus 2020, Direktorat Kemahasiswaan melakukan aktivitas layanan
beasiswa berupa pengumuman pembukaan beasiswa, seleksi penerimaan beasiswa, dan 
pengelolaan dana beasiswa. Berikut merupakan tiga aktivitas pelayanan beasiswa tersebut:

Pengumuman Pembukaan
Paket Beasiswa

Pada bulan Juli-Agustus 2020, Direktorat
Kemahasiswaan UI membuka dan 
mengumumkan pembukaan beasiswa
yang dapat dilamar oleh mahasiswa
Universitas Indonesia. Beasiswa tersebut
adalah Beasiswa JNE, Beasiswa Luas 
Indorunner, Beasiswa RSA PTI, Beasiswa 
Arkadia Works, dan Beasiswa Mahasiswa 
Sulawesi Selatan. Semua informasi
beasiswa dapat dipantau melalui akun
Instagram milik Ditmawa UI dan website
beasiswa.ui.ac.id.

1. Beasiswa JNE. 

Beasiswa JNE adalah beasiswa yang 
diberikan oleh JNE dan diperuntukkan
bagi mahasiswa program Sarjana
(minimal semester 1 dan maksimal
semester 5) serta Program Vokasi
(minimal semester 1 dan maksimal
semester 3). Beasiswa ini adalah
beasiswa Biaya Penunjang Pendidikan 
yang akan diberikan sebesar
Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) per 
bulan selama 2 semester untuk periode
Tahun Ajaran 2020/2021. Beasiswa
dibuka dari tanggal 28 Juli 2020 s.d. 16 
Agustus 2020.

2. Beasiswa LUAS IndoRunners TA 
2020/2021.

Beasiswa LUAS IndoRunners TA 
2020/2021 adalah beasiswa yang 
diberikan oleh Beasiswa Yayasan Mari 
Lari - IndoRunners dengan PT. Pan 
Brothers Tbk. Beasiswa ini akan
diberikan selama 4 (empat) tahun atau
8 (delapan) semester kepada
mahasiswa S1 Reguler angkatan 2020. 
Komponen dari beasiswa ini adalah
biaya pendidikan dan biaya buku
sebesar Rp500,000 (#Lima Ratus Ribu
Rupiah#) per semester. Mahasiswa
yang berminat dapat langsung
mendaftarkan secara online ke email
adm@balpil.com dengan mengirimkan
semua berkas kelengkapan pada email 
tersebut maksimal 28 Agustus 2020.

3. Beasiswa RSA PTI Tahun Akademik
2020/2021. 

Beasiswa RSA PTI Tahun Akademik
2020/2021 adalah beasiswa
perorangan yang diberikan oleh RSA 
PTI. Beasiswa ini diperuntukkan bagi
mahasiswa program Sarjana (S1). 
Beasiswa ini adalah beasiswa Biaya
Penunjang Pendidikan dengan besaran
beasiswa yang akan diberikan sebesar
Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) per 
bulan selama 2 semester. Beasiswa
dibuka dari tanggal 27 Juli – 13 
Agustus 2020
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4. Beasiswa Arkadia Works.

Beasiswa Arkadia Works adalah
beasiswa yang diberikan khusus untuk
mahasiswa/i jurusan Arsitektur Interior 
dengan mendapatkan bantuan Biaya
Hidup sebesar Rp750.000 setiap bulan
selama 1 semester berjalan. Seleksi
yang dilakukan terdiri dari seleksi
administrasi oleh UI dan seleksi
lanjutan oleh Arkadia Works. Beasiswa
dibuka dari tanggal 4-17 Agustus 2020 
melalui web beasiswa.ui.ac.id.

5. Beasiswa Mahasiswa Sulawesi Selatan 
2020. 

Beasiswa Mahasiswa Sulawesi Selatan 
adalah beasiswa dari Yayasan Hadji 
Kalla yang memberikan Subdisi
SPP/UKT kepada Mahasiswa asal
SulSel. Melalui program beasiswa ini, 
diharapkan dapat membantu
mahasiswa yang orangtuanya
berpenghasilan rendah di level
Perguruan Tinggi agar bisa
menyelesaikan studinya dengan baik
dan tepat waktu. 

Tahun ini ada yang berbeda untuk sobat
YHK yang mau mendaftar, bukan hanya
yang punya prestasi akademik, 
Beasiswa Mahasiswa Sulsel juga 
terbuka untuk Sobat YHK yang punya 
prestasi non-akademik seperti di bidang
seni dan olahraga, memiliki hafalan Al-
Quran (hafidz), aktif pada organisasi
sosial kemasyarakatan dan

teman-teman penyandang disabilitas. 
Beasiswa Mahasiswa Sulsel dibuka dari
tanggal 17-31 Agustus 2020 melalui
website beasiswa.ui.ac.id.

1. Beasiswa Yayasan Marga
Pembangunan Jaya Tahun 2020.

Beasiswa Yayasan Marga
Pembangunan Jaya adalah beasiswa
yang diberikan oleh Yayasan Marga
Pembangunan Jaya. Beasiswa ini
merupakan beasiswa bantuan biaya
penunjang pendidikan untuk
mahasiswa jenjang Sarjana (S1) 
Reguler dengan periode beasiswa
selama 12 (dua belas) bulan untuk
tahun akademik 2020/2021 sebesar
Rp500,000 (#Lima Ratus Ribu Rupiah#) 
per bulan. Beasiswa Yayasan Marga
Pembangunan Jaya dibuka dari 17 Juli
– 7 Agustus 2020 melalui sistem
beasiswa.ui.ac.id.

Seleksi Beasiswa

Pada bulan Juli-Agustus 2020, Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan seleksi
administrasi terhadap dua (2) beasiswa. 
Beasiswa tersebut adalah Beasiswa
Yayasan Marga Pembangunan Jaya dan 
Beasiswa Bhakti BCA. 

1. Seleksi administrasi Beasiswa Bhakti
BCA.

Seleksi administrasi beasiswa Bakti
BCA dilakukan pada tanggal 3-4 
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Agustus 2020. Jumlah total pelamar
sebanyak 97 mahasiswa. Dari jumlah
tersebut, dilakukan seleksi administrasi
yang lebih menitikberatkan pada 
kemampuan finansial mahasiswa. 
Sehingga kami pada akhirnya
merekomendasikan 35 orang 
mahasiswa dan 23 orang untuk
dipertimbangkan.

2. Seleksi administrasi Beasiswa
Yayasan Marga Pembangunan Jaya.

Seleksi administrasi beasiswa Marga
Pembangunan Jaya dilakukan pada 
tanggal 17 Juli – 7 Agustus 2020. 
Jumlah total pelamar sebanyak 93 
mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 
dilakukan seleksi administrasi yang 
lebih menitikberatkan pada 
kemampuan finansial mahasiswa. 
Sehingga kami pada akhirnya
merekomendasikan 42 orang 
mahasiswa. Setelah itu, kami meminta
42 mahasiswa mengisi link pedaftaran
dari mitra dan juga formulir pendaftaran
dalam waktu 2 hari. Pada akhirnya yang 
mengirimkan kelengkapan tepat waktu
hanya 39 orang dan kami 
rekomendasikan ke pihak mitra

Selanjutnya, data tersebut diperiksa
kembali oleh mitra menggunakan akses
yang kami berikan ke sistem UI. Kuota
untuk beasiswa ini sebanyak 30 orang. 
Setelah melakukan seleksi dari mitra, 
maka nantinya mitra akan mengirimkan
surat penetapan penerima beasiswa ke
UI.

Pengelolaan Dana Beasiswa

Pada bulan Juli-Agustus 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI mengelola dana 
beasiswa sebesar Rp14.969.363.500 
(empat belas miliar sembilan ratus enam
puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus Rupiah) untuk
dicairkan kepada 787 penerima, yaitu:

1. Beasiswa LPDP.

Beasiswa LPDP adalah beasiswa dari
Kementerian Keuangan yang 
diperuntukan kepada mahasiswa
Program S2 dan S3 baik dalam maupun
luar negeri. Pada bulan Juli-Agustus
2020 Periode semester genap
2019/2020 Ditmawa UI melakukan
pencairan biaya pendidikan untuk 650 
mahasiswa dari mulai jenjang S2 
hingga S3  dengan total pencairan
sebesar Rp11,348,926,000 (sebelas
miliar tiga ratus empat puluh delapan
juta sembilan ratus dua puluh enam
ribu rupiah).

2. Beasiswa Kemendikbud.

Beasiswa Kemendikbud merupakan
beasiswa yang diperuntukkan bagi
pegawai negeri sipil di lingkungan
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Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang sedang menempuh
pendidikan di Universitas Indonesia. 
Periode semester genap 2019/2020 
bulan Juli-Agustus, Ditmawa UI 
melakukan pencairan biaya pendidikan
bagi 7 mahasiswa jenjang S2 dari FIA 
sebesar Rp400.000.000 (empat ratus 
juta rupiah). 

3. Beasiswa BMKG.

Beasiswa BMKG merupakan beasiswa
yang diperuntukkan bagi pegawai
negeri sipil di lingkungan BMKG.  
Periode semester genap 2019/2020 
bulan Juli-Agustus, Ditmawa UI 
melakukan pencairan biaya pendidikan
bagi 4 mahasiswa S2 dan 1 mahasiswa
S3 dari FMIPA senilai Rp121.000.000 
(seratus dua puluh satu juta Rupiah).

4. Beasiswa Daewoong.

Beasiswa Daewoong adalah adalah
beasiswa yang diperuntukkan untuk
mahasiswa Fakultas Kedokteran, 
Fakultas Matematika dan IPA (Biologi
dan Kimia), Fakultas Teknik (Teknik 
Bioproses dan Teknik Kimia), dan 
Fakultas Farmasi. Pada bulan Juli-
Agustus 2020 Ditmawa UI melakukan
pencairan biaya penunjang pendidikan
tahap 1 bagi 35 mahasiswa S1 dari FT, 
FK, Farmasi dan FMIPA sebesar Rp 
253.312.500 (dua ratus lima puluh tiga
juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus 
rupiah). 

5. Beasiswa Baznas.

Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) 
Teladan Muda adalah beasiswa bagi 
mahasiswa berprestasi di bidangnya 
dengan berpartisipasi aktif di berbagai 
kompetisi. Beasiswa ini diberikan 
kepada mahasiswa program Sarjana 
(S1) Reguler. Pada bulan Agustus 2020 
Ditmawa UI melakukan pencairan biaya 
penunjang pendidikan bagi 12 
mahasiswa S1 dari FK, FKG, FIK, FIA, 
Farmasi, Fasilkom, FIB senilai Rp 
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 

6. Beasiswa Kemenpora. 

Beasiswa Kemenpora merupakan 
beasiswa yang diperuntukkan bagi 
pegawai negeri sipil di lingkungan 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
yang sedang menempuh pendidikan di 
Universitas Indonesia. Periode 
semester genap 2019/2020 Ditmawa UI 
melakukan pencairan biaya pendidikan 
bagi 29 mahasiswa S2 dari Sekolah 
Kajian Strategi Global senilai Rp 
493.000.000 (empat ratus Sembilan 
puluh tiga juga Rupiah).
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7. Beasiswa Pemuda Nusantara.

Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN) 
merupakan program beasiswa yang 
bernaung di bawah Yayasan Bina 
Pemuda Nusantara (BIMAN 
Foundation). Biman Foundation 
memiliki visi melahirkan pemuda yang 
berilmu, berkarakter, dan berprestasi. 
Beasiswa Bina Pemuda Nusantara 
Angkatan 3 diperuntukkan untuk
mahasiswa reguler 2019. Beasiswa ini
berupa biaya penunjang pendidikan
sebesar Rp750.000/bulan dan program 
pembinaan (non-asrama). Pada Bulan
Agustus ini, Direktorat Kemahasiswaan
melakukan proses pencairan beasiswa
BIMAN sebesar Rp7.500.000,- untuk 10 
mahasiswa program Sarjana dari
Fakultas Kedokteran 1 mahasiswa, 
Fakultas Teknik 2 mahasiswa, Fakultas
MIPA 1 mahasiswa, Fakultas Ilmu
Peng. Budaya 1 mahasiswa, Fakultas
Kesehatan Masyarakat 1 mahasiswa, 
Fakultas Psikologi 1 mahasiswa, 
Fakultas ISIP 1 mahasiswa, Fakultas
Ilmu Komputer 1 mahasiswa, Fakultas
Farmasi 1 mahasiswa.

8. Beasiswa Tugas Belajar BATAN.

Beasiswa tugas belajar BATAN adalah
beasiswa tugas belajar yang 
diperuntukan bagi PNS BATAN yang 
menempuh pendidikan di Universitas 
Indonesia. Pada Bulan Agustus, 
Direktorat Kemahasiswaan
mencairakan beasiswa sebesar
Rp105,500,000,- (seratus lima juta lima 
ratus ribu rupiah) yang berupa
komponen Biaya Pendidikan bagi 9 
mahasiswa Penerima Beasiswa BATAN 
Program Pasca Sarjana Periode
Semester Genap TA 2019/2020 yang 
tersebar di Fakultas Hukum, Ekonomi & 
Bisnis, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 
Farmasi, Sekolah Kajian Stratejik Dan 
Global.

9. Beasiswa Tugas Belajar Pemkot
Tangsel

Beasiswa tugas belajar Pemkot
Tangsel adalah beasiswa yang 
diperuntukan bagi PNS di lingkungan
Pemkot Tangsel yang sedang
menempuh pendidikan di Universitas 
Indonesia. Pada Bulan Agustus, 
Direktorat Kemahasiswaan
mencairakan beasiswa sebesar
Rp62,000,000 (enam puluh dua juta
Rupiah) yang berupa komponen Biaya
Pendidikan bagi 2 mahasiswa
Penerima Beasiswa Pemkot Tangsel
Program Pasca Sarjana Fakultas
Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Periode Semester Genap TA 
2019/2020 dan Semester Ganjil TA 
2020/2021.
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10. Beasiswa Kemenkumham

Beasiswa Kemenkumham adalah
beasiswa atau tugas belajar yang 
diberikan dari Kementerian Hukum dan 
Ham Republik Indonesia untuk
karyawan Kemenkumham yang 
menempuh pendidikan di Universitas 
Indonesia. Pada Agustus Ditmawa UI 
melakukan pembayaran Biaya
Pendidikan sebesar Rp27.000.000 (dua
puluh tujuh juta rupiah) bagi 1 
mahasiswa dari fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Indonesia.

11. Beasiswa Mahkamah Konstitusi UI.

Beasiswa Mahkamah Konstitusi UI 
adalah beasiswa yang diberikan oleh 
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk karyawan MK yang 
menempuh pendidikan di Universitas 
Indonesia. Pada bulan Agustus
Ditmawa UI melakukan pencairan untuk
1 mahasiswa dari fakultas Hukum yang 
berupa pembayaran Biaya pendidikan
dari Semester Ganjil Tahun Akademik
2019/2020 sampai Ganjil 2020/2021 
dengan jumlah Rp32.000.000 (tiga
puluh dua juta rupiah). 

12.Beasiswa Kementerian Keuangan.

Beasiswa Kementerian Keuangan
adalah beasiswa yang diberikan oleh 
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia untuk karyawan yang 
menempuh pendidikan di Universitas 
Indonesia. Pada bulan Agustus
Ditmawa UI dilakukan pencairan untuk
mahasiswa Fakultas Kedokteran
dengan jumlah Rp 1.048.775.000. 
Kemudian mahasiswa Fakultas
kedokteran gigi dengan jumlah Rp 
520.000.000. Serta pencairan biaya
pendidikan untuk mahasiswa Fakultas
Kedokteran Program Nusantara Sehat
Sejumlah Rp 52.500.000.

13. Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang.

Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang KNB adalah Beasiswa dari
Kemendikbud yang diperuntukan untuk
mahasiswa asing asal negara 
berkembang. Penerima beasiswa KNB 
On Going Tahun 2020 adalah sebanyak
26 mahasiswa tersebar di program 
pascasarna Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (6 mahasiswa),  Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (1 mahasiswa), Fakultas Teknik (6 
mahasiswa),   Fakultas Hukum (2 
mahasiswa),  Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya (2 mahasiswa),  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (4 
mahasiswa),  Fakultas Psikologi (1 
mahasiswa),  Fakultas Ilmu Komputer
(2 mahasiswa), Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (2 mahasiswa).
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Pada Bulan Agustus, Direktorat
Kemahasiswaan melakukan proses 
pencairan beasiswa KNB sebesar
Rp41,600.000 untuk Pembayaran
Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) Mahasiswa
Angkatan 2017, 2018 dan 2019 untuk
Komponen Penunjang Pendidikan 
Kekurangan Biaya Hidup Bulan Januari
-Agustus 2020. 

Selain itu Ditmawa UI juga melakukan
berbagai proses beasiswa antara lain 1) 
Membuat berkas Pembayaran
Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) Mahasiswa
Angkatan 2017 untuk Komponen Biaya
Pendidikan sebesar Rp.45.000.000 dan 
komponen imigrasi sebesar
Rp.6.000.000; 2) Membuat berkas
Pembayaran Beasiswa Kemitraan
Negara Berkembang (KNB) Mahasiswa
Angkatan 2018 untuk Komponen Biaya
Pendidikan Semester Genap 2019/2020 
dan Semester Ganjil 2020/2021 
sebesar Rp180,000,000; 3) Memproses
berkas Pembayaran Beasiswa
Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 
Mahasiswa Angkatan 2019 untuk
Komponen Biaya Pendidikan Program 
Bahasa sebesar Rp102,000,000 ;  4) 
Pembayaran Beasiswa Kemitraan
Negara Berkembang (KNB) Mahasiswa
Angkatan 2017 untuk Komponen Biaya
Wisuda sebesar Rp3,000,000; dan 5) 
Pembayaran Beasiswa Kemitraan
Negara Berkembang (KNB) Mahasiswa
Angkatan 2017, 2018 dan 2019 untuk
Komponen Penunjang Pendidikan 
Bulan September Tahun 2020 sebesar
Rp90,250,000
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Beasiswa di Universitas Indonesia

Kami menyampaikan daftar pemberi beasiswa bagi mahasiswa D3-S3 di UI, yaitu:

Beasiswa Swasta:
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No Nama Beasiswa

1 AEON

2 Angkasa Pura

3 Arkadia Works

4 Bank Shinhan

5 Bank Syariah Mandiri

6 Bazma Pertamina 

7 BCA

8 Beasiswa Dosen/Tendik UI

9 BEM UI

10 BI

11 BI (Magister)

12 Biman

13 BNI Syariah 

14 BPJS Ketenagakerjaan (YIIM)

15 BRIlian

16 BUMN

17 CIMB Niaga

18 CS Leader

19 Daewoong

20 Dana Abadi

21 Eka Tjipta

22 Erlangga

23 Garuda

24 Goodwill

25 Gugus Teladan

26 Hankook

27 PT Adaro Indonesia

28 Indocement

29 Indorunner

30 Inpex

31 Jardine

32 Jasa Tirta II

No Nama Beasiswa

33 Jasatama

34 JNE

35 KEB Hana

36 Korindo

37 KS4

38 Lautan Luas

39 Lotte

40 Marga Jaya

41 Marubeni

42 Mizan

43 Muamalat

44 NAMA Foundation

45 Paragon

46 Parttime

47 Pergola

48 Posco

49 PT Hino Indonesia

50 Readi

51 RSA PTI 

52 Rumah Peradaban Shafa

53 Salim

54 SCS

55 Sea Indonesia

56 Sinergi Foundation

57 Tanoto

58 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

59 Tokopedia

60 Toyota

61 UFJ

62 WIC

63 YAGI
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Beasiswa Pemerintah Tugas Belajar:

Beasiswa Pemerintah:
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No Nama Beasiswa
1 Badan Informasi Geospasial (BIG)
2 BAPPENAS
3 BATAN
4 BMKG
5 BNN
6 BP Batam
7 BPJS Kesehatan
8 BPOM
9 BPPT

10 BPS
11 DPR
12 FT UMI
13 Jawa Tengah
14 Kemendikbud
15 Kemenkes
16 Kemenkumham
17 Kemenpora
18 Kemensetneg
19 Kementerian Keluatan & Perikanan
20 Kementerian Ketenagakerjaan
21 Kementerian Keuangan
22 Kementerian Perhubungan
23 Kementerian Perindustrian
24 Kementerian Pertahanan
25 Kementerian Pertanian

No Nama Beasiswa

1 Afirmasi Dikti

2 Baznas

3 BIDIKMISI

4 BPPDN

5 Difabel

6 DKI (KJMU)

7 Jawa Barat

8 LPDP -BUDI DN

9 Pemkab Serang

No Nama Beasiswa
26 Kementrian Lingkungan Hidup
27 Kominfo
28 Komisi Yudisial
29 KPK
30 KPPU
31 KPU
32 LAPAN
33 LEMHANAS
34 LIPI
35 Mahkamah Konstitusi
36 OJK
37 Pemkot Tangerang
38 Pemkot Tangerang Selatan 
39 Pemprov Riau
40 Pemprov Sulawesi Utara
41 Perpustakaan Nasional
42 PLN
43 POLRI dan STIK
44 PPATK
45 Sandi Negara
46 Sekolah Kementerian ESDM
47 Setkab
48 STABN Sriwijaya
49 Timor Leste
50 Wika (Beton)

No Nama Beasiswa

10 Pemkot Bogor

11 Pemkot Surabaya

12 Pemprov Riau

13 PMDSU

14 PPA

15 PPE

16 SAINTEK

17 TENDIK PASTI
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1. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama dan Perpustakaan
Dikbud menyelenggarakan Free Online 
Class Sedekah Ilmu Untuk Indonesia 
(UI) Episode #7 dengan topik Boost 
Your Interpersonal Skill with DISC 
Personality Type. Webinar yang 
diselenggarakan melalui kanal Youtube
Kelas Bersama dan Direktorat
Kemahasiswaan yang ditonton
sebanyak lebih dari 360 kali ini
mengahdirkan pembicara yang 
bernama Felisitas Kaban (Psikolog, 
Community Facilitator, Certified Senior 
Trainer BNSP).

Diskusi yang diselenggarakan pada 
tanggal 23 Juli 2020 ini membahas
tentang tipe kepribadian seseorang. 
Dalam diskusi yang berjalan kurang
lebih satu jam tersebut, Felicitas Kaban
menerangkan bahwa setiap orang 
memiliki tipe kepribadian yang 
berbeda-beda. 

Aktivitas Direktorat Kemahasiswaan
Beragam aktivitas kemahasiswaan di level universitas dan fakultas yang diinisiasi baik oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI maupun oleh fakultas, program studi, bahkan mahasiswa di 
berbagai tingkatan sebagai berikut:

Lebih lanjut Felisitas menjelaskan bahwa
pengenalan tipe kepribadian akan
membuat seseorang mampu untuk
mengenali kemampuan diri atau
kemampuan interpersonal yang dapat
dimanfaatkan untuk berjejaring dengan
dunia luas. Kemampuan diri dalam
pengenalan kemampuan interpersonal, 
menurut Felisitas, pada akhirnya akan
membuat seseorang lebih percaya diri
dan tidak merasa tertekan dengan
kekurangan yang dimiliki.

2. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Siberkreasi
menyelenggarakan webinar Hangout 
Online episode #25 dengan topik
Internet di Kawasan Indonesia Timur. 
Webinar yang diselenggarakan melalui
kanal Youtube Siberkreasi yang 
ditonton sebanyak 336 kali ini
menghadirkan pembicara M. Sahril
Salamena (Relawan TIK Maluku), Stela 
Nau (Founder NTT Muda), Iin Nurjanah
(Mahasiswa STIE YAPIS Merauke), dan 
dengan moderator Soni Mongan & 
Sabilsa Diara. 

Diskusi yang diselenggarakan pada 
tanggal 23 Juli 2020 ini membahas
tentang permasalahan kesediaan
jaringan internet di Kawasan Indonesia 
Timur. Data dari OpenSignal tahun
2019 mengungkapkan bahwa
kecepatan internet di kota Ambon 
mencapai 12 Mbps.
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Data yang tersaji di lapangan tentang
kecepatan internet kota Ambon 
disoroti oleh M. Sahril Salamena. 
Sebagai relawan TIK di Indonesia 
Timur khususnya Maluku, Sahril
mengungkapkan bahwa kecepatan
internet yang tinggi hanya dirasakan di 
wilayah kota Ambon saja. Sahril
menegaskan bahwa di luar kota
Ambon, permasalahan kecepatan
internet masih menjadi persoalan yang 
perlu diperhatikan oleh pemerintah. 

Menambahkan Sahril, Stela Nau 
sebagai aktivis mengaku bahwa
permasalahan internet di Indonesia 
Timur khususnya di NTT tidak jauh
berbeda, namun dia menganggap
bahwa saat ini jaringan internet sudah
lebih baik, dan lebih merata. Namun, 
Stela Nau mengatakan bahwa saat ini
permasalahan tidak saja pada 
kesediaan jaringan, namun pada 
pemahaman ketika menerima
informasi yang ada di internet. Stela 
menganggap bahwa tingkat
pemahaman literasi yang ada di NTT 
masih sangat kurang.

3. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI bersama Siberkreasi menggelar
Webinar: Digital Governance bertajuk
“Melindungi Data Pribadi Bagi
Generasi Z & Millennials”.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui
kanal Youtube Siberkreasi pada 1 
Agustus 2020 dan ditonton sebanyak
307 kali ini menghadirkan narasumber : 
Samuel A Pangerapan (Dirjen Aplikasi
Teknologi Informatika); Meutya Hafid
(Ketua Komisi I DPR RI; Christian 
Sugiono (Artis/Influencer) dan Devie
Rahmawati (Siberkreasi, Universitas 
Indonesia) yang bertindak sebagai
moderator. 

Devie Rahmawati mengatakan bahwa
Migrasi kehidupan offline ke dunia 
online telah menemukan
momentumnya di masa pandemi ini. 
Bahkan pemerintahan di beberapa
negara seperti Korea Selatan, 
Singapura, Meksiko, Itali, 
menggunakan berbagai aplikasi dan 
metode untuk melakukan penetrasi di 
dunia digital terkait kepatuhan
masyarakat menjalani protokol
kesehatan serta membantu
mengidentifikasi pergerakan virus. 
Aktivitas ini tentu saja menyasar data 
pribadi penduduk, yang dalam konteks
kepentingan publik menjadi sah
dilakukan, namun dalam konteks
pribadi, menjadi pertanyaan, ketika
data individu dipantau secara
mendalam. 

Menangapi persoalan perlindungan
data pribadi dalam layanan publik, 
Samuel Pangerapan selaku Ditjen
Aptika mengatakan fakta di lapangan
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menunjukkan bahwa tanpa ada
campur tangan pemerintah sekalipun, 
93% netizen mengumbar data pribadi
mereka di dunia digital. 44% 
membagikan data-data tersebut
kepada publik dan bahkan 21% 
membagikan data secara sukarela
kepada orang yang tidak dikenal. 
Samuel menerangkan bahwa ada jenis
data pribadi yang memang dapat
diungkapkan kepada khalayak umum
seperti nama lengkap, jenis kelamin, 
kewarganegaraan, agama. Namun, 
terdapat data-data yang bersifat
spesifik yaitu data informasi
kesehatan, biometrik, genetika, 
pandangan politik, keuangan pribadi
dan data lainnya sesuai dengan tata 
peraturan perundang-undangan yang 
ada. Untuk itu, lanjut Samuel, 
pemerintah melalui Kominfo telah
berperan dalam 4 fase yaitu : pertama
memberikan dukungan regulasi
dengan menyusun kajian RUU 
Perlindungan Data Pribadi (PDP), 
berkordinasi dengan Komisi I DPR RI; 
Kedua, pengawasan PDP berdasarkan
amanat UU ITE dan turunannya; Ketiga, 
pengembangan ekosistem; Keempat, 
edukasi, literasi dan peningkatan
kesadaran terhadap PDP.

4. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kominfo dan 
Siberkreasi menyelenggarakan webinar 
Hangout Online episode #26 dengan
topik Asik Belajar Online: Strategi 
Mengajar Efektif Melalui Daring. 
Webinar yang diselenggarakan melalui
kanal Youtube Siberkreasi yang 
ditonton sebanyak 407 kali ini
menghadirkan pembicara Rita Nurlita
(Founder Keluarga Digital Indonesia), 
Rono Jatmiko (Consultant/trainer), 
Rizqy R. Hani (Koordinator Komunitas
Kampus Guru Cikal), Larry & Mira Sahid
(moderator). 

Diskusi yang diselenggarakan pada 
tanggal 30 Juli 2020 membahas
tentang strategi yang pas dan tepat
untuk kegiatan pembelajaran jarak
jauh, yang dapat diterapkan baik oleh 
guru yang mengajar, maupun orang tua
sebagai pendamping di rumah. 

Rita Nurlita mengungkapkan bahwa
saat pembelajaran jarak jauh
dilangsungkan, orang tua wajib
memberikan rasa nyaman dan aman
kepada semua anak yang sedang
melaksanakan PJJ. Selain itu, orang 
tua di rumah harus memahami
kebutuhan anak dalam menghadapi
PJJ sehingga psikis anak tidak mudah
stress. 

Rizqy R. Hani menambahkan bahwa
orientasi belajar mengajar yang 
dilakukan oleh guru ke murid atau
sekolah ke pelajar secara online
harusnya menggunakan dasar empati. 
Empati yang dimaksud adalah dengan
memahami kondisi riil para siswa di 
lapangan. Rizqy menambahkan bahwa
memetakan profil murid menjadi



Edisi #6 | 20 Juli – 20 Agustus 2020

46

langkah awal yang baik dalam 
mengaplikasikan pembelajaran pada 
anak terutama pembelajaran jarak 
jauh. 

Sejalan dengan dua pembicara
pertama, Rono Jatmiko menambahkan
bahwa memperhatikan profil setiap
anak/siswa membuat proses 
pembelajaran jarak jauh yang berbeda.

5. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, dan Siberkreasi menggelar
Webinar: Digital Governance bertajuk
Mendorong Peningkatan Kesadaran
Pelindungan Data Pribadi Bagi
Masyarakat. 

Kegiatan yang diselenggarakan melalui
kanal Youtube Siberkreasi pada 9 
Agustus 2020 dan ditonton lebih dari
857 kali ini menghadirkan narasumber: 
Rosarita Niken Widiastuti (Sekjen
Kemkominfo), Willy Aditya (Anggota
Komisi I DPR RI), Hesti Purwadinata
(Artis dan Presenter), dan Wahyudi
Djafar (Peneliti Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat). Rosalita Niken
Widiastuti menjelaskan bahwa saat ini
terdapat 171,17 juta jiwa pengguna

internet di Indonesia. Besarnya
penetrasi pengguna internet di 
Indonesia tidak diimbangi dengan
kesadaran terhadap pentingnya data 
pribadi.

“Hampir 50% pengguna internet di 
Indonesia saat ini mengumbar data 
pribadinya di media sosial mereka. 
1 dari 5 pengguna internet mengakui 
bahwa mereka berbagi data-data 
sensitif dengan orang yang tidak 
mereka kenal baik, dan dengan orang 
asing, 10% pengguna membagikan PIN 
untuk mengakses perangkat mereka 
dengan orang asing, 22% pengguna 
membiarkan perangkat mereka tidak 
terkunci dan tidak diawasi ketika 
berada di tengah sekelompok orang, 
dan 23% pengguna memberikan 
perangkat mereka kepada orang lain 
untuk digunakan selama beberapa 
waktu,” ujar Rosalita.

Sejalan dengan Rosalita, Willy Aditya 
selaku Anggota Komisi I DPR RI juga 
menyoroti tentang pentingnya
perlindungan data pribadi yang 
dilakukan oleh negara sebagai upaya
menjamin integritas kemanusiaan.

Menyambung dua pembicara di awal, 
Wahyudi Djafar selaku peneliti Elsam
mengkritisi terkait masalah
perlindungan data pribadi di Indonesia. 
Menurutnya saat ini masih belum
adanya peraturan perlindungan data 
yang komprehensif telah berimplikasi
pada rentannya perlindungan data 
seseorang, yang berakibat pada 
kerugian baik dari sisi ekonomi hingga
terancamnya jiwa seseorang.



Edisi #6 | 20 Juli – 20 Agustus 2020

47

6. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, Mafindo, Google Indonesia 
bersama Siberkreasi menggelar
Webinar: Digital Governance bertajuk
“Jejak Digital dalam Dunia Maya” yang 
membahas tentang pentingnya
melindungi data pribadi yang ada di 
internet sebagai akibat telah
menggunakan internet sebagai
kebutuhan sehari-hari.

Diskusi yang berlangsung melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming 
Siberkreasi pada tanggal 10 Agustus
2020 yang ditonton sebanyak lebih dari
2076 kali ini menghadirkan pembicara
Mariam F. Barata (Direktur Tata Kelola 
Aplikasi Informatika), Danny Ardianto
(Government Affairs and Public Policy 
Manager Google Indonesia), Fathia 
Izzati (Content creator), dan Abdul 
Kadir Karding (Anggota Komisi I DPR 
RI).

Maria F. Barata selaku Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika Kominfo
mengatakan bahwa perkembangan
pengguna internet di Indonesia hingga
tahun 2020 sudah mencapai 171,17 
juta jiwa. Besarnya pengguna internet 

meninggalkan jejak digital yang 
berpotensi disalahgunakan oleh pihak
yang tidak bertanggungjawab.

Pendapat pentingnya perlindungan
data pribadi juga disampaikan oleh 
Abdul Kadir Karding selaku Anggota
Komisi I DPR RI. Menurutnya negara 
harus melindungi data pribadi milik
warga negara melalui UU Perlindungan
Data Pribadi (PDP).

Menanggapi persoalan jejak digital 
yang tertinggal di internet dan 
mengurangi resiko penyalagunaan data 
pribadi, Danny Ardianto selaku
Government Affairs and Public Policy 
Manager Google Indonesia menjelaskan
bahwa Google Indonesia telah
memberikan berbagai fitur pengaman
yang bisa dilakukan oleh pengguna
agar data pribadi yang ada di internet 
tetap aman.

Sebagai content creator, Fathia Izzati
menyadari betul tentang pentingnya
jejak digital yang diakibatkan ketika kita
mengunakan internet utamanya di 
media sosial. Menurutnya, apa yang 
telah dilakukan di jauh hari akan dapat
dilihat dan dipantau oleh orang lain 
ketika kita tidak berhati-hati.
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7. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Detikcom menggelar webinar online 
berkonsep Kampus Check. Webinar 
yang diselenggarakan tanggal 11 
Agustus 2020 ini mengahdirkan
pembicara Prof. Rosari Saleh (Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI), Dr. Gunawan, M.T 
(Kepala Kantor PMB UI), Dr. Devie
Rahmawati (Direktur Kemahasiswaan
UI), dan Dizza Aliftsa Agus (Mapres UI). 

Webinar Kampus Check 
diselenggarakan untuk mengenalkan
kehidupan perkuliahan di Universitas 
Indonesia kepada para siswa, 
khususnya siswa-siswa SMA sederajat, 
agar lebih mengenal kampus UI, mulai
dari proses penerimaan mahasiswa, 
kehidupan kampus, beasiswa, dan 
kegiatan kemahasiswaan. 

Selain pengenalan akademik, webinar 
yang berlangsung melalui live 
streaming youtube ini juga membahas
tentang kiat-kiat yang dapat dilakukan
untuk menjadi mahasiswa berprestasi, 
baik dari sisi akademik, maupun dari
sisi non akademik.

8. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, Facebook Indonesia bersama
Siberkreasi menggelar Webinar: Digital 
Governance yang bertajuk “Urgensi
Perlindungan Data Pribadi di 
Indonesia”. Diskusi ini membahas
tentang pentingnya perlindungan data 
pribadi warga negara Indonesia yang 
dilakukan oleh Negara.

Diskusi yang berlangsung melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming
Siberkreasi pada tanggal 10 Agustus
2020 yang ditonton sebanyak lebih dari
1305 kali ini menghadirkan pembicara
Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI), 
Samuel Abrijani Pangerapan (Direktur
Jenderal Aplikasi Informatika), Ruben 
Hattari (Kepala Kebijakan Publik
Facebook Indonesia), dan Jessica Mila 
(Public Figure/Influencer).

Meutya Hafid selaku Ketua Komisi I 
DPR RI menjelaskan bahwa
pelindungan data pribadi merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk
dilakukan. Lebih lanjut Meutya
menerangkan bahwa isu terhadap
perlindungan data pribadi yang paling 
marak terdapat pada beberapa kasus
seperti pada kasus E-commerce yang 
menjadi salah satu klaster penyebab
kebocoran data pribadi. Berdasarkan
studi global, 92% pelanggan e-
commerce merasa platform e-
commerce membuka data pribadi milik
mereka. Selain itu isu terhadap
perlindungan data pribadi juga dapat
ditemukan pada kasus kebocoran data 
penumpang maskapai, hingga proses 
registrasi sim card dengan
menggunakan NIK.
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Menanggapi permasalahan data 
pribadi, Samuel Abrijani Pangerapan
selaku Direktur Jenderal Aplikasi
Informatika mengatakan bahwa tidak
dipungkiri bahwa hampir setiap
aktivitas dalam kehidupan kita di era 
digital membutuhkan data pribadi. Oleh 
karena itu dibutuhkan regulasi yang 
kuat dan komprehensif untuk
memastikan perlindungan terhadap
data pribadi secara memadai.

9. Direktorat Kemahasiswaan UI
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, Indonesia Cyber Security 
Forum bersama Siberkreasi menggelar
Webinar: Kedaulatan Negara dalam
Transfer Data Pribadi ke Luar
Indonesia. Diskusi ini membahas
tentang konsep kedaulatan terhadap
data pribadi dalam kaitan kegiatan
transfer data.

Diskusi yang berlangsung melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming 
Siberkreasi pada tanggal 11 Agustus
2020 yang ditonton sebanyak lebih dari
950 kali ini menghadirkan pembicara
Samuel A. Pangarepan

(Dirjen Aplikasi dan informatika), TB. 
Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR RI), 
Ardi Suteja (Ketua Indonesia Cyber 
Security Forum), Melaney Ricardo 
(Aktris/Presenter), dengan moderator 
Devie Rahmawati (Dir. Kemahasiswaan
UI).

Diskusi diawali dengan penyampaian
Devie Rahmawati selaku moderator dan 
juga perwakilan Universitas Indonesia 
tentang dilema banjir data yang dialami
Indonesia.

“Kita telah memasuki era The Big Data 
Bang. Dimana dalam kurun waktu dua
tahun saja, 90% data online tercipta, 
bertambah lebih dari 10 kali lipat
sebagai contoh terdapat 3.5 Milyar
pencarian setiap hari, dan sekitar 1,2 
Triliun pencarian setiap tahunnya. 
Semenjak tahun 2018, data yang wara
wiri berjumlah 33 Zettabyte, yang 
diprediksi menjadi 175 zettabyte pada 
tahun 2025. Namun banjir bandang
data ini tidak semuanya menjadi
berkah,sebagian membawa bencana
salah satunya karena kasus kasus
pencurian data apalagi kalau yang 
dicuri ialah data umat di sebuah
negara, yang artinya mengancam
kedaulatan sebuah negara,“ ujar Devie
Rahmawati, Universitas Indonesia.

Samuel A pangarepan selaku Direktur
Jendral Aplikasi menyebutkan bahwa
pengguna internet selalu dipaksa untuk
menyerahkan atau mengunggah data 
pribadi mereka setiap melakukan
aktivitas di internet.

Menanggapi isu kedaulatan Negara 
dalam transfer data pribadi keluar
Indonesia, TB Hasanuddin
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menekankan tentang suatu sanksi
yang akan didapatkan jika ada
seseorang atau sekelompok yang 
melanggar data pribadi seseorang. 

Ardi Suteja selaku perwakilan
Indonesia Cyber Security Forum (ICFS) 
menjelaskan gambaran besar tentang
apa yang akan terjadi di masa depan
tentang Dunia Cyber dan penggunaan
data pribadi untuk berselancar di dunia 
maya. Menurut Ardi, Indonesia menjadi
bangsa yang mengkonsumsi teknologi
dan bukan bangsa yang mencipta.

Sebagai seorang aktris/presenter, 
Melaney Ricardo juga menambahkan
tentang bagaimana pentingnya
pemahaman masyarakat tentang
transfer data pribadi ke situs luar. Ia
juga sangat mendukung RUU PDP 
karena ia merasa privasi adalah hal
yang sangat penting di era teknologi
seperti sekarang ini.

10. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, Facebook Indonesia bersama
Siberkreasi menggelar Webinar:

Pemanfaatan Data Pribadi di Era 
Digital. Diskusi ini membahas tentang
bagaimana peran pemerintah dalam
perlindungan data pribadi
masyarakatnya dan bagaimana cara
memanfaatkan Data Pribadi di era 
ekonomi digital.

Diskusi yang berlangsung melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming 
Siberkreasi pada tanggal 12 Agustus
2020 yang ditonton sebanyak lebih dari
788 kali ini menghadirkan pembicara
Rosarita Niken Widiastuti (Sekjen
Kemkominfo), Bobby Adityo (Anggota
Komisi I DPR RI), Hazelia Margaretha
(Public Policy Manager, Facebook 
Indonesia) dan Ayushita
(Aktris/Penyanyi). Acara kali ini
dimoderatori oleh Rory Asyari (Metro 
TV).

Rosarita Niken Widiastuti atau disapa
Niken selaku Sekjen Kemkominfo
mengatakan terkait dengan data 
pribadi, pemerintah berinisiatif
mengajukan Rancangan RUU PDP yang 
akan dibahas DPR. Menurut Niken Data 
Pribadi sudah menjadi sumber daya
baru dan dibutuhkan regulasi untuk
mengatasi berbagai permasalahan-
permasalahan hukum yang terkait
dengan data tersebut.

Bobby Adityo juga menambahkan
sedikit hal mengenai pandangan
tentang data is new oil yang bisa
memberikan kebermanfaatan. Selain
itu ia juga mengatakan bahwa RUU PDP 
yang disusun memiliki banyak sekali
kebermanfaatan termasuk adanya
peluang untuk ekonomi digital.
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Sebagai perwakilan dari platform
Facebook, Hazelia Margaretha
bercerita tentang bagaimana Facebook 
mengolah data pengguna supaya
dapat bermanfaat dengan baik tanpa
harus melanggar hak-hak pengguna.

Sebagai seorang influencer Ayushita
juga memberikan pembelajaran
kepada masyarakat bagaimana
menyadarkan masyarakat tentang
pentingnya data pribadi. Ayushita
menilai masyarakat Indonesia kurang
menyadari akan pentingnya
perlindungan data pribadi.

11. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, PT XL Axiata Tbk bersama
Siberkreasi menggelar Webinar: Jual
Beli Data: Apa Kabar Data di 
Indonesia? Diskusi ini membahas
bagaimana cara mengamankan data 
pribadi ketika berhubungan dengan
platform online dan kerentanan tentang
jual beli data karena tidak terjaganya
perlindungan data pribadi.

Diskusi yang berlangsung melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming 
Siberkreasi pada tanggal 12 Agustus
2020 yang ditonton sebanyak lebih dari
633 kali ini menghadirkan pembicara
Sugiono (Anggota Komisi I DPR RI), 
Mariam F. Barata (Direktur Tata Kelola 
Aplikasi Indonesia), Ella Herlany
Mallarangan (Member of Data 
Protection Office PT. Xl Axiata Tbk) dan 
Soleh Solihun (Komedian). Acara kali ini
dimoderatori oleh Anita Wahid (Wakil 
Ketua Umum Siberkreasi).

Anggota Komisi I DPR RI, Sugiono
mengatakan bahwa ada dua hal
penting yang menjadi pertimbangan
DPR untuk dengan cepat mengesahkan
RUU PDP. Ia menyampaikan bahwa
data dan informasi merupakan sebuah
komoditas penting sehingga perlu
adanya UU yang mengatur tentang hal
tersebut.

Sebagai orang yang memegang kendali
data di Indonesia, Mariam mengatakan
bahwa pemerintah juga mempunyai
pandangan tersendiri terhadap praktek
jual beli data. Ia menambahkan bahwa
diperlukan perlindungan hukum terkait
data pribadi yang akan menjadi regulasi
yang kuat dan komprehensif.

Ella selaku Member of Data Protection 
Office PT. Xl Axiata Tbk mengatakan
bagaimana perusahaan mereka
melakukan perencanaan terhadap data 
pribadi. Ia bahkan menegaskan bahwa
pengelolaan data pribadi mereka
sangat bagus hingga tidak
memungkinkan adanya kebocoran
data.
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12. Direktorat Kemahasiswaan UI bekerja
sama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI bersama Siberkreasi
menggelar Webinar : Digital 
Governance bertajuk “Pelindungan
Data Pribadi dalam Layanan Publik”. 

Diskusi yang berlangsung pada 
tanggal 8 Agustus 2020 melalui kanal
Zoom Meeting dan Youtube Streaming 
Siberkreasi yang ditonton sebanyak
lebih dari 1600 kali ini menghadirkan
pembicara Prof. Henri Subiakto (Staf
Ahli Menteri Kominfo); Hillary Brigitta
Lasut (Anggota Komisi I DPR RI); 
Ardhanti (Gojek Indonesia); Ernest 
Prakasa (Influencer) dan DR. Devie
Rahmawati (Siberkreasi, Universitas 
Indonesia) yang bertindak sebagai
moderator.

Devie Rahmawati selaku moderator 
menjelaskan bahwa saat ini kita hidup
di era dimana kita hidup dalam Black 
Box Society, yaitu ketika kita tidak
memiliki pengetahuan tentang
bagaimana negara dan pengusaha
mengumpulkan dan menggunakan
data-data personal. Kita hidup dalam
kondisi yang digambarkan sebagai
“dragnet nation”, yaitu seluruh
kehidupan kita saling tersambung

dalam jerat jala digital, karena mesin-
mesin teknologi yang digunakan sudah
saling tersambung, yang menjadikan
kehidupan setiap orang “transparan” 
dan tidak bisa lepas dari kehidupan
online. Di satu sisi kita protes dengan
pelanggaran perampasan data 
personal, namun di sisi lain kita
mengumbar dengan ikhlas diri kita di 
media sosial.

Henri Subiakto menambahkan
pemerintah sudah berinisiatif untuk
mengajukan RUU Perlindungan Data 
Pribadi (PDP) yang menyatukan 32 
regulasi perlindungan data pribadi, 
yang sebelumnya tersebar dalam
berbagai sektor (keuangan, kesehatan, 
kependudukan, telekomunikasi, 
perbankan, perdagangan, dll). UU ini
diharapkan akan menjadi kerangka
regulasi yang kuat dan komprehensif; 
menciptakan kesetaraan internasional
yang mendukung pertumbuhan
ekonomi digital; menjadi instrumen
hukum dalam penanganan kasus
pelanggaran data pribadi; menciptakan
keseimbanganan dalam tata kelola
pemrosesan data pribadi dan jaminan
perlindungan hak subjek data. 

Hillary selaku anggota DPR 
menekankan bahwa di sinilah mengapa
dipelukan Perlindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik Layanan
Publik di Indonesia yang dilakukan
pada proses: Perolehan dan 
pengumpulan; Pengolahan dan 
penganalisisan; Penyimpanan; 
Penampilan, pengumuman, pengiriman, 
penyebarluasan, dan/atau pembukaan
akses; dan Pemusnahan. Keberadaan
UU PDP pada era digital saat ini sudah
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sangat dibutuhkan, agar dapat
melindungi hak setiap warga negara 
terkait privasi data pribadinya. 

Lebih lanjut Ardhanty sebagai
perwakilan Gojek Indonesia 
menekankan bahwa sebagai
perusahaan, Gojek berupaya
memastikan konsumen terlindungi
yaitu melalui program pilar aman
bersama Gojek yaitu edukasi, proteksi
dan teknologi. Dalam hal teknologi
Gojek memiliki (Gojek shield) yaitu
number masking, intervention chat, 
tombol darurat, bagikan perjalanan, 
pendeteksi penipuan.

13. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Geti Incubator menggelar
Power Lunch Series dengan tajuk Hari 
Merdeka untuk Merdeka Belajar. Topik
yang diangkat dalam webinar yang 
diselengarakan pada tanggal 18 
Agustus 2020 ini adalah “Konsep
Merdeka Belajar vs Tuntutan
Kompetensi SDM Global”. Pembicara
dalam webinar ini adalah DR. Devie
Rahmawati, S.Sos., M.Hum (Direktur
Kemahasiswaan UI). Power Lunch 
Series Hari Merdeka untuk Merdeka 
Belajar diselenggarakan dalam rangka
memperingati Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia sekaligus untuk
menghadirkan sebuah sharing session 
yang bermanfaat bagi masyarakat
umum, khususnya bagi para 
mahasiswa. 

Webinar yang diselenggarakan melalui
live streaming Instagram ini mengulas
tentang konsep Merdeka Belajar yang 
dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI di 
masa Nadiem Makarim, sekaligus
melihat fakta riil di lapangan tentang
kebutuhan dunia industri saat ini.

14. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Geti Incubator menggelar Power Lunch 
Series dengan tajuk Hari Merdeka 
untuk Merdeka Belajar. Topik yang 
diangkat dalam webinar yang 
diselengarakan pada tanggal 19 
Agustus 2020 adalah “Vokasi
Indonesia; Are You Ready To Become 
Global Talent”. Pembicara dalam
webinar ini adalah Mila Viendyasari, 
S.Sos., M.Si (Kasubdit Kerja Sama dan 
Komunikasi sekaligus Pengajar
Program Pendidikan Vokasi UI). 
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Webinar yang diselenggarakan melalui
kanal live Instagram ini membahas
tentang konsep Kampus Merdeka dan 
dunia pendidikan Vokasi. Mila 
Viendyasari selaku pembicara
mengatakan bahwa mahasiswa-
mahasiswa Vokasi saat ini memiliki
kelebihan tersendiri. Menurutnya, 
mahasiswa Vokasi dibekali dengan
kemampuan praktis yang sedang
dibutuhkan oleh dunia industri, 
sekaligus dengan keilmuan yang up to 
date.

15. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menggelar rapat persiapan
penyelenggaraan acara E-Talk Show 
17 UKM Berprestasi bersama
perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa. 
Acara yang diselenggarakan pada 
tanggal 7 Agustus 2020 melalui kanal
zoom meeting ini dihadiri oleh 
perwakilan Ditmawa UI dan masing-
masing UKM seperti UKM Menwa UI, 
Geradasi Warna, Share UI, UKM Karate 
UI, dan Paragita UI. Rapat yang 
dipimpin oleh Mila Viendyasari selaku

Kasubdit Komunikasi dan Kerja Sama 
Mahasiswa ini menghasilkan poin-poin
antara lain setiap UKM mengirimkan
dua orang perwakilan, yaitu satu orang 
pengurus UKM dan satu orang bintang
tamu dalam acara webinar. Bintang 
tamu bisa seorang pelatih, alumni, atau
orang-orang yang ahli di bidang UKM 
tersebut, dan selama talkshow, UKM 
dapat menampilkan foto dan video.

16. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama dan Perpustakaan
Dikbud menyelenggarakan rangkaian
acara E-Talk Show 17 UKM Berprestasi. 
Acara yang diselenggarakan melalui
kanal youtube Direktorat
Kemahasiswaan UI yang ditonton lebih
dari 521 kali ini menghadirkan
pembicara Brata Tryana Hardjosubroto
(Deputy Secretary General of ASARC), 
Ndaru Hidayatullah (UKM Pramuka), 
Moira Setiawan (UKM OSUI 
Mahawaditra), dan Enrico Christian 
(UKM Geradasi Warna). 

Acara yang diselenggarakan tanggal 18 
Agustus 2020 sebagai bagian dari
peringatan hari kemerdekaan Indonesia 
ini membahas tentang
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sejarah, visi-misi, kegiatan, hingga
capaian prestasi yang pernah diraih
dan dimiliki oleh masing-masing UKM. 

Brata Tryana selaku pembicara tamu
menilai bahwa keragaman UKM yang 
ada di Universitas Indonesia menjadi
nilai lebih sebagai sarana untuk
menumbuhkembangkan ide, cipta, 
karsa, mahasiswa untuk terus
berinovasi dan berkarya, bukan hanya
untuk Universitas Indonesia, tapi juga 
bagi Bangsa dan Negara Republik
Indonesia.

17. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama dan Perpustakaan
Dikbud menyelenggarakan acara E-Talk 
Show 17 UKM Berprestasi. Acara yang 
diselenggarakan melalui kanal youtube
Direktorat Kemahasiswaan UI yang 
ditonton lebih dari 1034 kali ini
menghadirkan pembicara Fernando 
Donovan Hariyanto (Coach and 
Profesional Dota 2 player), Septiaji Eko
Nugroho (Ketua Presidium Malindo), 
Rifanditto Adhikara (Product Manager In 
Cicle & President of AIESEC in UI 2012), 
Tirza Satya Abigail (Wakil Ketua UKM 
Taekwondo UI 2019), dan Mila 
Viendyasari sebagai moderator. 

Webinar yang diselenggarakan pada 
tanggal 19 Agustus 2020 ini membahas
berbagai macam hal, mulai dari
pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa
beserta capaian kegiatan yang sudah
dilakukan, hingga capaian prestasi
yang sudah diraih selama berdiri. 
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Selain pembahasan tentang UKM, 
webinar juga membahas tentang
kegiatan game online, yang saat ini
menjadi salah satu kegiatan
professional, yang dapat digeluti oleh 
semua orang. Fernando Donovan 
Hariyanto selaku pelatih profesional
Dota mengatakan bahwa saat ini game 
online tidak hanya sebagai tempat
bersenang-senang saja, namun bisa
dijadikan sebagai karir profesional. 

18.Direktorat Kemahasiswaan UI 
melaksanakan rapat kerja sama
bersama Denma Angkatan Laut RI. 
Rapat yang diselenggarakan melalui
kanal zoom meeting pada tanggal 24 
Juli 2020 ini membahas tentang
pembukaan kerja sama awal terkait
hibah kapal yang akan diperuntukkan
kepada Universitas Indonesia, dengan
keperluan magang mahasiswa, 
pengmas, sekaligus projek
independen. 

Rapat yang dihadiri oleh Bernard 
Simanjuntak dan Yori S dari pihak
Denma AL dan Devie Rahmawati, Mila
Viendyasari dari pihak Ditmawa UI juga 
membahas tentang peluang untuk
menghadirkan donatur sebagai pihak
yang akan membiayai perbaikan kapal
yang akan dihibahkan. 

19. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menggelar rapat koordinasi KKN 
Tematik Covid-19 bersama Fakultas
Ilmu Keperawatan UI. Rapat koordinasi
pada tanggal 30 Juli 2020 ini dihadiri
oleh perwakilan dua pihak, Ditmawa UI 
yang diwakilkan oleh Mila Viendyasari, 
dan FIK UI yang diwakilkan oleh Bapak 
Agus Setiawan (Dekan FIK UI), dan Ibu 
Enie Novieastari (Wadek FIK UI). 

Rapat yang diselenggarakan melalui
kanal zoom meeting menghasilkan
pembahasan antara lain Direktorat
Kemahasiswaan UI akan membuat
surat tugas untuk dosen pendamping
lapangan dan mahasiswa, serta akan
ada 9 kelompok mahasiswa dan 9 
dosen pendamping lapangan yang 
akan mengikuti KKN Tematik Covid-19.

20. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
35 mahasiswa UI menghadiri kegiatan
Daewoong Foundation: 2020 
Scholarship Awarding Ceremony. 
Kegiatan Daewoong Foundation: 2020 
Scholarship Awarding Ceremony 
diselenggarakan secara virtual dan 
juga diikuti oleh semua mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi yang 
mendapatkan beasiswa.  
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Acara Daewoong Foundation: 2020 
Scholarship Awarding Ceremony 
menghasilkan poit penting terkait
penyelenggaraan beasiswa, antara lain, 
1) Tugas pertama penerima beasiswa
adalah melakukan forum group 
discussion mengenai topik yang telah
ditentukan. Seluruh penerima
beasiswa akan dibagi kedalam
sembilan kelompok yang masing-
masing akan didampingi oleh satu
pihak dari Daewoong. 2) Tugas kedua
yang akan dilakukan adalah HQ 
Mentoring dengan kelompok yang 
sama. Dalam tugas kedua ini setiap
kelompok akan menjalankan satu
proyek yang telah ditentukan dengan
didampingi oleh mentor yang ahli
dalam bidang tertentu. 3) Diakhir
program, penerima beasiswa akan
diberikan sertifikat, best team award, 
dan MVP.

21.Direktorat Kemahasiswaan UI 
menyusun buku pedoman kompetisi
Hibah Tanoto Student Research Award
2020. Pedoman yang disusun menjadi
dasar para mahasiswa Universitas 
Indonesia dalam menyusun proposal 
yang akan dikirim ke Universitas 
Indonesia dan Tanoto sebagai partner. 

Selain melakukan penyusunan
pedoman, di bulan Juli 2020, Ditmawa
UI juga melakukan review proposal 
Tanoto Student Research Award yang 
telah diterima, dan menyaring
proposal yang layak untuk
mendapatkan pendanaan.

22. Direktorat Kemahasiswaan UI bekerja
sama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 
DPR RI, LinkAja bersama Siberkreasi
menggelar Webinar: Digital 
Governance yang bertajuk “Memahami
data Pribadi di Dunia Maya dan Dunia 
Nyata” pada tanggal 16 Agustus 2020. 
Diskusi ini membahas tentang
memahami data pribadi dari segala
aspek, mulai dari pengertian, 
permanfaatan, hingga
perlindungannya. 

Diskusi yang berlangsung melalui
kanal Zoom Meeting dan Youtube
Streaming Siberkreasi telah ditonton
sebanyak 600 kali ini menghadirkan
pembicara Prof. Dr. Widodo Muktiyo
(Dirjen Informasi dan Komunikasi
Publik), Dr. H. Abdul Kharis Almasyhuri
(Wakil Komisi I DPR RI), Rahmat Bagas
Santoso (CTO LinkAja), dan Zeezee
Shahab (Public Figure/Influencer).
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Prof. Dr. Widodo Muktiyo selaku Dirjen
Informasi dan Komunikasi Publik
menyebutkan bahwa bahwa saat ini
penting bagi masyarakat untuk memiliki
pemahaman mengenai Digital Quotient 
agar bisa mengikuti perkembangan di 
dunia maya.

Prof. Widodo menambahkan sayangnya
masyarakat Indonesia belum
sepenuhnya sadar jika data pribadi
merupakan privasi yang harus
dilindungi. Menurut Pof Widodo, hal ini
disebabkan oleh ketidakpahaman
masyarakat tentang Term and Condition
suatu penyedia layanan digital.

Menambahkan dari pernyataan
pembicara sebelumnya, Abdul Kharis
Almyashuri selaku Wakil Komisi I DPR 
RI menyebutkan jika pandangan
masyarakat Indonesia kebanyakan
cenderung abai. Sebelum ada peristiwa
yang menyangkut dan melibatkan
dirinya, masyarakat tidak peduli dan 
cenderung abai. 

Mengafirmasi dari dua pembicara
sebelumnya, Rahmat Bagas Santoso
sebagai CTO LinkAja mengkategorikan
implementasi perlindungan data pribadi
dalam perusahaan LinkAja menjadi tiga. 
Tiga kategori tersebut adalah peraturan, 
operasional, dan insidental. Ketigannya
harus bersinergi untuk menghasilkan
perlindungan data pribadi yang kuat. 

Zeezee Shahab sebagai seorang public 
figure mengakui bahwa data pribadi
dirinya selalu hati-hati dalam
memberikan data pribadi seperti nomor
telepon dan alamat rumah kepada

khalayak umum. Zeezee memberikan
tips dan trik agar data pribadi kita
selalu aman dari pencurian pihak
asing. 

Di akhir, Zeezee berpesan kepada
masyarakat untuk selalu waspada dan 
senantiasa melakukan langkah-
langkah pencegahan terhadap data 
pribadi kita sendiri.

23. Direktorat Kemahasiswaan mengikuti
penyelenggaraan sosialisasi kompetisi
Satria Data yang diselenggarakan oleh 
Pusat Prestasi Nasional pada tanggal
24 Juli 2020. Kompetisi Satria Data 
merupakan dukungan Pusat Prestasi
Nasional terhadap perkembangan
keilmuan statistika dan sains data 
secara umum. Kompetisi ini
diharapkan juga  mampu menjadi
trigger bagi terjalinnya jejaring
kerjasama pendidikan yang lebih kuat
antar perguruan tinggi di Indonesia, 
danjejaring kerjasama antara
perguruan tinggi dan  industri
terapannya. 
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Sosialisasi yang dilakukan melalui
zoom meeting dan juga disediakan live 
streaming Youtube melalui akun resmi
Pusat Prestasi Nasional ini membahas
tentang kegiatan lomba (Kompetisi
statistika nasional, Statistic infographic 
competition, Statistics essay 
competition, Big data Challenge) dan 
Credit earnings. 

Pembicara dalam kegiatan ini adalah
Dr. Anang Kurnia, Dr. Bagus Sartono
Juri nasional dari ForStat (Forum 
Statistika), Dr. Erni Tri Astuti, M.Math, 
selaku dewan juri. 

24. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti penyelenggaraan sosialisasi
kompetisi National Universities 
Debating Championship (NUDC) yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi
Nasional pada tanggal 23 Juli 2020. 
National Universities Debating 
Championship (NUDC) yaitu kompetisi
debat bahasa inggris yang menuntut
mahasiswa tidak hanya mampu
mengungkapkan ide dalam bahasa
Inggris, tetapi juga menuntut
mahasiswa mampu menguasai
pengetahuan global, menganalisis, 
membuat judgement, dan meyakinkan
publik.

Pembahasan dari sosialisasi dimulai
dari ajakan bagi setiap kelompok debat
untuk dapat berpartisipasi dalam
NUDC. Selain itu juga dibahas
mengenai teknis acara dan hingga
jadwal – jadwal penting kegiatan dan 
penyampaikan teknis penilaian dari
masing –masing tahapan debat.

25.Direktorat Kemahasiswaan UI 
menggelar kegiatan literasi tangkal
infodemik sebagai Gerakan mencari
solusi di tengah pandemi. Pembicara
dalam acara yang berangsung tanggal
15 Juli 2020 ini adalah Dr. Devie
Rahmawati, Direktur Kemahasiswaan
UI.

Devie menyampaikan bahwa di tengah-
tengah pandemi Korona, ada
tantangan “virus” lain yaitu infodemik, 
yaitu penyebaran berita – berita
bohong, yang dapat mendorong
masyarakat berperilaku beresiko, 
menurunkan kepercayaan kepada
otoritas kesehatan dan juga membuat
masyarakat menjadi terlalu percaya
diri. Sebagai perbandingan, studi di 
Amerika Serikat ditemukan bahwa
sekitar 13% masyarakat Amerika yang 
percaya bahwa Covid itu hoax; 49% itu
rekayasa manusia. Fakta obyektif ini
menunjukkan bahwa “virus infodemik” 
ini juga menjangkiti masyarat maju.

Studi di barat tentang respon
masyarakat di tengah – tengah krisis
(bencana alam, kesehatan, perna dan 
lainnya) menunjukkan bahwa biasanya
terbentuk empat pola masyarakat yaitu
patuh, pengikut, petualangan dan
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pemberontak. Jumlah masyarakat yang 
masuk dalam kategori pemberontak, 
yang tidak mau mematuhi atau
menolak upaya-upaya menuju
perbaikan dari krisis sekitar 10-20% 
paling tinggi. Jumlah ini tentu saja tidak
dapat dipandang sederhana. 

Walau belum ada penelitian mendalam
tentang respon masyarakat terkait
covid yang masuk dalam kategori
pemberontak, bila diasumsikan
terdapat 10% saja dari 270 juta
masyarakat Indonesia yang tidak taat
pada protokol kesehatan, maka
berpotensi ada sekitar 27 juta orang 
yang akan dengan percaya diri
melakukan aktivitas beresiko di tengah
pandemi ini.

Masyarakat yang masuk dalam
kategori “pemberontak” ini, dapat
berasal dari individu dengan latar
belakang suku, ras, agama, pendidikan
dan ekonomi yang beragam. Lagi-lagi
mengambil contoh di Amerika Serikat, 
ada seorang penulis intelektual
ternama, lulusan universitas ternama, 
juga mempercayai bahwa Covid ialah
hoax. Artinya virus infodemik ini dapat
menerpa siapapun.

Mengapa infodemik dapat menyebar
dengan luas? Dari rangkuman studi-
studi yang dilakukan, ada beberapa
faktor yang menyebabkan hal tersebut:

Banjir informasi. Menurut data Go 
Globe, dalam satu menit, setiap harinya, 
terdapat 98.000 cuitan twitter, 1.500 
unggahan blog, 168 juta surel, 600 
video baru di YouTube, 70 domain 
terdaftar, 695.000 status Facebook dan 
sebagainya. Hal ini yang membuat
setiap individu mengalami kesulitan

untuk melakukan penyaringan terhadap
informasi yang mereka konsumsi.

Semangat kepahlawanan. Manusia
memiliki dorongan untuk dapat menjadi
“pahlawan” bagi manusia lainnya. 
Sehingga ada banyak individu yang 
dengan mudah menyebarkan informasi
perihal vaksin corona misalnya, karena
ingin menjadi pahlawan bagi individu
lainnya, murni ingin menolong, bukan
karena motif ekonomi atau politik.

Manusia memiliki kecenderungan
untuk berbagai
keresahan/ketakutan/kecemasan
kepada orang lain. Ketika mereka
menerima informasi yang menakutkan, 
tanpa pikir panjang, mereka akan
membagikan informasi tersebut, agar 
mereka tidak merasa
resah/takut/cemas sendirian. Secara
kecendrungan individu yang hanya mau
mendengar serta mencari informasi
yang sesuai dengan keinginan atau
keyakinannya, membuat mereka
menjadi tertutup dari potensi untuk
menerima informasi lain, yang bisa jadi
sebuah informasi yang telah
terverifikasi.

Individu yang juga gemar berbagi info, 
tanpa melakukan verifikasi terhadap
info yang dibagikan, juga terjadi karena
banyak individu memang tidak memiliki
pengetahuan dan pengalaman atas
sebuah informasi yang diperoleh. 
Sehingga hal yang wajar kalau mereka
kemudian menyebarkan informasi yang 
tidak tepat.

Insentif Penghargaan yang ditawarkan
oleh teknologi berupa likes, retweets, 
telah mendorong manusia menjadi
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berkompetisi untuk mendapatkan
pujian berupa “jempol” tersebut. 
Karakter berita hoaks yang sensational, 
membuat individu yang 
menyebarkannya berpeluang
mendapatkan penghargaan dari
individu lain, karena mimik berita yang 
disebarkan memiliki daya pikat
tersendiri.

Individu dalam merespon sebuah
informasi lebih sering menggunakan
intuisi dibandingkan intelegensia. 
Mengapa? Karena manusia selalu
mengharapkan jawaban yang cepat
dari setiap persoalan yang dihadapi. 
Tidak hanya itu, kecanggihan teknologi
seperti deep fakes, yang mampu
mengubah video seseorang menjadi
sesuai yang diinginkan, membuat
semakin sulit bagi manusia memilah-
milah mana informasi yang benar atau
tidak.

Insentif ekonomi berupa keuntungan
finansial dari mekanisme click bait, 
membuat ada individu yang menjadikan
produksi berita hoaks sebagai
sandaran hidupnya.

Lantas bagaimana mengatasi
tantangan ini?

Meyakinkan individu yang sudah
terpapar oleh berita bohong, tidak
dapat argumen-argumen yang logis. 
Tetapi dapat dilakukan dengan
menampilkam fakta berupa visual. 
Karena secara biologis, tubuh lebih
mampu menerima informasi berupa
visual dengan cepat. Studi akademik
menunjukkan bahwa gambar-gambar
yang menarik dan selalu ditampilkan
secara berulang-ulang akan lebih
mudah diingat dan dipercaya.

Membangun mental “kepo” yang 
positif. Selalu mempertanyakan setiap
informasi yang diterima, seperti : 
Emang iya? Dapat darimana?Kata
Siapa? Lihat Sendirikah?

Membangun hubungan yang positif
dengan orang-orang yang telah
terpapar berita bohong. Karena ketika
hubungan sudah positif yang ditandai
dengan tingkat kepercayaan yang 
tinggi, akan mudah bagi kita
mengkomunikasikan kepada individu
bahwa informasi yang diterimanya
tidak benar.

Pendekatan komunikasi dialogis bukan
represif dengan memonopoli dan 
menghakimi. Sampaikan bahwa
sebenarnya banyak sekali informasi, 
sehingga dapat saling bertukar
informasi. Mereka yang sudah terpapar
tidak hanya membaca informasi yang 
mereka percayai, mereka akan
mendapatkan alternatif pemikiran. 
Untuk itu, kita harus memperlihatkan
ketertarikan terhadap pendapat
mereka, sebelum kita memasukkan
pendapat kita kepada mereka.

26.Direktorat Kemahasiswaan melakukan
pengawalan terhadap kontingen
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Nasional tahun 2020 yang melaju ke
tingkat nasional. Proses pengawalan
dilakukan dengan memberikan
pengarahan terhadap karya gagasan
dalam bentuk poster yang dikirim ke
panitia nasional sebagai syarat
penilaian. 
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Selain pengawalan pembuatan poster, 
Ditmawa UI juga melakukan
pendampingan kepada para kontingen
Pilmpares UI ketika menjalani seleksi
tahap 2 yang mempertimbangkan
penilaian dari sisi karya tulis ilmiah dan 
poster yang telah dikirim. Proses 
pengawalan terhadap kontingen
Pilmapres nasional dilakukan oleh 
Ditmawa UI selama bulan Juli-Agustus
2020 dengan bantuan dosen
pendamping yang memiliki pengalaman
dalam Pilmapres, baik di lingkup UI 
maupun nasional.
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APRESIASIDARI 
KEMAHASISWAAN



4. Fakultas Farmasi

- Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah
Ash-Shaydalah National Event of 
Pharmacy (ANEPH)

5. Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

- Juara I pada kompetisi National 
Essay Education Competition 2020

6. Program Pendidikan Vokasi

- Runner-up Ajang Marketing Plan

- Juara 2 Lomba Esai Nasional 
"Dampak Covid-19"

7. Fakultas Kedokteran

- Juara 2 research paper Atma Cordis 
Ilmiah “Aesculapius” 2020.

- Juara 3 MAJESTYNAS 
(Muhammadiyah Jakarta Scientific 
Competition) 2020
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The Champions 
(Faculty of The Month)

Direktorat Kemahasiswaan UI berterima
kasih kepada segenap fakultas yang 
mahasiswanya telah menorehkan prestasi
di tingkat nasional dan internasional, yaitu:

1. Fakultas Teknik

- Juara I Business Case Competition 
Balca Business Review 1st Edition

- Bronze Prize Asian Student Venture 
Forum (ASVF) 2020.

- Juara 3 the 2nd Trail by Vinci 
Construction Region Asia

2. Fakultas Ilmu Administrasi

- 1st place/best delegation Call for 
Paper Indonesia Taxation Student 
Association National Conference

- Runner-up pada ajang Treasure Ques 
Tax Seminar and Training (TST) 
2020

- Juara I dalam ajang Business Plan 
Write from Home Competition FEB 
UNS dengan tema “Rescuing 
Economy from Covid 19”.

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Juara I Business Case Competition 
Balca Business Review 1st Edition

Apresiasi Dari Kemahasiswaan
Kebanggan Indonesia yang dimulai dari prestasi para sivitas akademika UI merupakan
sebuah capaian yang harus diingat dan diapresiasi setinggi-tingginya oleh semua pihak. 
Berbagai capaian yang diraih sivitas akademika layak didokumentasikan sebagai salah satu
bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka. Adapun capaian yang didokumentasikan
ialah capaian heroes (mahasiswa) dan champions (fakultas atau prodi).
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Timotius Nico Farel (T. Sipil ’18), Elissa 
Oktaviana Kusuma (T. Kimia ’18), Nanda 
Rizky Arrumaisya (T. Kimia ’19), dan Ghina
Salsabila (Manajemen ’19) adalah
mahasiswa Universitas Indonesia yang 
meraih juara I Business Case Competition 
Balca Business Review 1st Edition secara
virtual. Business Case Competition Balca
Business Review 1st Edition merupakan
perlombaan tingkat international. Pada 
perlombaan ini mereka semua mampu
meraih juara I setelah mengalahkan lima 
puluh (50) peserta lain dari berbagai
negara.  

Selamat Timotius Nico Farel Elissa 
Oktaviana Kusuma, Nanda Rizky
Arrumaisya, dan Ghina Salsabila, 
Universitas Indonesia bangga kepada
kalian. 

Tidak hanya Nico Farel Elissa Oktaviana
Kusuma, Nanda Rizky Arrumaisya, dan 
Ghina Salsabila, ucapan terima kasih dan 
rasa bangga juga kami tujukan kepada
heroes lainnya:

1. Vega Mylanda, Norman Emil 
Ramadhan, dan Rafiqah Nur Viviani dari
Fakultas Farmasi.

2. Farhan Akbar Erdian dari Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam.

3. Yessicha Ramadhanisya, Khalda
Fadhilah, Lianti Damena Putri Sion 
Sihombing, dan Rani Damayanti, dari
Program Pendidikan Vokasi.

4. Vanesha Nasyauqiva, Ida Ayu Rasthiti, 
Vidia Riana, Res Hanifah Ginting, 
Ahmad Farhan, Andhika Muchlis, 
Annisa Syahfitri, Geovanny Vanesa 
Paath, dan Mutiara Syifa dari Fakultas
Ilmu Administrasi.

5. Pawestri Cendani, Muhammad, 
Luqmanul Irfan, Jilan Athaya, Goldy 
Wijaya, Muhammad Fadli, Achmad
Kripton Nugraha, Liem Cu Sin, Dharma 
Saputra, Muhammad Damar 
Kalamgung, Muhamad Fahriza
Novriansyah, Timotius Nico Farel, 
Elissa Oktaviana Kusuma, Nanda Rizky
Arrumaisya dari Fakultas Teknik.

6. Alifaturrasyid Syafatullah Ridwan dari
Fakultas Kedokteran

7. Ghina Salsabila dari Fakultas Ekonomi
dan Bisnis.

The Heroes 
(Students of The Month)



SPESIALAPRESIASI
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1. Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N. 
selaku Dekan FIK UI dan jajaran
pimpinan FIK UI atas dukungan pada 
kegiatan KKN Tematik Covid-19.

2. Badan Intelijen dan Keamanan
(Baintelkam) Polri atas kolaborasi
aksi Bakti Untuk Negeri tahap 2.

3. Detikcom atas kerja sama webinar 
online “Kampus Check” yang telah
terselenggara dengan baik.

4. Siberkreasi, atas kerja sama diskusi
online Perlindungan Data Pribadi, 
dan sekaligus menyebarkan konten
positif di dunia maya.

5. Geti Dagang, atas kerja sama
webinar online Power Lunch Series 
sekaligus peringatan Hari 
Kemerdekaan Indonesia. 

6. Kementerian Keuangan RI, atas
beasiswa LPDP yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa pasca
Universitas Indonesia. 

7. Kemendikbud RI, atas beasiswa
Kemendikbud yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia. 

8. BMKG, atas beasiswa yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia. 

9. Daewoong Foundation, atas
beasiswa yang berhasil disalurkan
untuk mahasiswa Universitas 
Indonesia. 

Spesial Apresiasi
Seluruh capaian program Direktorat Kemahasiswaan UI tidak dapat diperoleh tanpa
dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima
kasih kepada

10. Baznas, atas beasiswa yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia. 

11. Kemenpora RI, atas beasiswa yang 
berhasil disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia. 

12. Yayasan Bina Pemuda Nusantara, 
atas beasiswa yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia.

13. BATAN, atas beasiswa yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia.

14. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 
atas beasiswa yang berhasil
disalurkan untuk mahasiswa
Universitas Indonesia.

15. Kemenkumham RI, atas beasiswa
yang berhasil disalurkan untuk
mahasiswa Universitas Indonesia.

16. Mahkamah Konstitusi RI, atas
beasiswa yang berhasil disalurkan
untuk mahasiswa Universitas 
Indonesia.

17. Kelas Bersama Kita, atas kerja sama
webinar online, dan menyajikan
literasi bagi generasi muda
Indonesia.



SPECIAL EVENT
BERSAMA MITRA
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Spesial Event Bersama Mitra

Direktorat Kemahasiswaan UI tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mahasiswa di 
masa Pembelajaran Jarak Jauh, kegiatan ini berupa seminar, workshop maupun talkshow untuk
meningkatkan Softskill maupun mempeluas pengetahuan mahasiswa. Pelatihan softskill ini
merupakan bentuk implementasi dari program Merdeka Belajar di Universitas Indonesia.
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Publikasi Media Massa Online
Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi media terhadap aktivitas dan 
capaian para mahasiswa UI setiap bulan. Berikut tautan berita pada bulan Juli - Agustus
2020:

Peringatan Kemerdekaan

1. https://faktapers.id/2020/08/ini-
harapan-dian-sastro-untuk-
mahasiswa-ui-di-hari-kemerdekaan-
ri-ke-75/

2. http://vocnewsindonesia.com/2020/0
8/17/dian-sastro-wardoyo-alumni-ui-
depok-secara-simbolik-menyampaikan-
harapan-di-hari-kemerdekaan-ri-ke-75/

3. https://eksposenews.com/2020/08/17
/75-tahun-hut-ri-dian-sastro-baca-puisi-
untuk-alumni-ui/

4. http://www.kabar-
kini.com/news/berita-9620-ukm-di-ui-
akan-menjadi-ruang-bagi-penyaluran-
bakat-untuk-mahasiswa.html

5. http://fokusindonesia.com/berita-
9455-hari-kemerdekaan-ri-ke75-para-
mahasiswa-ui-terus-berkarya-untuk-
indonesia.html

https://faktapers.id/2020/08/ini-harapan-dian-sastro-untuk-mahasiswa-ui-di-hari-kemerdekaan-ri-ke-75/
http://vocnewsindonesia.com/2020/08/17/dian-sastro-wardoyo-alumni-ui-depok-secara-simbolik-menyampaikan-harapan-di-hari-kemerdekaan-ri-ke-75/
https://eksposenews.com/2020/08/17/75-tahun-hut-ri-dian-sastro-baca-puisi-untuk-alumni-ui/
http://www.kabar-kini.com/news/berita-9620-ukm-di-ui-akan-menjadi-ruang-bagi-penyaluran-bakat-untuk-mahasiswa.html
http://fokusindonesia.com/berita-9455-hari-kemerdekaan-ri-ke75-para-mahasiswa-ui-terus-berkarya-untuk-indonesia.html
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5. http://fokusindonesia.com/berita-
9455-hari-kemerdekaan-ri-ke75-para-
mahasiswa-ui-terus-berkarya-untuk-
indonesia.html

6. https://www.cuplik.com/read/13853/R
ayakan-Kemerdekaan-RI-Ke-75-Tahun,-
UKM-Center-UI-Gelar-Pelatihan-Soft-
Skill-Digital

7. https://nusantarapos.co.id/pendidikan
/59150/17/08/2020/dian-sastro-dan-
para-alumni-sampaikan-harapan-
kepada-mahasiswa-ui-agar-terus-
berkarya/

8. https://bogor.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/pr-
08675905/lewat-puisi-untuk-indonesia-
dian-sastrowardoyo-sematkan-cinta-
tanah-air-bagi-mahasiswa-ui

Prestasi Mahasiswa UI

1. https://edukasi.sindonews.com/read/
135362/211/di-tengah-pandemi-ini-
sejumlah-torehan-prestasi-mahasiswa-
ui-1597586922

http://fokusindonesia.com/berita-9455-hari-kemerdekaan-ri-ke75-para-mahasiswa-ui-terus-berkarya-untuk-indonesia.html
https://www.cuplik.com/read/13853/Rayakan-Kemerdekaan-RI-Ke-75-Tahun,-UKM-Center-UI-Gelar-Pelatihan-Soft-Skill-Digital
https://nusantarapos.co.id/pendidikan/59150/17/08/2020/dian-sastro-dan-para-alumni-sampaikan-harapan-kepada-mahasiswa-ui-agar-terus-berkarya/
https://bogor.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-08675905/lewat-puisi-untuk-indonesia-dian-sastrowardoyo-sematkan-cinta-tanah-air-bagi-mahasiswa-ui
https://edukasi.sindonews.com/read/135362/211/di-tengah-pandemi-ini-sejumlah-torehan-prestasi-mahasiswa-ui-1597586922
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2. https://www.wartadepok.com/humani
ora/semasa-pandemi-mahasiswa-ui-
tetap-berprestasi-dan-beraksi-untuk-
negeri/

2. https://www.medcom.id/pendidikan/n
ews-pendidikan/GKdOoZ0k-
mahasiswa-vokasi-ui-raih-juara-dua-
ajang-lomba-nasional?p=all

Event Bersama Mitra

1. https://news.detik.com/berita/d-
5127021/sapa-para-calon-mahasiswa-
indonesia-ui-tampil-di-kampus-check-
detikcom

2. https://www.antaranews.com/berita
/1659550/ruu-perlindungan-data-
pribadi-urgen-untuk-diselesaikan

1. https://jakbarnews.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr-
37666575/cegah-penyalagunaan-
data-pribadi-di-internet-kominfo-
siapkan-undang-undang-seperti-ini-
bunyinya

https://www.wartadepok.com/humaniora/semasa-pandemi-mahasiswa-ui-tetap-berprestasi-dan-beraksi-untuk-negeri/
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdOoZ0k-mahasiswa-vokasi-ui-raih-juara-dua-ajang-lomba-nasional?p=all
https://news.detik.com/berita/d-5127021/sapa-para-calon-mahasiswa-indonesia-ui-tampil-di-kampus-check-detikcom
https://www.antaranews.com/berita/1659550/ruu-perlindungan-data-pribadi-urgen-untuk-diselesaikan
https://jakbarnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-37666575/cegah-penyalagunaan-data-pribadi-di-internet-kominfo-siapkan-undang-undang-seperti-ini-bunyinya
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4. https://nusadaily.com/news/lindungi
-data-pribadi-dirjen-aptika-ingatkan-
jangan-pasang-aplikasi-
sembarangan.html

5. https://www.jpnn.com/news/ruu-
pdp-ditargetkan-selesai-akhir-tahun-
ini

Aksi Mahasiswa/UKM UI

1. https://indopos.co.id/read/2020/08/
18/247434/karya-nyata-mahasiswa-
mengisi-kemerdekaan/

2. http://monitorpost.com/2020/08/17
/kegiatan-mahasiswa-universitas-
indonesia-mengisi-kemerdekaan-ri-
ke-75/

3. http://jurnalnusantara.com/2020/08
/17/mahasiswa-ui-mengisi-
kemerdekaan-dengan-karya-nyata/

4. https://m.rri.co.id/go/4lRrLmB

https://nusadaily.com/news/lindungi-data-pribadi-dirjen-aptika-ingatkan-jangan-pasang-aplikasi-sembarangan.html
https://www.jpnn.com/news/ruu-pdp-ditargetkan-selesai-akhir-tahun-ini
https://indopos.co.id/read/2020/08/18/247434/karya-nyata-mahasiswa-mengisi-kemerdekaan/
http://monitorpost.com/2020/08/17/kegiatan-mahasiswa-universitas-indonesia-mengisi-kemerdekaan-ri-ke-75/
http://jurnalnusantara.com/2020/08/17/mahasiswa-ui-mengisi-kemerdekaan-dengan-karya-nyata/
https://m.rri.co.id/go/4lRrLmB
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5. https://edukasi.sindonews.com/read
/136358/211/sambut-hut-ri-ui-
bentangkan-bendera-raksasa-di-
gedung-rektorat-1597687702

Literasi Covid-19

1. https://eksposenews.com/2020/08/
15/literasi-tangkal-infodemik-di-
tengah-pandemi-covid19

2. http://www.kabar-
kini.com/news/berita-9608-ditengah-
pandemi-korona-ada-tantangan-
virus-yaitu-infodemik-penyebaran-
berita--bohong.html

3. https://trenddjakarta.com/2020/08/
15/universitas-indonesia-gelar-
program-gerakan-mencari-solusi-di-
tengah-pandemik/

4. https://www.indonesiaplus.id/huma
nities/peneliti-ui-gelar-literasi-
tangkal-infodemik-saat-pandemi-
covid-19

https://edukasi.sindonews.com/read/136358/211/sambut-hut-ri-ui-bentangkan-bendera-raksasa-di-gedung-rektorat-1597687702
https://eksposenews.com/2020/08/15/literasi-tangkal-infodemik-di-tengah-pandemi-covid19
http://www.kabar-kini.com/news/berita-9608-ditengah-pandemi-korona-ada-tantangan-virus-yaitu-infodemik-penyebaran-berita--bohong.html
https://trenddjakarta.com/2020/08/15/universitas-indonesia-gelar-program-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
https://www.indonesiaplus.id/humanities/peneliti-ui-gelar-literasi-tangkal-infodemik-saat-pandemi-covid-19
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5. http://vocnewsindonesia.com/2020/
08/15/literasi-tangkal-infodemik-
gerakan-mencari-solusi-di-tengah-
pandemik/

6. http://fokusindonesia.com/berita-
9442-literasi-tangkal-infodemik-
gerakan-mencari-solusi-di-tengah-
pandemik.html

7. http://journaldjakarta.id/2020/08/15/t
angkal-infodemik-dapat-dilakukan-
tampilkan-fakta-berupa-visual/

8. http://monitorpost.com/2020/08/15
/bahan-acuan-cegah-infodemik-
gerakan-mencari-solusi-di-tengah-
pandemik/

9. https://nasionalpost.id/2020/08/15/
virus-infodemik-ditengah-pandemi-
corona/

10. http://www.rakyat.co/2020/08/15/g
erakan-mencari-solusi-di-tengah-
pandemik-ini-kata-devie-rahmawati/

http://vocnewsindonesia.com/2020/08/15/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
http://fokusindonesia.com/berita-9442-literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik.html
http://journaldjakarta.id/2020/08/15/tangkal-infodemik-dapat-dilakukan-tampilkan-fakta-berupa-visual/
http://monitorpost.com/2020/08/15/bahan-acuan-cegah-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
https://nasionalpost.id/2020/08/15/virus-infodemik-ditengah-pandemi-corona/
http://www.rakyat.co/2020/08/15/gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik-ini-kata-devie-rahmawati/
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11. https://lampungnews.com/2020/08/lit
erasi-tangkal-infodemik-gerakan-
mencari-solusi-di-tengah-pandemik/

12.https://www.newslineindonesia.com/n
asional/literasi-tangkal-infodemik-
mencari-solusi-di-tengah-pandemik/

13.http://jurnalnusantara.com/2020/08/1
5/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-
mencari-solusi-di-tengah-pandemik/

14. https://headtopics.com/id/peneliti-
virus-infodemik-bisa-turunkan-
kepercayaan-otoritas-kesehatan-
14988111

15.https://nusantarapos.co.id/rilis/59070/
15/08/2020/peneliti-ui-devie-
rahmawati-paparkan-gerakan-mencari-
solusi-di-tengah-pandemik/

16.https://jabar.antaranews.com/berita/1
87658/dosen-ui-virus-infodemik-bisa-
turunkan-kepercayaan-otoritas-
kesehatan

https://lampungnews.com/2020/08/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
https://www.newslineindonesia.com/nasional/literasi-tangkal-infodemik-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
http://jurnalnusantara.com/2020/08/15/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
https://headtopics.com/id/peneliti-virus-infodemik-bisa-turunkan-kepercayaan-otoritas-kesehatan-14988111
https://nusantarapos.co.id/rilis/59070/15/08/2020/peneliti-ui-devie-rahmawati-paparkan-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemik/
https://jabar.antaranews.com/berita/187658/dosen-ui-virus-infodemik-bisa-turunkan-kepercayaan-otoritas-kesehatan
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17. https://indopos.co.id/read/2020/08/1

5/247130/literasi-tangkal-infodemik-

gerakan-mencari-solusi-di-tengah-

pandemi-covid-19/

18. https://poskota.co.id/2020/8/15/litera
si-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-
solusi-di-tengah-pandemi

19. https://m.rri.co.id/go/5l624pt

1. https://www.antaranews.com/berita
/1669938/peneliti-virus-infodemik-
bisa-turunkan-kepercayaan-otoritas-
kesehatan

2. https://news.detik.com/foto-news/d-
5134480/ui-gelar-literasi-tangkal-
infodemik

3. https://jakarta.tribunnews.com/2020
/08/14/infodemik-virus-baru-yang-
jadi-tantangan-di-tengah-pandemi-
corona

https://indopos.co.id/read/2020/08/15/247130/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemi-covid-19/
https://poskota.co.id/2020/8/15/literasi-tangkal-infodemik-gerakan-mencari-solusi-di-tengah-pandemi
https://m.rri.co.id/go/5l624pt
https://www.antaranews.com/berita/1669938/peneliti-virus-infodemik-bisa-turunkan-kepercayaan-otoritas-kesehatan
https://news.detik.com/foto-news/d-5134480/ui-gelar-literasi-tangkal-infodemik
https://jakarta.tribunnews.com/2020/08/14/infodemik-virus-baru-yang-jadi-tantangan-di-tengah-pandemi-corona
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Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi segala informasi terkait
kemahasiswaan di media sosial. Berikut gambar publikasi media sosial yang telah kami 
sebarkan pada bulan Juli - Agustus 2020.
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Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengundang seluruh pihak, khususnya
mahasiswa UI untuk:

1. Mengirim informasi seputar kegiatan;
2. Prestasi mahasiswa;
3. Saran serta masukan terhadap

dinamika kampus.

Kirimkan informasi tersebut ke email 
dirmawa@ui.ac.id dengan subjek:

1. Laporan kegiatan_fakultas asal_bulan
kegiatan (untuk kegiatan acara);

2. Prestasi_fakultas asal_bulan
perlombaan (untuk prestasi);

3. Saran/ masukan_fakultas asal (untuk
saran serta masukan).

dirmawa@ui.ac.id
@kemahasiswaan_ui
@kemahasiswaan.ui
kemahasiswaan UI
@kemahasiswaanUI
0813 8338 6360

Gedung Baru
Pusat Kegiatan Mahasiswa
Lt. 1 Kampus UI Depok
16424

Director
Prof. Dr. rer. nat Rosari Saleh
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