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Beasiswa 10 Pemuda 
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kompetisi Global!
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Waspadai residu 
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Publikasi ilmiah Wajib 
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“Beri aku sepuluh pemuda, akan aku guncang dunia!” kata-kata 
Soekarno ini sarat makna. Betapa Soekarno memahami kekuatan 
pemuda yang memiliki semangat tinggi, energik, dan memiliki 
kekuatan fisik yang prima untuk terus belajar meningkatkan daya 

saing. Para pemuda tersebut di antaranya adalah mahasiswa!
Kekuatan generasi muda ini juga disadari oleh para pemimpin, tokoh, dan 

pemerintahan Indonesia. Maka, tidak heran, kampus-kampus di Indonesia, termasuk 
Universitas Lampung, kerap dikunjungi oleh elite dan tokoh bangsa.

Baru-baru ini, Sabtu (12/05/2018), BEM MIPA dan BEM UNILA mengundang mantan 
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Direktur Eksekutif Yudhoyono 
Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., untuk berdialog bersama ratusan 
mahasiswa Unila. 

Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu kembali mengobarkan 
semangat para pemuda Indonesia yang tengah menempuh studi di Unila. Dia 
mengingatkan kondisi bangsa Indonesia yang kini sudah memasuki era perdagangan 
bebas dengan negara-negara ASEAN (MEA).

Siap tidak siap, mau tidak mau, para pemuda Indonesia harus mampu bersaing 
dengan pemuda dari negara lain. Di jenjang kampus, tentunya prestasi bidang 
akademik, riset, nonakademik, serta pengabdian menjadi fokus utama sebagai 
kontribusi memajukan dan membesarkan nama bangsa.

 “Jangan sampai malah warga negara asing yang lebih paham tentang Indonesia, kita 
bangsa besar nomor empat di dunia, kita harus menjadi pemenang dalam kompetisi 
negara global,” ujar AHY.

Di sisi lain, kemajuan tekhnologi informasi yang kian pesat seperti dua sisi mata 
uang. Di satu sisi bisa menjadi alat untuk mengakselerasi kompetensi dan daya saing 
pemuda Indonesia, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber kehancuran. Layar 
ajaib yang menampilkan semua informasi melalui dunia maya dapat memengaruhi 
perilaku pemuda secara negatif, di antaranya narkoba, radikalisme, dan terorisme. 
Untuk itu, Mendgari Tjahjo Kumolo, S.H. mengajak seluruh elemen masyarakat, 
termasuk mahasiswa Unila, untuk mendeteksi dini dan mencegah radikalisme dan 
terorisme.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
(Dirjen Pothan Kemhan) juga melakukan sosialisasi tentang kewajiban mahasiswa 
sebagai bagian dari komponen pendukung keamanan bangsa.

Ancaman negara tidak hanya bersifat militer, tapi juga nonmiliter salah satunya 
narkoba. Untuk itu, sebagai salah satu komponen pendukung pertahanan negara, 
para mahasiswa wajib ikut serta mencegah peredaran narkoba.

Plt. Direktur Komponen Pendukung Kementrian Pertahanan RI, Kol. Inf. 
Purwanto, S.H. menegaskan ancaman negara tidak hanya bersifat militer, tapi 

juga nonmiliter. Dan, bentuk bela negara mahasiswa adalah dengan 
berperang melawan narkoba, melakukan pencegahan dan deteksi dini 
narkoba di lingkungan kampus masing-masing.

Pada 2030, pemuda juga akan menjadi bonus demografi bagi 
negara Indonesia. Jumlah penduduk usia muda yang jauh lebih tinggi 
dan banyak dari usia tua. Jangan sia-siakan bonus ini. Jika Soekarno 
hanya butuh sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia, 
bayangkan apa yang bisa dilakukan Indonesia ketika memiliki 
jutaan pemuda yang kreatif, inovatif, dan 
berkarakter tangguh! n

PeMUDA UjUNg ToMbAK 
KeMAjUAN bANgSA
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AULA Fakultas Pertanian 
Unive r s i t as  L ampung 
yang tidak terlalu besar 
itu mendadak riuh oleh 

suara rampak ratusan mahasiswa 
yang berteriak, Selasa (5/6/18). 
Padahal, di dalam gedung itu ada 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 
yang duduk berdampingan dengan 
Rektor Unila Hasriadi Mat Akin. 
Hadir juga para petinggi Lampung, 
ada Plt. Gubernur Lampung Didik 
Suprayitno, Kapolda Irjenpol Suntana, 

dan pejabat lainnya.
Namun ,  para  pe jabat  yang 

berada di kursi utama itu justru 
berdiri khidmat mendengarkan 
terikan mahasiswa yang berjaket 
almamater hijau itu. Bahkan, wajah 
mereka tampak menahan haru. Tak 
heran, sebab, para tunas bangsa itu 
meneriakkan kalimat-kalimat heroik 
yang menunjukkan rasa nasionalisme 
yang mendalam. Mereka sedang 
berikrar menjaga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari segala 

ancaman, terutama dari pengaruh 
radikalisme yang berujung kepada 
tindakan terorisme.

Deklarasi Kampus Antiradikalisme 
oleh mahasiswa Unila itu dipimpin 
olah Presiden Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Unila Muhammad 
Faudzul Adzim. Para mahasiswa ini 
menggunakan momen kunjungan 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 
ke Unila dalam rangka Stadium 
General Unila Kampus Kebhinekaan 
ber ta juk Semangat  Pancas i la 
Antiradikalisme dan Intoleransi.

Poin-poin penting dalam deklarasi 
itu antara lain sebagai berikut.

1. Kami berpegang teguh pada 
landasan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara Kesatuan Republ ik 
Indonesia yaitu Pancasila sebagai 
ideologi dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, dan semangat Bhinneka Tunggal 
Ika. 2. Kami bertekad mempersiapkan 

Sikap 
Toleransi 

Harus 
Dirawat

inti kekuatan bangsa indonesia 
adalah kemajemukan dan Bhinneka 

Tunggal ika. Oleh karena itu, toleransi 
dan saling menjaga adalah formula 

yang harus terus dirawat.

Laporan Utama
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generasi muda yang mengetahui, 
memahami, dan menjiwai nilai-
nilai kebangsaan. 3. Kami menolak 
organisasi  dan ak t iv i tas yang 
berorientasi atau berafiliasi pada 
gerakan radikalisme, terorisme, 
dan segala hal yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kebangsaan. 4 
Kami mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk melakukan upaya 
pencegahan penyebaran paham dan/
atau gerakan radikalisme, terorisme, 
dan atau ideologi yang bertentangan 
dengan Pancasila dan UUD 1945.

Modal kesepahaman seluruh unsur 
dalam elemen mahasiswa Unila ini 
menjadi modal bagi seluruh sivitas 
untuk meneguhkan kebinekaan. 
Muhammad Faudzul Adzim usai 
memimpin mahasiswa mengucapkan 
ikrar menyatakan pihaknya selalu 
mewanti—wanti kepada seluruh 
elemen mahasiswa untuk mewaspadai 
pengaruh pemikiran dan gerakan 
yang akar ideologinya tidak terang 
benderang. Ia juga mengajak 
seluruh elemen kampus untuk 
saling mengingatkan dan menjalin 
komunikasi konstruktif agar kampus 
bisa memainkan peran idealnya.

“Kampus ini kan representasi dari 
nilai-nilai intelektual. Lebih hebat lagi, 

unsur utama dalam kampus adalah 
mahasiswa yang notabene usia muda. 

Usia muda ini adalah masa transisi 
yang sangat mudah menggerakkan 
kekuatan berdasarkan pengaruh ilmu 
pengetahuan dan informasi lainnya 
dengan serta-merta. Oleh karena itu, 
gejolak yang ada dalam mahasiswa 
itu harus mendapat bimbingan yang 
proporsional,” kata dia.

Stadium General
Momen yang dinanti datang. 

Pewara mempersilakan Mendagri 
Tjahjo Kumolo untuk memberikan 
orasi di hadapan audiens. Sejurus 
kemudian ,  Menter i  ke lah i ran 
Surakarta, 1 Desember 1957, yang 
tampak gagah dengan baju batik 
lengkap dengan kain selempang 
bermotif tapis dan topi adat Lampung 
itu menuju ke atas mimbar. 

Laporan Utama
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Laporan Utama

“Radika l isme adalah musuh 
bersama!” ujar Menteri mengawali 
orasinya. “Maka itu, mahasiswa 
Universitas Lampung harus mampu 
melakukan deteksi dini dan antisipasi 
melawan radikalisme dan terorisme.”

Untuk menangkal paham radikal 
itu tumbuh subur di Nusantara, 
Tjahjo mengajak mahasiswa untuk 
mendalami ideologi bangsa: Pancasila! 
Menteri begitu menharapkan peran 
mahasiswa untuk menjadi garda 
terdepan dalam memberangus segala 
bentuk paham yang berseberangan 
dengan Pancasila. 

“Sebagai negara majemuk, tantangan 
terbesar Indonesia yang paling berat 
pertama adalah radikalisme dan 
terorisme. Kampus amat berpotensi 
untuk menjadi tempat berseminya 
paham-paham radikal. Maka, mahasiswa 
jangan tidak acuh. Mahasiswa harus 
menjadi ujung tombak pemberantasan 
radikalisme!” kata dia.

Selain itu, Menteri juga menyoroti 
kehadiran organisasi kemasyarakatan 
(ormas) di Indonesia yang jumlahnya 
mencapai 382.118 r ibu ormas. 
Hal ini, lanjutnya, sebagai bukti 
kemajemukan bangsa dan jaminan 
bahwa setiap warga negara Indonesia 
berhak mendirikan ormas. “Namun, 

kehadiran ormas-ormas ini jangan 
sampai menyimpang dari ideologi 
bangsa, yakni Pancasila. Karena 
itu, perlu peran serta mahasiswa 
untuk menjaga keutuhan bangsa 
dan memerangi radikalisme juga 
terorisme,” kata dia.

D ia  m e n g in g t a k a n  ke p a da 
mahasiswa untuk tidak hanya fokus 
belajar. Menurutnya, mahasiswa 
juga mesti mempelajari agama dan 
intens bergaul dengan lingkungan 
sosialnya agar memiliki pandangan 
yang luas dalam melihat suatu hal. 
“Mahasiswa enggak bisa hanya 
belajar, tapi harus mendalami agama 
dan beradaptasi dengan masyarakat,” 
kata pria berkacamata itu.

Yang perlu dicermati, sambungnya, 
siapa pun dia yang punya niat 
memorak-porandakan NKRI, itu 
akan menjadi lawan Bangsa. “Bukan 
hanya tugas TNI dan Polri, tapi tugas 
kita semua. Perlu melibatkan semua 
elemen masyarakat untuk deteksi 
dini cegah terorisme dan radikalisme. 
Harus masyarakatlah yang melawan 
masalah radikalisme dan terorisme,” 
katanya. Dalam kesempatan tersebut, 
Menteri juga membahas mengenai 
permaslahan besar bangsa lainnya, 
yakni terkait narkoba dan tindak 

pidana korupsi. 
Usai Menteri memberikan orasinya, 

giliran Rektor Unila. Prof. Dr. Hasriadi 
Mat Akin. M.P. menuju podium. 
Senada dengan Menteri, Rektor 
juga mengajak mahasiswa Unila 
untuk menghargai keragaman 
atau kebinekaan. “Kadang mimbar 
akademik kalau kebablasan dapat 
menimbulkan radikalisme. Oleh 
karena itu, silakan berpendapat, tapi 
berdasar. Berdasarkan penelitian, 
terorisme di Timur Tengah justru 
bukan di kalangan orang awam, 
tapi pendidikan tinggi. Mari kita 
antiterorisme untuk semua kegiatan 
akademik. Seluruh sivitas akademika 
Unila saling menjaga agar jangan 
sampai paham radikal bisa tumbuh 
di Unila!” ajak Hasriadi. Rektor juga 
menambahkan kepada mahasiswa 
untuk cerdas dalam menggunakan 
teknologi, khususnya media sosial.

Sementara itu, Pjs. Gubernur 
L a m p u n g  D i d i k  S u p r a y i t n o 
menambahkan Indonesia dibangun 
dengan keberagaman, bukan seragam. 
“Kita kedepankan kesamaannya, 
perbedaannya kita kesampingkan. 
Dengan menghindari intoleransi dan 
radikalisme, pembangunan akan berjalan 
lancar!” ujar Didik. (HUMAS UNILA/LB)
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Laporan Utama

Universitas Lampung (Unila) 
ditunjuk oleh Dirjen Pembelajaran 
d a n  K e m a h a s i s w a a n 
Kemenristekdikti untuk men-

jalankan program asuh di lima perguruan 
tinggi di Lampung dan luar Lampung. 

Lima perguruan tinggi tersebut meliputi 
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai  (USBRJ) 
Bandar Lampung; Universitas Tulang 
Bawang (UTB) Bandar Lampung; Universitas 
Megou Pak Tulangbawang; Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima di Nusa 
Tenggara Barat. 

“Pada 
program 
sebelumnya, Unila mengasuh tiga 
perguruan tinggi yaitu Universitas 
Ma lahayati, Universitas Muham-
madiyah Lampung, dan Uni versitas 
Muhammadiyah Metro. Alhamdulillah, 

Rektor Unila dan pimpinan perguruan tinggi binaan Unila foto bersama usai penandatanganan berkas MoU.

Tahun ini 
Unila Asuh 

5 Perguruan
Tinggi
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s u d a h  b e r h a s i l  m e m b a n t u 
meningkatkan sistem penjaminan 
mutu dan akreditasi Universitas 
Malahayati dan Muhammadiyah dari 
C ke B. Diharapkan, lima perguruan 
tinggi yang diasuh saat ini menapaki 
jejak yang sama,” ujar Rektor Unila 
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., saat 
memberikan sambutan pada acara 
penandatanganan perjanjian kerja 
sama, Senin (30/04/2018), Gedung 
Rektorat Lantai II Unila.

Unila yang sudah mengubah mindset 
dari teaching university menjadi 
research university  menjadikan 
penjaminan mutu dan IT menjadi 
dua bagian yang diharapkan bisa 
mengakselerasi Unila masuk di jajaran 

10 besar perguruan tinggi terbaik 
pada 2025 nanti.

Menurut Hasr iadi , 
semua kebijakan dan 

program di Unila 
f o k u s  k e p a d a 
p e n i n g k a t a n 
kualitas dosen, 
pengembangan 
p e n e l i t i a n , 
publikasi ilmiah, 

dan pengabdian 

masyarakat.
“Unila juga sudah menerapkan ISO 

mutu pelayanan hampir di seluruh 
unit kerja, saat ini Unila juga sedang 
menuju akreditasi internasional. 
Dan, Unila juga merupakan satu-
satunya perguruan tinggi di Sumatera 
yang memiliki assessor bertaraf 
internasional, yakni Elida Purba, Ph.D.” 
tuturnya.

Hal inilah yang ingin ditransfer pihak 
Unila kepada pergururan tinggi binaan 
mereka, yaitu membangun budaya 
mutu. “Bagaimana kita membangun 
seluruh binaan di perguruan tinggi 
agar menggandrungi mutu sehingga 
mutu menjadi bagian dari alam bawah 
sadar kita.”

Sebagai satu dari 29 perguruan tinggi 
unggul, Unila mempunyai tanggung 
jawab moral untuk meningkatkan 
sistem penjaminan mutu di PT yang 
ada di sekitarnya. Namun perlu 
ditekankan, ujar Hasriadi, Unila hanya 
sebagai stimulator untuk berkontribusi 
membangun institusi PT asuh. Oleh 
karena itu, diharapkan lima PT ini 
bisa lebih baik lagi setelah bekerja 
sama dan mendapat pembinaan dari 
Unila.

Sebe lum penandat anganan 
perjanjian kerja sama antara Unila 
dan lima PT terkait, Tim Pelaksana 
Program menyampaikan paparan 
Program Asuh Menuju Prodi Unggul 
2018 yang disampaikan oleh Elida 
Purba, Ph.D., selaku Ketua Program 
PT Asuh 2018.

D a l a m  p a p a r a n n y a ,  E l i d a 
mengatakan pada Januari 2018 
Indonesia memiliki 4.598 perguruan 
tinggi dengan perincian 4.197 
PTS (91%) dan 401 PTN (9%) dan 
sebanyak 3.628 berada di bawah 
binaan Kemenristek-Dikti.

Menurut dia, berdasarkan data 
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 
sebanyak 66 PT terakreditasi A, 534 PT 
terakreditasi B, 954 PT terakreditasi C, 
dan 3.044 PT belum terakreditasi. Ini 
merupakan potret akreditasi PT yang 
ada di Indonesia. Dan ini juga yang 
menjadi latar belakang diadakannya 
PT asuh.

“ D i h a r a p k a n ,  p r o g r a m  i n i 
menumbuhkan budaya mutu melalui 
penerapan sistem penjaminan mutu 
internal (SPMI). Program asuh ini 
memiliki dampak luar biasa,” kata 
Elida. (HUMAS UNILA/LB)

Kabar Unila
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Tangan Hasriadi Mat Akin memetik 
selada hijau segar dari netpot 
yang disusun berjejer pada pipa 
sepanjang 3 meter dalam kebun 

hidroponik yang dipasang jaring halus. 
Berbalik ke belakang, tangannya kembali 
memetik sawi dengan daun hijau tua yang 
siap untuk dikonsumsi. 

“Wah, segar ini, bisa untuk lalap 
atau rebus separuh matang, sayuran 
sehat,” ujar Rektor Universitas Lampung 
tersebut usai meresmikan Kebun Sahabat 
Hidroponik Rahardjo di Desa Purnama 
Tunggal, Kecamatan Way Pengubuan, 
Lampung Tengah, Jumat (20/04/2018). 
Rektor didampingi oleh Ketua Darma 
Wanita Unila Hj. Urip Mulyati Hasriadi 

dan rombongan rektorat 
Unila.

Har i  i tu ,  Hasr iad i 
mengguna kan baju batik 
lengan pendek, kesan 
santai terasa dari topi  
fedo ra yang menempel 
pas di ke palanya. Hasriadi 
berkekeling di kebun 
hidroponik tersebut di-
dam pingi dosen Fakultas 
Hukum Prof. Dr. Gede AB 

Wiranata, S.H., M.H., yang melakukan 
pembinaan Rumah Baca dan Kebun 
Hidroponik di desa Pur nama Tunggal.

Prof. Gede A.B. Wiranata bersemangat 
menjelaskan konsep Rumah Baca dan 
Kebun Hidroponik Sahabat Rahardjo 

KebUN HIDRoPoNIK 

berdayakan 
Masyarakat 
Purnama
Tunggal

Unila memiliki 
salah satu tugas 
di masyarakat 
yakni tridarma 
perguruan tinggi.

Rektor Rektor Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. meresmikan Kebun
Sahabat Hidroponik Rahardjo dan taman baca.

Kabar Unila
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kebun Hidroponik 
rahardjo ini juga 
dilengkapi dengan 
ternak ikan dan 
unggas.

tersebut. Kebun hidroponik tidak 
sekadar menambah asri lingkungan 
Rumah Baca, tapi juga menjadi wadah 
untuk praktik berkebun hidroponik. 
“Kebun Hidroponik Rahardjo ini juga 
dilengkapi dengan ternak ikan dan 
unggas,” ujarnya.

Kebun hidroponik seluas puluhan 
meter persegi itu juga dijadikan 
media men tranformasikan ilmu 
budidaya sayuran hidroponik kepada 

masyarakat, mulai dari membuat alat 
hidroponik dari paralon, memilih 
bibit yang bagus, penyemaian bibit 
menggunakan rockwool, pemupukan, 
hingga aliran air untuk tanaman.

“Selain budi daya sayur meng-
gunakan sistem hidroponik, kami juga 
membina warga untuk memasarkan 
sayuran yang sudah dipanen,” ujar 
Gede.

Dia menjelaskan  sistem pertanian 

Kabar Unila
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hidroponik ini terbukti lebih produktif 
dalam menghasilkan tanaman. Pasalnya, 
petani hanya membutuhkan waktu 45 
hari tanam untuk panen dengan hasil 
yang sebanding dengan tanaman pada 
media lahan konvensional.

 Hasr iadi Mat Akin memberi 
apresiasi kepada dosen Unila yang 
telah melakukan pembinaan di Desa 
Purnama Tunggal. Dia mengatakan 
konsep hidroponik ini sangat efektif 
dan bisa dilakukan di rumah masing-
masing serta membangun minat 
masyarakat dalam berkebun pada lahan 
yang efisien. “Unila memiliki salah satu 
tugas di masyarakat yakni tridarma 
perguruan tinggi. Maka, melalui 
kegiatan ini, kita berupaya memberikan 
contoh kepada masyarakat bagaimana 
cara mengembangkan hasil tanaman 
pada lahan yang terbatas dengan hasil 
maksimal dan sehat,” ujar Hasriadi. 
(HUMAS UNILA/LB)

Kabar Unila
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Duta Besar Palestina 
menjajaki kerja sama 
dengan Universitas 
L ampung untuk 

mendapatkan peluang beasiswa 
pendidikan tinggi bagi para 
pemuda Palestina.

Kunjungan Duta Besar Negara 
Palestina untuk Indonesia H.E. 
Zuhair S.M. Al Shun ini diterima 
langsung oleh Rektor Rektor 
Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat 
Akin, M.P., di ruang kerjanya, 
pertengahan Mei 2018.

Zuhair mengatakan pe-
mer intah Palest ina men-
dorong para pelajar untuk bisa 

melanjutkan studi di berbagai 
PerguruanTinggi, termasuk 
Indonesia. Hingga saat ini, kata 
dia, sejumlah pelajar Palestina 
tercatat sebagai mahasiswa di 
beberapa fakultas di universitas 
di Pulau Jawa. 

Dia berharap Unila bisa 
menyediakan beasiswa bagi 
pemuda-pemuda Palestina 
untuk dapat melanjutkan 
kependidikan tinggi.

Menindaklanjuti hal itu,  
Hasriadi  segera melakukan 
rapat koordinasi dengan seluruh 
dekan, Senin (21/5/2018). 
Pertemuan itu dihadiri Dekan 

UNILA 
AKAN beRI 
beASISwA 
PeMUDA 
PALeSTINA
Pengalokasian program beasiswa 
ini dilatarbelakangi kondisi sosial 
ekonomi yang sulit di Palestina 
sehingga banyak pelajar yang 
tidak mampu melanjutkan studi 
ke perguruan tinggi.

Rektor Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. 
melakukan rapat koordinasi dengan wakil 

rektor dan dekan.

Kabar Unila
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FISIP Dr. Syarief Makhya, M.Si., 
Dekan FK Dr. dr. Muhartono, 
M.Kes., Sp.P.A., Dekan FEB Prof. 
Satria Bangsawan, Dekan FMIPA 
Prof. Warsito, Kepala UPT PKLI 
Prof. Cipta Ginting, dan Wakil 
Rektor Bidang PK-TIK Prof. 
Mahatma Kufepaksi. 

Rektor menyampaikan bahwa 
Universitas Lampung akan 
menyiapkan bantuan beasiswa 
untuk 10 calon mahasiswa asal 
Palestina. Dia menjelaskan 
pengalokasian 
program 

beasiswa ini dilatarbelakangi 
kondisi sosial ekonomi yang 
sulit di Palestina sehingga 
banyak pelajar yang tidak 
mampu melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi.

Hasriadi berharap dengan 
te r sa lurkannya program 
beasiswa in i  masyarakat 
Palestina tetap mendapatkan 
hak nya untuk mengenyam 
pendidikan yang layak dan 

b i s a  m e n g e m b a n g k a n 
potensi-potensi sumber daya 
manusianya.

“Palestina merupakan daerah 
konflik, kita sebagai negara 
muslim harus ikut membantu 
memikirkan nasib generasi 
muda Palestina. Mungkin 
kita akan samakan seperti 
penerima beasiswa PMPAP. Hal 
ini juga bias bermanfaat untuk 
mahasiswa kita belajar Bahasa 
Inggris,” tuturnya. (HUMAS 

UNILA/LB)
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R ektor Universitas Lampung 
Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat 
Akin, M.P. mengatakan angka 
anak yang terlibat kasus 

hukum di Lampung masih cukup tinggi. 
Anak-anak tersebut harus berhadapan 
dengan kasus hukum karena minimnya 
wawasan, pengetahuan, ser ta 
pemahaman terhadap hukum.

“Anak-anak bermasalah dengan 
hukum ini kan sebenarnya bisa karena 
korban dari keluarga yang tidak 
memberikan teladan dan pendidikan yang layak untuk mereka, juga bisa 

karena korban masyarakat yang 
cuek dengan kondisi sosial dan 
kemanusiaan di sekelilingnya. Jadi, ini 
menjadi tanggung jawab kita bersama 
untuk memperjuangkan anak-anak 
yang memiliki kasus hukum tersebut 
mendapatkan haknya, terutama 
hak pendidikan, hak kesehatan, dan 
tumbuh kembang mereka,” ujar 
Hasriadi saat memberikan sambutan 
pada Focus Group Discussion (FGD) 
di ruang sudang LPPM Unila Lantai V 

Rektorat, Senin (14/05/2018).
FGD yang digelar oleh Puslitbang 

Wanita, Anak, dan Pembangunan 
LPPM Unila ini membahas tentang 
Sinergisitas Antarlembaga dalam 
Rangka Membangun Kepedulian 
Terhadap Anak Berhadapan dengan 
Hukum (ABH) pada LPKA Kelas II 
Bandar lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 
dari DPRD Provinsi Lampung Ririn 
Kuswatari, Kepala LPKA Kelas II Bandar 
Lampung, AKBP Dr. Ketut (Polda 

Anak dengan Kasus Hukum 
Harus Mendapatkan Hak-haknya

ini tanggung 
jawab bersama untuk 
memperjuangkan 
anak yang memiliki 
kasus hukum.

Rektor Universitas Lampung Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., perwakilan 
dari LPPM Unila, LPKA Kelas II Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung, Polda Lampung, dan Dinas PPPA Provinsi Lampung berfoto bersama.
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Lampung), Jaksa Muda Supriyanti, 
S .H. (Kejaksaaan Neger i  Bandar 
Lampung), Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Provinsi dan kabupaten/kota, 
serta sejumlah stakeholder, swasta, 
maupun organisasi.

Sekretaris LPPM Unila Dr. Hartoyo, M.Si. 
mengatakan kegiatan yang bekerja sama 
dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kemekumham Bandar Lampung ini 
dilatarbelakangi dengan tingginya angka 
anak-anak Lampung yang berhadapan 
dengan kasus hukum.  “Kami berharap 
melalui FGD ini dapat membangun 
kesadaran bahwa pembinaan, pendidikan, 
dan perlindungan anak warga LPKA 
merupakan tanggung jawab bersama 
khususnya stakeholder terkait,” ujar 
Hartoyo.

Focus group discussion ini pun diakhiri 
dengan pembentukan forum bersama 
untuk mensinergikan seluruh potensi dan 
program yang dimiliki masing-masing 
stakeholder. Juga hadir perwakilan 
dari Dinkes Provinsi, Dinsos Provinsi, 
BAPPEDA, Balitbangda, Dewan Riset 
Daerah, HIMPSI,  FASDA PATBM, IPSPSI, 
BKM-RI, BKOW, Forum CSR Lampung, 
Dompet Dhuafa, Lampung Post, dan 
Radar Lampung. (HUMAS UNILA/LB)
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Tarian Sigeh Pengunten dan 
arak-arakan Agus Harimurti 
Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., 
M.A.  menuju lantai 3 Gedung 

Auditorium UPT Perpustakaan Unila.  
Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute 
ini menghadiri Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa Tingkat 
Menengah (LKMM TM) yang dihelat 
BEM MIPA dan BEM Unila, Sabtu 
(12/05/18).

Kedatangan Agus Har imur t i 
Yudhoyono memukau ratusan 
mahasiswa yang hadir. Mendadak 
suasana menjadi riuh dengan tepuk 
tangan para mahasiswa menyambut 
kedatangan anak mantan Presiden 
SBY ini. 

Kegiatan bertema Optimalisasi 
Peran Mahasiswa dalam Pembentukan 
Karakter Bangsa ini dihadiri oleh Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni Prof. Dr. Karomani, M.Si., para 
dekan, dan wakil dekan di lingkungan 
Unila, kepala biro, ketua SPI, presiden  
BEM U, gubernur BEM FMIPA, dan 
para peserta LKMM TM.

Dalam acara tersebut, AHY berdialog 
interaktif dengan mahasiswa. Dia 
menyampaikan sekilas tentang 
kondisi bangsa Indonesia yang 
sudah memasuki era perdagangan 
bebas dengan negara-negara ASEAN 
(MEA). Mau tidak mau, siap tidak siap, 
Indonesia harus bersaing dengan 
negara lain, terutama di bidang 
perekonomian. 

Agus mengungkapkan,  selama 
satu tahun ini sudah mengunjungi 
23 provinsi dan ratusan kabupaten/
kota untuk membangun kebersaman 
d e n gan  g e n e r a s i  m u da  dan 
berkontribusi untuk negara.

Untuk itu, lanjutnya, para mahasiswa 

yang merupakan generasi muda 
Indonesia harus memiliki kompetensi 
di segala lini sehingga menjadi 
pemenang dalam kompetisi global. 
“Jangan sampai malah warga negara 
asing yang lebih paham tentang 
Indonesia, kita bangsa besar nomor 
empat di dunia, kita harus menjadi 
pemenang dalam kompetisi negara 
global,” katanya.

Menurut dia, ekonomi Indonesia 
harus terus didorong untuk  tumbuh 
dan berkembang dengan meman-
faatkan berbagai kekayaan sumber 
daya alam agar mampu bersaing 
dengan negara-negara besar 
lainnya.

AHY juga mengingatkan agar 
generasi muda Indonesia bijak dan 
cerdas memanfaatkan teknologi 
informasi di era digitalisasi. “Gunakan 
teknologi informasi, internet, dan 

Kita Harus
jadi Pemenang 
dalam
Kompetisi
Global!
kita bangsa besar nomor empat di 
dunia, kita harus menjadi pemenang 
dalam kompetisi negara global.

Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, 
M.Sc., M.P.A., saat berdialog dengan mahasiswa Unila.
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media sosial untuk membangun karakter, 
mengasah kompetensi, serta membuka wawasan 
diri. Bukan malah sebaliknya, kebablasan untuk 
hal-hal yang negatif,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Unila Prof.
Karomani, mengatakan bangga dengan 
kegiatan positif yang berhasil dilaksanakan 
BEM MIPA dan BEM Universitas tersebut. 
Dia mengajak para mahasiswa untuk ikut 
merawat bangsa Indonesia. “Mari kita rawat 
isi dan bungkus negara ini. Dengan semangat 
pemuda inilah Unila berpeluang menembus 
top ten university. Maka itu, tingkatkan terus 
prestasi untuk mewujudkan visi tersebut,” 
ujarnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan Yuki Pratama 
mengatakan agenda ini wajib diikuti para 
mahasiswa Unila karena materi yang dipaparkan 
dapat membuka pikiran dan wawasan mahasiswa 
dalam menghadapi tantangan zaman. Generasi 
muda harus meningkatkan kemampuan di 
segala bidang untuk menjadi modal menjadi 
agen perubahan. “Kita harus memiliki soft skill 
yang mumpuni agar tercapai generasi emas 
Indonesia. Melalui pelatihan seperti inilah kita 
dapat meningkatkan kapasitas kemampuan 
dalam menghadapi perubahan yang ada,” 
ujarnya. (HUMAS UNILA/LB)
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Sepotong sore, medio Oktober 
2002 menjadi titik awal 
Sukiman meraih kehidupan 
yang lumayan mapan saat 

ini. Sukiman yang sedang melakukan 
kegiatan rutin membersihkan taman 
di halaman belakang rumah milik 
orang tuanya itu dikagetkan oleh 
tepukan yang cukup kencang di 
pundaknya. “Hei mas Suki, apa kabar?” 
ujar tetangganya, Yanto yang bekerja 
sebagai pegawai di Universitas 
Lampung (Unila).

“Baik Mas, alhamdulillah, ini lagi 
beberes,” ujar Sukiman sambil 
mengajak Mas Yanto duduk di kursi 
kayu di halaman belakang tersebut. 
Setelah berbincang beberapa menit, 
Yanto mengutarakan maksudnya 
menawarkan pekerjaan sebagai 
cleaning service di Unila untuk 
Sukiman.

“Mas mau enggak kerja di Unila? 
tapi pikir-pikir dulu juga enggak apa-
apa mas, soalnya posisinya cleaning 
service, gaji tak terlalu besar,” ujar 
Yanto. Gayung bersambut Sukiman 
yang memang tengah menganggur 
dan mencari-cari pekerjaan seperti 
mendapat dur ian runtuh atas 
tawaran pekerjaan itu. Tanpa basa-
basi Sukiman langsung menerima 
tawaran Yanto. “Mau banget Mas, 

kapan mulai kerjanya ?” ujar Sukiman 
yang disambut senyum lebar dari 
Mas Yanto. “Ya udah, besok pagi ikut 
saya ya ke Unila ya,” kata Yanto yang 
dijawab cepat oleh Sukiman “Oke 
Mas siap.” 

*******
S a a t  i n i  S u k i m a n  s u d a h 

mengantongi SK Rektor untuk jaminan 
keberlangsungan pekerjaannya 
sebagai cleaning service di Wisma 
Unila dan peningkatan kesejahteraan 
yang lebih baik . Penghitungan 
kalender mencatat sudah 15 tahun 
masa pengabdian  Sukiman di Unila. 
Banyak hal yang dilewati Sukiman, 
mulai dari gaji kecil,  dan juga pernah 
menginap di Wisma sendirian karena 
harus menjaga perlengkapan dan 
fasilitas Wisma. Namun, sikap ramah 
para pegawai dan Darma Wanita 
Unila membuatnya betah bekerja di 
Wisma.

 “Orang-orang di sini ramah-ramah, 
walau sering berganti orang, tapi 
semuanya tetap kompak dan tidak 
membedakan status, hal ini yang 
membuat saya betah,” ujarnya.

Menurut Sukiman, sejak direnovasi, 
Wisma Unila tidak pernah sepi 
pengunjung, selalu ada kegiatan 
dan tamu yang menginap, tidak 
hanya dari Unila, tapi juga dari 

mas yarakat  umum.  “ Te r leb ih 
sekarang Ketua Darma Wanita sangat 
memperhatikan tingkat kenyamanan 
para pengunjung dan kami yang 
bekerja di sini,” tuturnya.

Menurut Sukiman, awal bekerja 
sebagai cleaning servis di Wisma 
Unila, dia hanya mengantongi SK 
Darma Wanita dan gaji saat ini sekitar 
Rp250 ribu per bulan. Namun, seiring 
waktu ada kenaikan gaji sampai 
akhirnya pada 2010, dia mendapat 
SK Rektor dengan mendapatkan gaji 
yang lebih baik.

Secara ekonomi, kehidupan Sukiman 
bersama istri juga semakin baik. Dengan 
dukungan penuh dari istri dan bantuan 
pendapatan melalui usaha warung 
sembako, Sukiman mengumpulkan gaji 
bulanannya untuk membangun Rumah 
di Rajabasa Raya. 

“Alhamdulilah, kerja ikhlas ini 
menjadi berkah buat keluarga kami, 
saat ini kami sudah punya rumah, 
walau tidak terlalu besar, tapi cukup 
nyaman untuk kami huni bersama 
dua anak kami,” kata Sukiman sembari 
tersenyum.

Ke depan, dia bercita-cita me-
ngumpulkan modal untuk membuka 
usaha peternakan kambing sambil 
terus menyisipkan harapan diangkat 
menjadi PNS. (HUMAS UNILA/LB)

SebeRSIH 
NIAT

IKHLAS 
SUKIMAN
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Suasana di salah satu ruang 
Hotel Novotel Lampung, 
J u m a t  ( 1 1 / 0 5 / 2 0 1 8 ) , 
cukup riuh. Para pimpinan 

perguruan t inggi di  Lampung 
mengungkapkan aspiras i  dan 
harapan mereka tentang pendidikan 
Indonesia mantan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY).

Diskusi yang berlangsung sekitar 
2,5 tersebut membahas tentang 
berbagai persoalan dunia pendidikan, 
di antaranya peningkatan kualitas 

dosen, riset/ penelitian, publikasi 
i lmiah, ser ta sarana-prasarana 
penunjang pendidikan.

“Mis i  suci  perguruan t inggi 
adalah menyiapkan sumber daya 
berkual i tas untuk mendukung 
pembangunan bangsa ,  se r t a 
membantu pemer intah dalam 
menjemput masa depan yang 
lebih maju dan sejahtera. Jadi, 
kemajuan dunia pendidikan harus 
menjadi perhatian penting oleh 
setiap elemen bangsa,” ujar SBY 

menjawab berbagai masukan dari 
para pimpinan perguruan tinggi 
negeri dan swasta se-Lampung.

SBY mengatakan salah satu modal 
utama untuk memajukan bangsa ini 
adalah menghasilkan orang-orang 
yang cerdas, kreatif, dan inovatif. 
“Diharapkan, perguruan tinggi dapat 
memproduksi human capital ini. 
Saya berharap, perguruan tinggi bisa 
mengawal negara dan pemerintahan 
ini dengan membantu mengelola 
p e r s o a l a n  b a n g s a  s e k a l i gu s 
menjemput masa depan,” tuturnya.

Rek tor Universitas Lampung 
(Unila) Prof. Hasriadi Mat Akin  
berharap SBY yang juga Ketua 
Umum Par t a i  Demok ra t  i ku t 
menyuarakan pendidikan di level 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Mengupas Kualitas Pendidikan 
Indonesia bersama SbY

Di era revolusi industri ini, peran perguruan tinggi 
semakin di depan, korelasi kemajuan bangsa itu terkait 

erat dengan teknologi, sehingganya kita yang masih 
bermasalah dengan infrastruktur.

Rektor Rektor Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. menyampaikan aspirasinya tentang peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.
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agar ada keberpihakan 
kebijakan dan anggaran 
te rhadap pen ingkat an 
kualitas pendidikan tinggi.

“Di era revolusi industri 
i n i ,  p e r a n  p e r g u r u a n 
tinggi semakin di depan, korelasi 
kemajuan bangsa itu terkait erat 
dengan teknologi, sehingganya 
kita yang masih bermasalah dengan 
infrastruktur, dengan salah satu 
forum ini berharap pak SBY dapat 
menyuarakan kebijakan mengenai 
pendidikan tinggi,” kata Hasriadi.

Senada dengan hal itu, Rektor 
Universitas Teknokrat Indonesia Dr. 
H.M. Nasrullah Yusuf dan Rektor 
Universitas Bandar Lampung Dr. 

Ir. M.Yusuf Sulfarano Barusman, 
juga menyampaikan asp i ras i 
pembangunan pendidikan, baik 
sarana prasarana maupun kualitas 
SDM harus mendapat perhatian 
penting dari pemerintah.

Sementara itu, Rektor ITERA Prof. 
Ir. Ofyar Z Tamin menyampaikan 
ITERA siap mencetak lulusan yang 
berkontribusi pada pembangunan 
di seluruh Sumatera, sesuai dengan 
tujuan awal pendir ian ITER A . 

Rektor juga menyampaikan rasa 
terima kasihnya kepada SBY selaku 
penggagas berdirinya ITERA. 

“ I TER A ak an  te r us  b e r l a r i 
guna melakukan percepatan 
pembangunan. Kami juga sangat 
m e n g h a r a p k a n  a r a h a n  d a n 
dukungan Pak SBY agar percepatan 
pembangunan ITERA dapat berjalan 
sesuai yang ditargetkan pemerintah 
pada awal pendiriannya,” ujar 
Rektor. (HUMAS UNILA/LB)

Diharapkan 
perguruan tinggi 
dapat memproduksi 
human capital ini.
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Jika zaman dulu peran wanita 
dibedakan dengan laki-laki, 
saat ini peran wanita di 
ranah publik sudah mulai 

setara dengan laki-laki. Bahkan, 
ujar Rektor Rektor Unila Prof. Dr. 
Hasriadi Mat Akin, M.P., banyak 
peran wanita yang justru sulit 
tergantikan.

“Di balik lelaki yang hebat 
ada wanita kuat, kalimat itu 
dapat dibuktikan ketika seorang 
wanita menjadi ibu dalam 
rumah tangga yang menjadi 
pendukung pria, bahkan wanita 
juga menjadi seorang manajer 
dalam keluarganya,” ujar Hasriadi 
saat memberikan sambutan pada 
acara Peringatan Hari Kartini, 
Selasa (18/04/2018) ,  yang 
diselenggarakan oleh Darma 
Wanita Persatuan Universitas 
Lampung.

Kegiatan ini bertema Dengan 
Semangat Kartini Kita Tingkatkan 
Pemberdayaan Perempuan 

Indonesia. Hadir Wakil Rektor 
Bidang Akademik Prof. Dr. Bujang 
Rahman, M.Si.; Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni Prof. Dr. Karomani, M.Si.; 
Ketua DarmaWanita Unila Hj. Urip 
Mulyati Hasriadi; dekan fakultas, 
dan para guru TK Darma Wanita 
Unila.

Menurut Hasriadi, peran wanita 
sebagai ibu sangat strategis 
melahirkan orang-orang hebat. 
Tidak ada pemimpin di dunia ini 
yang tidak dididik oleh ibunya. Ibu 
menjadi guru pertama bagi anak-
anaknya. “Wanita juga mampu 
menjadi psikolog keluarga. Ketika 
seorang wanita sudah menjadi 
seorang ibu, ia akan menjadi 
tempat berkeluh kesah anak-
anaknya,” tutur Hasriadi.

Ketua Pelaksana Kegiatan, 
Hj .  D iana Bujang Rahman 
mengatakan peringatan Hari 
Kartini merupakan salah satu 
kegiatan rutin Darma Wanita 

wANITA 
MANAjeR
DALAM
KeLUARgA

PeRINgATAN HARI KARTINI

Jajaran Darma Wanita dan Rektorat Unila menyanyikan lagu Indonesia Raya.



21UNILA  VIEWEDISI II/2018

Kabar Unila

Persatuan Universitas Lampung. Tujuannya 
untuk meneladani semangat Raden Ajeng 
Kartini dalam memperjuangkan pendidikan 
perempuan di zamannya.

“Saat ini, akses pendidikan perempuan 
sudah setara dengan laki-laki, artinya, peran 
perempuan di publik pun harus disetarakan, 
jadi mari perempuan juga harus memiliki 
kontribusi dan karya untuk masyarakat luas, 
“ ujar Diana.

Rangkaian kegiatan diisi dengan 
permainan gamelan dan sosialisasi Kanker 
Indonesia yang dilaksanakan 6 April 2018, 
dilanjutkan seminar tentang Perlindungan, 

Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, Perempuan,  
dan Anak yang digelar  hari ini dengan 
menghadirkan nara sumber dari Fakultas 
Hukum Dr. Yusnani Hasyim Jun, S.H., M.H.

Sementara, Ketua Darma Wanita Unila, 
Hj. Urip Mulyati Hasriadi mengatakan TK 
Dharma Wanita Unila beberapa waktu 
lalu telah mengikuti perlombaan konser 
dengan peserta se-Jabodetabek yang 
diselenggarakan di Pasar Seni, Ancol, pada 
11-12 April 2018 lalu.

Pada kegiatan itu, ujar Urip Mulyati, TK 
Darma Wanita Unila mendapatkan juara 
Harapan III pada perlombaan drumben 
dan Juara III pada perlombaan tari sembah. 
Penyerahan piala dilakukan dalam acara 
peringatan Hari Kartini hari ini. “Saya 
pun ingin menyampaikan bahwa Darma 
Wanita tetap mengharapkan dukungan dari 
Universitas Lampung dan semoga kualitas 
perempuan  Indonesia semakin lebih baik,” 
tuturnya. (HUMAS UNILA/LB)

Tidak ada 
pemimpin di 
dunia ini yang 
tidak dididik 
oleh ibunya.
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Ilmu pengetahuan dan teknologi 
di tangan manusia modern telah 
menunjukkan percepatan yang 
luar biasa dalam setiap aspek 

kehidupan. Sayangnya, akselerasi itu 
tidak diimbangi dengan kesadaran 
sosial yang signifikan. Akibatnya, 
pembangunan yang demikian pesat 
di bidang fisik akan menyisakan 
masalah sosial yang tak kalah 
membahayakan.

Kebijakan nasional yang sedang 
menggeber sektor fisik infrastruktur, 
misalnya, adalah tuntutan zaman dan 
keadaan. Pembangunan jalan tol, 
misalnya, sangat baik dalam tinjauan 
ekonomi dan bisnis. Sayangnya, 
aspek sosial belum mendapat porsi 
yang cukup dalam pertimbangan 
kebijakan.

Sementara, kajian sosial tidak 

terlepas dari kajian fisik sebagai 
sisi mata uang yang memberi 
makna satu dengan lainnya. Karena, 
kebermaknaan sesuatu harus dilihat 
dari minimal dua dimensi kehidupan.

Bagaimana peran ilmu-ilmu sosial 
dalam kancah pembangunan nasional 
di era modern, berikut petikan 
wawancara dengan Prof. Dr. Sudjarwo, 
M.S., Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial FKIP 
Unila.

Sebagai pakar ilmu-ilmu sosial, 
apa komentar Anda tentang 
kehidupan sosial saat ini?

Setiap gerak manusia itu, baik 
yang direncanakan ataupun yang 
tiba-tiba, akan selalu membawa 
dampak sosial. Bahkan, sesuatu 
terjadi di kutub, di tempat yang tidak 
ada manusia, tetap punya benang 

merah dengan kehidupan sosial 
manusia. Misalnya, terjadi pemanasan 
sehingga es di Antartika mencair, itu 
akan berpengaruh kepada suhu bumi 
yang dihuni manusia. Maka, secara 
otomatis manusia akan bereaksi.

Reaksinya apa? Karena kepanasan, 
mereka membeli penyejuk udara. 
Mesin penyejuk udara laris, masyarakat 
resah. Keresahan dan reaksi-reaksi 
turunan lainnya itu adalah dampak 
sosial. Bagi yang miskin, tidak bisa beli 
AC, ya kepanasan, kelaparan, sakit, 
meninggal massal, dan lain-lain.

Kalau ditanya soal perkembangan 
sosial di era modern sekarang, 
sebenarnya ada ketidakadilan 
pandang sehingga menjelma menjadi 
kontradiksi antara kepekaan dan 
pemanfaatan ilmu sosial sebagai 
bagian saat mengambil kebijakan. 

Manusia sebagai 
makhluk sosial 

membutuhkan relasi 
dalam setiap aspek 
hidupnya. Dan, ilmu 
sosial hadir sebagai 

penyeimbang 
sehingga bisa 

menghindari 
masifnya residu 

sosial di
masyarakat.

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial FKIP Unila

wASPADAI 
ReSIDU SoSIAL 
PeMbANgUNAN
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wawancara

Yang berubah adalah kepekaan 
atau pemanfaatan ilmu-ilmu sosial 
sebagai bagian dari pertimbangan 
s a a t  m e n g a m b i l  k e b i j a k a n . 
Manusia sekarang kurang peka 
terhadap dampak sosial dari apa 
yang dilakukannya. Pertimbangan 
materialistik telah menurunkan sense 
of sociality sehingga residu sosial 
semakin tebal.

Konkretnya?
Dari segi sifat dan sikap, kita bisa 

lihat sekarang budi pekerti atau etika 

masyarakat sudah seperti apa. Kalau 
dulu, orang tua kita mengingatkan 
kita yang sedang bercanda atau 
bermain agar berhenti cukup dengan 
dehem “Ehem!” atau dengan melirik 
agak lama. Nah, sekarang, dengan 
suara yang keras atau membentak 
pun belum tentu langsung paham.

Kalau dari sisi kebijakan, apakah 
pembangunan yang sedang gencar 
kita laksanakan ini menyertakan kajian 
sosial? Saya tidak anti pembangunan 
f is ik yang cepat ,  bahkan ikut 
senang, tetapi seharusnya dampak 
sosial dari pembangunan itu wajib 
dipertimbangkan.

Contohnya adalah pembangunan 
jalan tol di Jawa. Saya tidak tahu 
lagi apakah para pedagang kecil di 
pinggir-pinggir jalan nasional Pantura 

yang selama ini menggantungkan 
hidupnya dari pelintas antarprovinsi, 
apakah masih jualan atau ganti 
profesi. Kalau ganti profesi, apakah 
pekerjaan yang lebih baik atau malah 
sebaliknya melakukan maksiat karena 
kepepet. Ini adalah problem sosial 
yang menciptakan residu sosial.

Seberapa bahaya residu sosial itu?
Residu sosial itu tidak serta-merta 

dampaknya. Terlebih pada era modern 
dengan berita dari media sosial yang 
setiap orang bisa melakukan analisis 

dan dituangkan di media sosial, akan 
menjadi catatan generasi. Anak-anak 
yang bapak dan ibunya terpaksa harus 
menutup warung makan di Pantura 
gara-gara tidak laku karena ada jalan 
tol bisa menyimpulkan bahwa orang 
tuanya miskin karena pemerintah tidak 
prorakyat kecil. Mereka kemudian 
membenci pemerintah, lalu antipati, 
dan kemudian hari memberontak. Ini 
dampak sistemik. Jadi, menurut saya 
berbahaya sekali.

Apakah pembangunan yang 
sangat berpengaruh sosial itu 
tidak ada kajian sosialnya?

Saya belum mendengar ada kajian 
ilmiah soal itu, tetapi saya harus 
mengatakan bahwa masalah-masalah 
sosial dari pembangunan itu belum 

mendapat perhatian. Mungkin, para 
pengambil kebijakan punya strategi 
tertentu yang dipakai. Memang, 
masalah sosial begini sering dianggap 
sederhana dan mudah solusinya, 
tetapi tidak sesederhana yang Anda 
bayangkan.

Anda menilai ada kegagalan 
dalam strategi sosial pasca-
pembangunan?

Kita sering menyederhanakan 
masalah sosial . Kita lihat saja, 
berapa terminal bus yang dibangun 
p e m e r i n t a h  b i s a  b e r f u n g s i 
sebagaimana direncanakan? Saat 
kaj ian akan membangun, k ita 
berasumsi semua bus dan angkutan 
umum akan masuk atau dipaksa 
masuk, lalu berhenti beberapa jam, 
penumpangnya bisa istirahat di 
warung-warung, belanja, makan 
minum, ke toilet, dan seterusnya. 
Asumsinya, nanti akan hidup seratus 
warung makan, seratus toko oleh-
oleh, seratus toilet, dan lainnya yang 
menghidupi seribu kepala keluarga 
mantan pedagang asongan. Nyatanya, 
bagaimana? Itu karena pembangunan 
sosialnya hanya berdasarkan asumsi, 
bukan studi ilmiah.

Contoh la in  mas ih  banyak . 
Pemindahan pasar, misalnya, itu 
t idak semudah memindahkan. 
Pedagang kaki lima di Pasar Tengah, 
Tanjungkarang, misalnya, dulu pernah 
bersih, tetapi sekarang silakan lihat 
seperti apa. Pasar Bambu Kuning, 
Pasar Kemiling, dan masih banyak 
yang lain.

Sekarang di Lampung sedang 
dibangun jalan tol Trans-
Sumatera. Apakah Anda dimintai 
pendapat?

Sejauh ini, belum. Dan, itu tidak 
mesti saya atau Unila. Yang dibutuhkan 
adalah kajian yang komprehensif 
dan bisa dipertanggungjawabkan 
untuk bisa memberi solusi atas suatu 
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masalah. Sebab, kita sangat merugi 
jika aspek sosial suatu pembangunan 
tidak diakomodasi dalam suatu 
kebijakan pembangunan.

Mumpung belum ter lambat , 
menurut saya ada baiknya kita belajar 
dari dampak pembangunan jalan 
tol yang sudah lebih dulu ada di 
Pulau Jawa. Di Jawa, sekarang atau 
setidaknya tidak lama lagi, kita bisa 
melintasi Pulau Jawa lewat darat 
tanpa tahu kota-kota yang dilewati. 
Sebab, jalan tol lebih banyak melewati 
kawasan luar kota dan tidak ada 
akses dengan lingkungan luar. Sebab, 
jalannya berpagar.

Akibat dari itu, kita tidak lagi 
punya cerita tentang kota-kota 
kecil yang dilintasi dengan berbagai 
aspek budaya dan keanekaragaman 
ekonomi. Sampai hari ini kita tidak 
tahu lagi bagaimana nasib pedagang 
telur asin di Brebes, peyeum yang 
banyak kedainya di Indramayu, 
dodol Garut, atau lainnya yang 
sebelum ada jalan tol menjadi 
ampiran pelintas dari kota atau 
daerah lain. Nasib warung-warung 
makan di sepanjang jalur Pantura 
dan seabrek masalah sosial yang 
timbul akibat orang luar daerah 
tidak lewat di situ. Itu kompleks 
sekali.

Nah, ada baiknya Lampung 
bisa merumuskan bagaimana 
mengantisipasi ambruknya ekonomi 
para pedagang kecil di sepanjang 
jalur lama Trans-Sumatera. Ada 
berapa ratus warung makan, berapa 
ratus tambal ban, berapa pedagang 
kerupuk kemplang yang sekarang 
berjajar di Tarahan itu, dan lainnya.

Lalu, berapa restoran besar yang 
kehilangan pelanggannya. Saya tidak 
khawatir dengan pemiliknya, karena 
mereka pengusaha besar yang bisa 
segera ganti komoditas, tetapi ratusan 
pekerjanya yang selama ini mendapat 
penghidupan dari pelayan rumah 
makan. Ini dampak sosial juga.

Mumpung belum terlambat, apa 
usul Anda dengan solusi jalan tol 
Trans-Sumatera?

Tidak boleh ada simplifikasi atau 
menyederhanakan masalah sosial untuk 
menjawab ini. Butuh kajian. Tetapi, saya 
berharap pemerintah dan operator 
jalan tol nantinya mengakomodasi 
kepentingan saudara-saudara kita yang 
terpaksa terpinggirkan itu. Misalnya, 
akan ada belasan rest area atau area 

istirahat bagi pemakai jalan tol, itu jangan 
mengundang atau mengakomodasi 
pengusaha besar saja. 

Kalau saya lihat, yang dagang di situ 
restoran kelas dunia atau nasional. 
Kita harus kasih kesempatan pengrajin 
kemplang, pempek, keripik pisang, 
ikan asap Menggala, terasi Labuhan 
Maringgai, dan lainnya. Dan, yang 
penting, mereka perajin mikro ini 
jangan dibebani pajak atau sewa tinggi 
supaya bisa menjual dagangannya 
seperti waktu di lapak lama.

Yang terjadi selama ini, kan kalau 
beli apa-apa di rest area, harganya 
dua kali lipat. Ini yang saya maksud 
mereka tidak menggunakan kajian 
ekonomi.

Ada yang lain yang menurut Anda 
mempunyai dampak sosial?

Ya, salah satunya ada di depan 
mata kita. Setiap hari mungkin kita 
menyaksikan. Yaitu, pembangunan 
jalan layang atau flyover yang ada di 
Bandar Lampung. Terlepas ada kajian 
atau tidak, sekarang kita bisa melihat 
dampak sosialnya.

Okelah lalu lintas relatif semakin 
lancar, tetapi muncul masalah-
masalah lain yang juga butuh 
perhatian. Tengoklah, di sepanjang 
jalan layang Satelit yang melintasi 
rel kereta api sampai Stadion 
Pahoman itu. Berapa pupuh toko 
dan bangunan lain yang semula 
masuk dalam kawasan elite dan 
ramai perdagangan tiba-tiba tutup. 
Ada puluhan pemodal, ada ratusan 
tenaga kerja, ada aset nirguna jadi 
gedung suwung, dan masalah sosial 
lain. Mungkin ini dianggap sebagai 

risiko, tetapi seharusnya ada solusi 
atau alternatif yang bisa menjadi win-
win solution. Di jalan layang yang lain 
juga demikian, sepertinya.

Kalau di flyover Jalan Pramuka, 
Rajabasa, itu menurut saya ada 
miskoordinasi juga dengan 
masyarakat yang tinggal di jalan 
lawas Jalan Indra Bangsawan. 

Dengan jalan layang itu, tiba-tiba 
jalan yang semula sepi menjadi ramai. 
Mungkin mereka senang, tetapi daya 
dukung jalannya tidak memadai. 
Lalu, mereka mengungkapkan 
penolakannya dengan memasang 
batu atau kayu di pinggir jalan depan 
rumahnya agar pengendara tidak 
terlalu minggir. Kalau kajian sosial 
dan sosialisasinya berhasil, setidaknya 
tidak terjadi seperti itu. 

Kekhawatiran sosial hanya bisa 
diprediksi dengan tidak dilepaskan 
dari kebutuhan user pembangunan. 
Kasus dampak flyover di Bandar 
Lampung dapat dijadikan referensi 
sosial untuk pembangunan masa yang 
akan datang. n

wawancara
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Himpunan Mahasiswa  Bio-
logi Fakultas Matema-
tika dan Ilmu Pengeta-
huan Alam Universitas 

Lam pung (Himbio FMIPA Unila) 
menyelenggarakan Pekan Konservasi 
Sumber Daya Alam (PKSDA) yang ke-
22. Rangkaian kegiatan berangsung 
selama sembilan hari, 5—13 Mei.

Perhelatan yang mengusung tema 
Satukan Aksi Selamatkan Badak 
Sumatera ini  secara simbolis dibuka 
dengan pemukulan gong disertai 
pelepasan badak dari kurungan, pada 
Sabtu (05/05/2018).

Sekretaris Jurusan Biologi M. 
Kanedi  menjelaskan konservasi bukan 
sekadar menjaga lingkungan dengan 
tidak buang sampah sembarangan, 
tapi juga menyadari bahwa ada 
satwa yang harus dilindungi. “Inilah 
yang ingin kami sosialisasikan dan 
kampanyekan kepada masyarakat 
luas pada kegiatan PKSDA tahun ini,” 
ujar Kanedi.

Ketua Pelaksana Bagus Susilo 
Putra mengatakan keberadaan 
Badak Sumatera sudah sangat 
memprihatinkan. Data dari Yayasan 

Badak Indonesia (YABI) menyebutkan 
jumlah Badak Sumatera di bawah 
100 ekor. “Kalau gajah masih mudah 
ditemukan, tapi kalau badak sudah 
sangat sulit,” tuturnya.

Berbagai rangkaian kegiatan ikut 
memeriahkan Pekan Konservasi 
Sumber Daya Alam, yaitu Car Free 
Day di Tugu Adipura dan Penanaman 
Pakan Badak di Taman Nasional 
Way Kambas (TNWK) pada 5 Mei, 
Videografi Konservasi untuk umum 
(1 Februari  —1Mei), Olimpiade Biologi 
Tingkat SMA/MA se Lampung (9—10 
Mei), Seminar Konservasi untuk umum 
(10 Mei),  Biokustik untuk umum (12 
Mei), Grafiti dan Mural untuk umum 
(13 Mei), Kabaret Konservasi untuk 
SMP dan SMA (13 Mei), serta Pameran 
dan Bazar (5—13 Mei).

S e mina r  Kon s e r va s i  B a dak 
Sumatera yang digelar di Auditorium 
Perpustakaan Unila, Kamis (10/05/2018) 

mengundang pembicara Direktur 
Yayasan Badak Indonesia (YABI) 
Widodo S. Ramono. Dalam paparannya, 
Ramono menjelaskan bahwa Badak 
Sumatera atau yang dikenal dengan 
nama latin Dicerorhinus sumatrensis 
te rmasuk sat wa langka yang 
dilindungi. Sumatran Rhino Sanctuary 
(SRS) merupakan pelestarian badak 
sumatera semi in-situ di TNWK. 

Saat ini di SRS, ujar Ramono, terdapat 
tujuh ekor badak sumatera, yaitu Bina, 
Rosa dan Ratu berjenis kelamin betina, 
lalu Andalas dan Harapan berjenis 
kelamin jantan, serta Andatu dan 
Delilah, anak badak sumatera yang 
lahir tahun 2012 dan 2016.  

“Kelahiran Andatu dan Delilah 
merupakan sebuah prestasi dalam 
konservasi badak sumatera dengan 
berhasil berkembang biak secara 
alami di habitat," katanya. (HUMAS 
UNILA/LB)

himbio FMipa 
Kampanyekan 

pelestarian
Badak sumatera

Kabar Unila
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Fakultas Hukum Universitas 
Lampung (Unila) yang 58 tahun 
lalu lahir dari  Fakultas Hukum 
Universitas Sriwidjaya Cabang 

Lampung di Teluk Betung, terus 
berkembang mengikuti zamannya. 
Pada 2018, Fakultas Hukum di bawah 
pimpinan Armen Yasir, S.H., M.Hum, 
mulai memfokuskan pengembangan 
kampus ke arah penelitian dan 
pengabdian. Ini selaras dengan visi 
Unila yang menjadikan kampus 
hijau tersebut sebagai kampus riset/
penelitian.

“Di bidang pengajaran dan penelitian 
Fakultas Hukum sudah mengharuskan 
setiap dosen yang mengajar harus 
memiliki silabus dan buku ajar. Pada 
tahun 2017 sudah menerbitkan 26 
buku referensi dan untuk tahun 2018 
akan mengeluarkan 25 buku kembali” 
ujar Armen saat ditemui di ruang 
kerjanya, Rabu (4/7/2018).

Menurut Armen, hingga kini, FH 
Unila telah memiliki 20 hak cipta dari 
enam dosen, dan sedang diusulkan 
sebanyak tiga puluh sampai empat 
puluh hak cipta ke Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk 
mendukung penelitian dan publikasi 
ilmiah para dosen Fakultas Hukum, 
pada 2016, pihak fakultas membiayai 
lima puluh proposal dosen yang tidak 
mendapat hibah. 

Proposal tersebut dibagi menjadi 
dua, yakni 30 proposal senior  dengan 
biaya 25 juta per proposal, dan 
20 proposal junior dengan biaya 
Rp15 juta per proposal. Dibidang 
pengabdian masyarakat, bagi dosen 
yang tidak  menerima hibah dari LP2M 
disiapkan dua puluh proposal dengan 
biaya Rp10 juta per proposal.

Armen menjelaskan, saat ini Unila  
telah memiliki laboratorium hukum 
BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan 

Hukum) untuk  memberi bantuan 
hukum kepada masyarakat yang 
kurang mampu. BKBH ini juga menjadi 
wadah pengabdian para dosen hukum 
kepada masyarakat.

“Saya berharap ke depan Fakultas 
Hukum memiliki museum hukum 
sehingga visi fakultas hukum menjadi 
fakultas hukum unggul dalam daya 
saing nasional dan regional pada 2020 
dapat terwujud,” tuturnya.

Untuk meretas semua itu, lanjutnya, 
menjadi tanggungjawab seluruh 
sivitas akademik di Fakultas Hukum, 
te r u t ama da lam mendor ong 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, sistem, hingga lingkungan 
akademik. “Saat ini, Fakultas Hukum 
memiliki 26 doktor lulusan dalam 
negeri dan luar negeri, serta ada 
empat dosen yang menjadi visiting 
profesor,” kata dia.

Dari segi infrastruktur, lanjutnya, 

Fakultas Hukum 

Meretas 
Museum Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum. 
Dekan Fakultas Hukum

saat ini unila  telah memiliki 
laboratorium hukum BKBh 

(Badan Konsultasi dan 
Bantuan hukum) untuk  

memberi bantuan hukum 
kepada masyarakat yang 

kurang mampu. BKBh 
ini juga menjadi wadah 

pengabdian para dosen 
hukum kepada masyarakat.

Profil Fakultas
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Fakultas Hukum memiliki 20 ruang 
kuliah yang dapat menampung 
seluruh mahasiswa, serta gedung 
serbaguna fakultas dengan daya 
tampung 400 mahasiswa. Kegiatan 

kemahasiswaan menggunakan 
gedung Hilman di lantai dua untuk 
pelatihan, rapat-rapat dan kegiatan 
a lumn i ,  s e dan gk an  ke g ia t an 

kemahasiswaan lainnya dipusatkan 
di lantai tiga.

“Untuk tahun ini saya bersama 
t im sedang mendesa in moot 
court (peradilan semu) tiga lantai. 

Moot court ini ke depan 
akan menjadi  wadah 
pembelajaran dan praktik 
mata kuliah hukum bagi 
para mahasiswa,” kata 
Armen.

M e n u r u t  A r m e n , 
dengan fasilitas ini akan 
meningkatkan kompe-
t e n s i  d a n  ke t e r a m -
pilan mahasiswa dalam 
penegakan hukum dan 
p e n a n g a n a n  k a s u s -
kasus  hukum.  Se la in 
mempraktikkan peran 
jaksa, hakim, penasihat 
hukum, saksi ,  hingga 
terdakwa pada peradilan 
semu tersebut, mahasiswa 
juga dapat melakukan 
perdebatan-perdebatan 
akademis i  mengena i 
telaah kasus-kasus fiksi 

dan nonfiksi berdasarkan teori 
hukum yang sudah didapatkan 
selama kuliah.

“Di moot cour t in i lah nanti , 

mahasiswa akan mempraktikkan 
t u g a s - t u g a s  h a k i m ,  j a k s a , 
penas ihat  hukum, prosedura l 
dan keterampilan persidangan. 
Ini tentunya akan meningkatkan 
kemampuan dan kompetens i 
mahasiswa di bidang hukum,” 
ujarnya.

Di bidang kemahasiswaan, lanjut 
Armen, juga telah mencetak banyak 
prestasi di antaranya pada 2016 dan 
2017 berhasil menyabet tujuh piala 
pada perlombaan panitera terbaik, 
hakim terbaik, jaksa terbaik, peradilan 
terbaik, administrasi terbaik, pemberi 
keterangan terbaik, dan pengelolaan 
pemberkasan terbaik. Serta, pada 
2018, mahasiwa Fakultas Hukum 
kembali masuk kedalam final dan 
berharap dapat membawa pulang 
piala umum.

“Satu hal yang lagi yang sangat 
mendukung perkembangan Fakultas 
Hukum ini adalah peran alumni 
yang tidak henti-henti memberikan 
dukungan baik moral maupun 
materil. Alumni ikut memfasilitasi  
terbangunnya gedung Hilman dan 
sekarang para alumni juga ingin 
berkontr ibusi langsung untuk 
membangun gedung moot court 
ini.” (HUMAS UNILA/LB)

Profil Fakultas



28 UNILA  VIEW EDISI II/2018

Kabar Unila

Dengan menahbiskan diri 
menjadi kampus riset, 
para dosen Universitas 
L ampung memi l i k i 

kewaj iban untuk melakukan 
penelitian dan publikasi ilmiah 
pada jurnal baik nasional maupun 
internasional.

“Melakukan publikasi ilmiah 
pada jurnal ilmiah merupakan 
kewajiban bagi para tenaga 
pendidik, terlebih lagi saat ini 
Unila fokus pada PerguruanTinggi 
berbasis riset,” ujar Rektor Unila 
Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, 
M.P. saat membuka Pelatihan 
Penulisan Publikasi Ilmiah bagi pada 
dosen Fakultas Pertanian, Senin 

(07/05/2018). Unila mengundang 
Guru Besar Departemen Agronomi 

dan Hortikultura Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Sudarsono, 

M.Sc., sebagai pemateri.
Hasriadi memaparkan ada tiga 

tugas pokok dosen yaitu pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dikemas dalam 
Tridharma Perguruan Tinggi. 
Itu artinya, tugas dan kewajiban 
dosen tidak hanya mengajar dan 
membimbing mahasiswanya, tapi 
juga wajin melakukan penelitian 
dan pengabdian masyarakat. 

“Sayangnya ,  dua  ha l  in i , 
penelitian dan pengabdian sering 
terkesampingkan. Nah, karena 
saat ini Unila sudah bertranformasi 
dari teaching university menjadi 
research university, maka penelitian 
menjadi fokus Unila, pada dosen 

Publikasi Ilmiah 
wajib bagi 
Dosen Unila

Penelitian 
menjadi fokus 
Unila, pada dosen 
wajib melakukan 
penelitian dan 
inovasi-inovasi.

Rektor Unila Unila Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. membuka Pelatihan Penulisan 
Publikasi Ilmiah bagi pada dosen Fakultas Pertanian.
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wajib melakukan penelitian dan 
inovasi-inovasi,” tuturnya.

Pelatihan hari ini pun, lanjutnya, 
merupakan upaya Unila mendorong 
para dosen aktif meneliti dan 
meningkatkan kemampuan dalam 
penulisan ilmiah. Hasriadi berharap 
dengan kemampuan yang semakin 
baik dan mumpuni, para dosen 
Unila mampu mempersiapkan 
artikel ilmiahnya untuk tembus di 
jurnal internasional.

“Unila telah memiliki 
banyak  l an gganan 
jurnal internasional,  ini 
dapat dimanfaat seluas 
mungkin bagi seluruh 
s iv i tas akademika ,” 
katanya.

Hasriadi bersyukur 
saat ini seluruh Fakultas 
di Unila sudah gencar 
m e n d o r o n g  p a r a 
tenaga pendidik untuk 
melakukan penelitian 
dan publikasi ilmiah 

sehingga mengubah karakter Unila 
dari kampus pengajaran menjadi 
kampus riset.

“Target riset meningkat, publikasi 
meningkat, dan saat ini Unila 
juga menargetkan peningkatkan 

hilirisasi, hasil-hasil riset di kampus 
Unila ini harus masuk ke sektor 
Industri,” ujarnya.

Salah satu agenda terdekat 
yang akan dilakukan Unila adalah 
mendukung semaksimal mungkin 
meningkatkan pertanian di tanah 
Lampung dengan membangun 
pusat riset di tanah hibah yang 
berada di Kota Baru, Lampung 
Selatan.

Sementara, Prof. Dr. Ir. Sudarsono, 
M.Sc., mengatakan penulisan 
publikasi i lmiah seyogyanya 
merupakan satu kesatuan dari suatu 
hasil penelitian.  Artinya, seorang 
peneliti belum dikatakan meneliti 

apabila  belum menuangkan hasil 
penelitiannya kedalam suatu 
publikasi.

 “Kita tidak akan pernah dianggap 
menyelesaikan penelitian ketika kita 
tidak melakukan publikasi,” ujar 
Guru Besar Departemen Agronomi 
dan Hortikultura IPB ini.

Dia menjelaskan bahwa penelitian 
memiliki banyak manfaat bagi dosen 
diantaranya mengembangkan 

materi pengajaran, mendukung 
pengabdian masyarakat karena 
menemukan pemahaman, teknologi 
dan solusi baru atas persoalan yang 
ada dalam masyarakat.

“Tidak kalah pentingnya, hasil 
penelitian yang dipublikasikan 
di jurnal dapat meningkatkan 
reputasi kampus karena seorang 
peneliti yang melakukan publikasi 
di berbagai jurnal ilmiah otomatis 
akan memasukkan institusi dimana 
dia berasal sehingga nama Unila 
ikut terangkat,” tuturnya.

Ditambah lagi, berbagai lembaga 
pemeringkat uni versitas, seperti 
QS World Ranking,Webometric, 
maupun TeSCA , menjadikan 
produktivitas dibidang penelitian 
ini sebagai salah satu tolak ukur 
dalam melakukan pemeringkatan. 
(HUMAS UNILA/LB)
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Paduan Suara Mahasiswa 
Universitas Lampung (PSM 
Unila) mengusung tema 
Unity in Song dengan misi 

menyatukan perbedaan melalui 
parpaduan suara, melodi lagu-lagu 
sarat nilai dari berbagai kategori. 
The 3th Annual Concert PSM Unila 
ini digelar di Auditorium RRI Lantai 
III, Sabtu (28/04/2018).

Ketua PSM U nila, Thanzilul Putri 
Pratami mengungkapkan pihaknya 
juga mengundang Paduan Suara 
Poltekes (Gita Swara Politeknik) 
untuk ikut tampil di panggung 

membawakan sejumlah lagu dari 
beberapa kategori. 

“Konser ini mengusung misi 
menyatukan perbedaan melalui 
perpaduan suara, melodi, lagu-lagu 
yang memiliki pesan penting dari 
berbagai kategori,” ujarnya.

Sejumlah tiket jenis silver, gold, 
dan platinum yang disiapkan panitia  
habis terjual menjelang pertunjukan.  
Menurut Thanzilul, ajang ini juga 
bertujuan memperkenalkan paduan 
suara Lampung khususnya PSM 
Unila kepada pemerintah daerah dan 
masyarakat umum secara lebih luas.

Dia memaparkan PSM Uni la 
merupakan salah satu Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) yang bergerak 
di bidang paduan suara di bawah 
pengawasan Rektor. Didirikan pada 23 
Mei 2003, beranggotakan mahasiswa-
mahasiswi Universitas Lampung yang 
tertarik dan mempunyai bakat dalam 
bidang musik, khususnya paduan 
suara.

“PSM Unila ikut  mempromosikan 
budaya Lampung—Indonesia melalui 

Paduan Suara Mahasiswa
Unila gemakan Persatuan

TIm paduan suara mahasiswa Unila saat 
tampil di ajang 3th Annual Concert di 

Auditorium RRI Lantai III.
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seni suara di kancah nasional maupun 
internasional,” tuturnya. 

Sejak organisasi ini dibentuk, 
lanjutnya, PSM Unila telah banyak 
berpartisipasi dalam berbagai acara 
baik internal Universitas Lampung 
maupun even-even di luar kampus. 
Sederet prestasi yang pernah diraih 
antara lain dua medali perak pada 
Pesparama Nasional VIII kategori 
klasik dan kontemporer; juara satu 
Pekan Seni Mahasiswa Indonesia 
Nasional (Peksiminas VII) (2004); tiga 
medali perak Pesparama Nasional X 
di Palangkaraya kategori Musica 
Sacra, Gospel dan Spiritual, dan 
Folklore (2010); juara dua Festival 
Vokal Grup Gerejawi (FESVOGRA) 
Sumbagsel (2010), dua Medali 
Emas 1st Bali International Choir 
Festifal (2012); satu medali emas 
dan dua medali perak Pesparama 
Nasioanal XI Ambon (2012); 
Grand Champion The Choir 
Competition of Dharmajaya 
(2012).

Selanjutnya satu medali emas 
dan dua medali perak Pesparawi 
Nasional XII di Jakarta (2014); 
dua medali emas pada kompetisi 
Paduan Suara Internasional Canta 
Al Mar di Barcelona-Spanyol kategori 
Mixed Choir dan Foklore (2014); satu 
medali emas dan satu medali perak 
pada 5th Bali International Choir Festifal 
kategori Musica Sacra dan Gospel 
Spiritual (2016); dua medali emas 
pada Pesta Paduan Suara Mahasiswa 
kategori Musica Sacra dan Gospel-
Spiritual (2016); satu medali perak pada 
kompetisi 6th Bali International Choir 
Festifal kategori Music of Relegion 
(2017); dan ikut serta dalam A Story 
of a Choral Living Legend Concert: 
Chatarina Leimena bersama Portland 
State Chamber Choir dan Maranatha 
Christian University Choir dengan 
conductor T.J. Harper di Bali (2017). 
(HUMAS UNILA/LB)

Kabar Unila
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Bank Indonesia (BI) Kantor 
Perwakilan Provinsi Lampung 
menggagas terbentuknya 
Forum Investasi Lampung 

(Foila) bersama dengan pemerintah 
daerah sebagai wadah mengelola 
informasi, potensi dan peluang yang 
dimiliki setiap daerah di Lampung. 

“Data dan informasi ini sangat 
penting untuk membangun persepsi 
positif  investor agar berinvestasi di 
Lampung,” kata Kepala Bank Indonesia 
Kantor Perwakilan Provinsi Lampung 
Budiharto Setyawan saat menjadi 
keynote speaker dalam Seminar  Peran 
dan Tata Kelola Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia dalam Pengembangan 
Ekonomi Daerah,  di Ruang A101 FEB 
Unila, Senin (23/04/2018).

Seminar yang diikuti ratusan 
mahasiswa ini merupakan kerja sama 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Lampung (FEB Unila) dengan Badan 
Supervisi Bank Indoneisa (BSBI).  
Seminar dibuka oleh Dekan FEB Unila 

Prof. Dr. Satria Bangsawan.
Hadir para dosen FEB, Anggota 

BSBI Fadhil Hasan, Dosen Ekonomi 
Universitas Gahdjah Mada Muhammad 
EdhiePurnawan, Profesor Ekonomi 
Universitas Brawijaya Chandra Fajri 
Ananda,  Dosen Pascasarjana Fakultas 
Ekonomi UGM Tony Prasetiantono. 

Menurut Budiharto, Foila dibentuk 
karena berdasarkan data tingkat 
investasi di Lampung tergolong 
rendah. “Harapannya dengan Foila 
yang kita bentuk bersama-sama 
dengan pemerintah daerah dapat 
meningkatkan investasi di Lampung,” 
ujarnya.

Budiharto juga memaparkan tugas 
pokok dan fungsi Bank Indonesia yang 
sejak 1999 sudah menjadi lembaga 
independen. Menurut dia, BI memiliki 
visi menjadi lembaga bank sentral 
yang kredibel dan di regional melalui 
penguatan nilai-nilai strategis yang 
dimiliki serta pencapaian inflasi yang 
rendah dan nilai tukar yang stabil.

“Untuk mencapai visi tersebut 
Bank Indonesia di dalam program 
tranformasinya memiliki lima nilai 
strategis, yaitu trust and integrity, 
professionalism, excellence, public 
interest, serta coordination and 
teamwork,” kata Budiharto.

Sedangkan program yang akan 
dilaksanakan, lanjutnya, antara lain 
penguatan bauran kebijakan moneter 
dan makroprudensial, pengembangan 
National and Regional Financial Balance 

Menggali Peran bI dalam 
Pengembangan ekonomi Daerah

Akademisi FEB Unila Nairobi, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung Budiharto 
Setyawan, perwakilan BSBI Prof. Hikmahanto Juwana, dan anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati dan 
Junaedy Auly memberikan pemaparan. 
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Sheet , ser ta peningkatan 
koordinasi dengan stakeholders 
dan transparansi komunikasi.

Selain itu, ujar Budiharto, Bank 
Indonesia akan memperkuat 
kantor  per wak i lan B I  d i 
daerah, membangun center of 
excellence di area pengawasan 
sistem keuangan dan sistem 
pembayaran, serta manajemen 
r i s i k o  d a n  m a n a j e m e n 
kelangsungan tugas BI.

“BI juga mendorong kerja sama 
dan koordinasi antarlembaga,” 
tuturnya. Beberapa program 
yang akan dilakukan bersama 
instansi terkait adalah penguatan 
manajemen krisis, pendalaman 
pasar keuangan, pengembangan 
national payment gateway. 
BI juga mendorong gerakan 
nasional nontunai (elektronifikasi 
instrument pembayaran), 
pengembangan keuangan 
inklusif, UMKM serta keuangan 
syariah.

Update  Wawasan 
Mahasiswa

Menurut Budiharto, walau 
kebijakan BI bersifat independen, 
tapi dalam menjalankan tugas 
dan program-program, BI diawasi 
oleh BSBI yang merupakan 
penugasan dari DPR RI. Hasil 
telaah BSBI akan disampaikan 
kepada DPR RI setiap triwulan. 
I n i  u n t u k  m e m p e r k u a t 
fungsi pengawasan DPR RI 
terhadap BI sehingga dapat 
meningkatkan akuntabilitas, 
independensi, transparansi, dan 
kredibilitasnya. 

“Kantor pusat BI di Jakarta, 
tapi saat ini BI sudah memiliki 
Kantor Perwakilan di 45 kota,” 
tuturnya.

Seminar ini juga menghadirkan 
pembicara Akademisi FEB 
Unila Dr. Yoke Moelgini, M.Sc.,  

Anggota Komisi XI DPR RI 
Nurhayati dan Junaedy Auly; 
serta perwakilan BSBI Prof. 
Hikmahanto Juwana. 

Kepala BSBI Fadhil Hasan 
mengatakan seminar digelar agar 
peserta mengetahui bagaimana 
tata kelola kantor perwakilan 
BI dalam mengembangkan 
ekonomi dapat diketahui 
masyarakat luas. 

Menurutnya, BSBI bertugas 
mengawasi  bank sentra l 
membantu DPR R I dalam 
mengawasi  B I  di  daerah 
tertentu untuk meningkatkan 
akuntabilitas, independensi, 
transparansi, dan kredibilitas 
harus independen dan mampu 
membangun prinsip good 
governance.

"Kami berharap dengan 
d i g e l a r n y a  s e m i n a r  i n i 
dapat bermanfaat bagi kita 
s e m u a .  S e m o g a  m a t e r i 
yang disampaikan para nara 
sumber dapat meningkatkan 
keilmuan peserta agar dapat 
diimplementasikan dengan 
baik," kata dia.

Dekan FEB Unila Satr ia 
Bangsawan mengatakan seminar 
dilakukan guna meningkatkan 
i lmu pengetahuan untuk 
mengisi hardskill mahasiswa.  
Menurutnya, FEB yang telah 
terakreditasi internasional ini, 
mahasiswa harus mampu berdaya 
saing secara internasional dapat 
bergerak dengan cepat pada 
era digital, agar kaya akan ilmu 
pengetahuan pada softskill 
mahasiswa.

"Cara mengisi hardskill salah 
satunya melalui seminar berskala 
nasional maupun internasional, 
agar softskill mahasiawa dapat 
terupdate dengan baik dan 
terus berkembang," kata Satria. 
(HUMAS UNILA/LB)

Kabar Unila



34 UNILA  VIEW EDISI II/2018

Kabar Unila

Pene r imaan mahas i s wa 
baru Universitas Lampung 
memberi kesempatan khusus 
bagi para hafiz Alquran. 

Mereka yang memiliki hapalan 
minimal 10 juz dapat mendaftarkan 
diri menjadi mahasiswa Unila melalui 
jalur prestasi khusus ini.

Sekretaris Badan Penyelenggara 
Penerimaan Mahasiswa Baru (BP PMB) 
Drs. Nurdin, M.Si., menyampaikan hal 
itu kepada puluhan siswa kelas X dan 
XI SMA Bukit Asam yang bertandang 
ke Kampus Hijau hari ini, Jumat 
(27/4/2018), di ruang sidang lantai IV 
Gedung Rektorat.

Selain Nurdin, Kepala Bagian 
Informasi dan Humas Sopiana, 
S.Sos., M.Si., dan Kasubbag Humas 
Unila M. Badrul Huda, S. I .Kom., 
turut menyambut kedatangan 
rombongan.

Para siswa didampingi  oleh Kepala 
SMA Bukit Asam Evi Komalasari 

dan enam guru beberapa  bidang 
studi. Pada lawatan ini mereka 
mendapat penjelasan mengenai 
proses penerimaan mahasiswa baru 
Unila, salah satunya jalur khusus bagi 
para penghapal Alquran.

Nurdin melanjutkan siswa yang 
melalui jalur ini dapat memilih tiga 
program studi yang sesuai dengan 
jurusannya di sekolah. “Jika dari IPS 
silakan pilih prodi yang 
IPS, apa saja. Jika dari IPA 
silakan pilih prodi IPA apa 
saja kecuali kedokteran. 
Kuota kedokteran sudah 
terpenuhi melalui jalur 
SNMPTN dan SBMPTN,” 
kata dia.

Tahun lalu, urai Nurdin, 
ada  13  o rang yang 
mendaftar melalui jalur ini. 
Namun hanya sembilan 
yang hadir. Kemudian, 
satu orang tidak diterima 

karena bersikukuh ingin masuk prodi 
kedokteran. Seluruh mahasiswa dari 
jalur menghapal Quran yang diterima 
tersebar di beberapa fakultas yang ada 
di lingkungan Universitas Lampung. 
“Para hafiz Quran ini kita titipkan di 
pondok pesantren dekat Unila, yakni 
Ponpes Darul Fattah agar hafalan 
mereka tetap terjaga dan berlanjut. 
Di sana mereka juga menjadi guru,” 
terang Nurdin.

Menurutnya, mahasiswa dari jalur 
ini sangat istimewa dan diminati oleh 
para dekan yang ada di Unila. Ada 
yang memberikan fasilitas kuliah 
gratis, bahkan menawarkan tempat 
tinggal. (HUMAS UNILA/LB)

Unila Promosikan 
jalur Program Khusus
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Rektor Unila Tiga Generasi 
bertemu dalam forum Sejuta 
Hikmah Ramadhan (Sahara) 
yang digelar pengurus 

Masjid Al-Wasi’i, Rabu (30/05/2018). 
Mereka mengilas sejarah Unila di 
masa kepemimpinan masing-masing, 
serta menyampaikan gagasan dan 
harapan untuk Unila di masa depan.

Ketiga narasumber tersebut adalah 
Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. 
(Rektor UnilaTahun 1998—2007), Prof. 
Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. (Rektor 
UnilaTahun 2007—2015), dan Prof. Dr. 
Ir. Hasriadi Mat Akin M.P. (Rektor Unila 
tahun 2015 hingga sekarang).

Pembicara pertama diberikan 
kepada Prof. Muhajir Utomo. Dia 
memaparkan, tantangan Unila di masa 
sekarang berbeda dengan belasan 
tahun lalu saat ia menjabat Rektor.

“Waktu itu perkuliahan sangat 
tebatas, sarana dan prasarana serta 
SDM juga terbatas, perjuangan saat 
itu terus begulir hingga sekarang 
dengan merekrut dosen berintegritas 
kemudian menyekolahkan dosen 
muda kejenjang lebih tinggi,” ujar 
Muhajir di depan ratusan peserta yang 
hadir pada acara bertema Pemimpin 
Cerdas untuk Unila Emas.

Menurut Muhajir, pendidikan 
merupakan salah satu cara untuk 
mengubah masa  depan .  D ia 
mengimbau para mahasiswa agar tidak 
sekedar rajin kuliah, tapi juga harus 
aktif berorganisasi untuk memberikan 
nilai tambah pada poin akademik.

Sedangkan, Prof.  Sugeng P. 
Harianto, menceritakan bahwa gelar 
profesor yang ia peroleh tak luput 
dari dorongan Prof. Muhajir Utomo 
kala itu. “Selain terus melanjutkan 
program Prof. Muhajir, saya pun waktu 
dulu sangat disuport oleh beliau agar 
segera menjadi seorang profesor,” 
katanya.

Sugeng  mengingatkan sivitas 
akademika Unila untuk mengasah 
jiwa kepemimpinan, meningkatkan 
kompetensi dan keterampilan diri 

sehingga siap bersaing di kancah 
internasional.  “Bila suatu saat kelak 
menjadi pemimpin, jangan hanya 
mementingkan diri sendiri karena 
Unila akan berjaya apabila sivitasnya 
bekerja bersama-sama dengan 
semangat dan bersungguh-sungguh,” 
tuturnya.

Sementara itu,  Prof. Hasriadi Mat 
Akin mengatakan era globalisasi 
memang membawa segudang 
manfaat, tetapi di sisi lain juga 
bisa membawa petaka karena 
mempengaruhi prilaku generasi 
muda secara negatif seperti pergaulan 
menyimpang dan narkoba.

“Generasi Z adalah generasi yang 
akan memimpin negara di masa 
depan. Dibutuhkan pikiran untuk 
menjadi inovatif dan kreatif. Selain itu, 
pemimpin kelak harus memiliki raga 
yang prima, yakni bebas narkoba dan 
berintegritas,” papar Hasriadi.

Panit ia pelaksana, Megi Adi 
guna mengatakan talkshow ini 
rangkaian kegiatan SAHARA (Sejuta 
Hikmah Ramadan) yang merupakan 
acara tahunan Masjid Al-Wasi’i, 
diselenggarakan setiap Ramadhan. 
(HUMAS UNILA/LB)

ReKToR TIgA geNeRASI 
bAHAS MASA DePAN UNILA

Generasi Z adalah 
generasi yang akan 
memimpin negara di 
masa depan. Dibutuhkan 
pikiran untuk menjadi 
inovatif dan kreatif. 
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Rektor Universitas Lampung, 
Prof. Dr. Ir Hasriadiat Akin, M.P. 
melakukan shalat Idul Fitri 
bersama warga Unila mulai 

dari wakil rektor, para dekan, dan Darma 
Wanita, beserta seluruh karyawan dan 
staf pengajar di Universitas Lampung, 
Jumat (15/06/2018). Usai shalat Idulfitri 
yang digelar di lapangan depan Masjid 
Al Wasii Unila Hasriadi menghelat open 
house.

Khutbah Idulf itr i  disampaikan 
oleh ustaz yang membahas tentang 
mempertahankan kesucian yang sudah 
diraih hari ini. Sebulan Ramadhan 
melaksanakan puasa telah menempa 
umat Islam untuk menahan diri , 
mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya 
nafsu makan dan minum, tapi juga nafsu 
syahwat, amarah, dan nafsu serakah. 

“Bulan Ramadhan merupakan 
bulan latihan untuk mengendali 
nafsu negatif dalam diri kita, dengan 
kesungguhan dan keikhlasan kita sudah 
melaksanakan puasa, ibadah tarawih, 
tadarus, memperbanyak sedekah, 
infak dan membayar zakat. Latihan 
selama satu bulan itu harus dijaga dan 
dipertahankan dalam menjalani 11 
bulan ke depan,” ujar Ustaz tersebut.

Ustad juga mengingatkan agar 
pengendalian dir i selama bulan 
Ramadan juga berdampak kepada 
perubahan karakter dan perilaku yang 

lebih baik, dengan menjadi lebih 
disiplin, lebih rajin ibadah, lebih rendah 
hati, lebih bertanggung jawab dalam 
melaksanakan amanah sesuai profesi 
yang diemban.

Silaturahmi di hari pertama lebaran 
Idulfitri 1 Syawal 1439 Hijriyah ini tidak 
hanya dihadiri oleh keluarga besar Unila, 
tapi juga mengundang para anak yatim dari 
beberapa panti asuhan di Bandar Lampung. 
“Ini merupakan kegiatan rutin tahunan di 
Unila untuk meningkatkan silaturahmi dan 
mengeratkan kekeluargaaan di keluarga 
besar Unila,” ujar Hasriadi yang didampingi 
istrinya Urip Mulyati Mat Akin saat menerima 
dan menyambut para tamu.

Di halaman depan Rumah Dinas 
Rektor dipasang tarub dan telah 

disusun beberapa meja dan kursi. Para 
tamu yang sebagian besar merupakan 
keluarga besar Unila itu menikmati 
makanan kue dan makanan khas lebaran 
yang disajikan prasmanan. Suasana 
lebaran di Rumah Dinas Rektor Unila 
berlangsung santai dan akrab. Semua 
berbaur sebagai keluarga besar, saling 
bermaafan dan berbincang hangat.

Menurut Hasriadi, pihaknya meng un-
dang puluhan anak yatim piatu untuk 
berlebaran dan berbagi kebahagiaan 
bersama keluarga besar Unila. “Kami 
mengundang anak-anak yatim piatu 
supaya mereka juga bisa ikut bersilaturahmi 
dengan keluarga besar Unila, merasakan 
kebersamaan dihari lebaran ini,” tuturnya. 
(HUMAS UNILA/LB)
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Kabar Unila

Ancaman negara tidak hanya 
bersifat militer, tapi juga 
nonmiliter salah satunya 
narkoba. Untuk itu, sebagai 

salah satu komponen pendukung 
pertahanan negara, para  mahasiswa 
wajib ikut serta mencegah peredaran 
narkoba.

“Dimohon kepada 
para mahasiswa untuk 
menjaga agar tidak 
tejerat narkoba,” ujar 
Plt. Direktur Komponen 
Pendukung Kementrian 
Pertahanan RI, Kol. Inf. 
Purwanto, S.H. saat 
memaparkan materi 
d a l a m  k e g i a t a n 
Pemberdayaan SDM 
Komponen Pendukung 
Pertahanan Negara.

Kegiatan yang di laksanakan 
D i r e k to r a t  J e n d e r a l  Po t e n s i 
Pertahanan Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia (Dirjen Pothan 
Ke mhan)  in i  b e r l an gsun g  d i 
Aula Fakultas Per tanian, Kamis 
(03/05/2018).

Peser ta kegiatan merupakan 
perwakilan dari 15 perguruan tinggi 

di Bandar Lampung antara lain 
Universitas Lampung, Universitas 
Malahayati, Universitas Bandar 
Lampung, Universitas Muhammadiyah 
Lampung, Universitas Saburai , 
Universitas Tulangbawang Lampung. 

Lalu, Universitas IA IN Raden 
Intan, Institut Teknologi Sumatera, 

Poltekes Tanjung Karang, ATRO 
Patriot Bangsa Lampung, UPBJJ UT 
Bandar Lampung, IBI Darmajaya, 
Akademi Kebidanan Adila, Politeknik 
Negeri Lampung, dan Sekolah Tinggi 
Satu Nusa.

Tiga narasumber yang dihadirkan 
yaitu Danrem 043/Gatam, Kolonel 
Kav Erwin Djatniko, S.Sos; Kepala BNN 
Provinsi, Brigjen Tagam Sinaga; dan 

Kasubdit SDM Ditkomduk. Dibuka 
oleh Rektor Universitas Lampung Prof. 
Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. Turut hadir  
Dekan Fakultas Pertanian Prof. Irwan 
Sukri Banuwa.

Purwanto mengatakan kegiatan ini 
bertujuan untuk  memberi pemahaman 
kepada para mahasiswa mengenai 

peran mereka sebagai 
salah satu komponen 
pendukung pertahanan 
negara.

Dalam menghadapi 
ancaman militer, ujar 
Pu r wanto ,  s i s t e m 
pertahanan negara 
I n do n e s i a  a da l a h 
pertahanan semesta 
y a n g  m e l i b a t k a n 
seluruh warga negara 

baik sumberdaya alam maupun 
sumberdaya buatan, sarana, serta 
prasarana nasional.

Ke t ika  negara  menghadap i 
ancaman militer maka TNI, komponen 
cadangan, dan komponen pendukung 
siap menghadapinya. Seluruh warga 
negara, termasuk mahasiswa masuk 
dalam komponen pendukung 
tersebut. (HUMAS UNILA/LB)

Perangi Narkoba, 
bentuk bela 

Negara Mahasiswa



39UNILA  VIEWEDISI II/2018

Prof. Dr. ir. Hasriadi Mat akinL

Perpektif

e m b a g a  p e n d i d i k a n 
tinggi yang selama ini 
identik dengan menara 
gading harus berubah 
m e n j a d i  m e n a r a 

a i r  yang menebarkan banyak 
manfaat kepada sekeli l ingnya. 
Dengan mengubah mindset sivitas 
akademika Uni la  ba ik  tenaga 
pendidikan, kependidikan, hingga 
mahasiswa menjadikan riset dan 
pengabdian sebagai fokus akan 
m e n d o r o n g  p a r a  a k a d e m i s i 
berkontibusi lebih banyak kepada 
masyarakat dan pembangunan 
Lampung.

Se lama in i ,  pene l i t i an  dan 
pengabdian sering dikesampingkan, 
tenaga pendidik lebih banyak sibuk 
melakukan pembelajaran di kampus. 
Namun, sesuai dengan hadis Nabi 
“Sebaik-baik manusia adalah yang 
bermanfaat bagi orang lain,”. Nah, 
seperti ini juga lah hendaknya insan 
kampus berprinsip dan bersikap. 

Tentu saja, manfaat yang ditebar 
disesuaikan dengan kompetensi 
dan keterampilan masing-masing. 
M i s a l n y a  a k a d e m i s i  b i d a n g 
hukum berkontribusi memberikan 
p e n y u l u h a n  h u k u m  k e p a d a 
masyarakat agar cerdas secara 
huk um ,  akademis i  pe r t an ian 
mentransfer ilmu terbaru tentang 
per tanian modern yang dapat 
m e n in gk a tk a n  e f e s i e n s i  da n 
produksi tanaman.

Akademisi bidang kedokteran 
t i d a k  h a n y a  m e m b e r i k a n 
p e n g o b a t a n  g r a t i s  k e p a d a 

masyarakat ,  t ap i  yang pa l ing 
pent ing ada lah menanamkan 
kesadaran tentang tentang pola 
hidup sehat agar masyarakat dapat 
hidup sehat secara mandiri.

Pengabdian di tengah masyarakat 
tidak bisa dilakukan secara sendiri-
sendiri, dosen dan mahasiswa Unila 
lintas fakultas harus melakukan 
kolaborasi memperbaiki semua lini 
yang ada di masyarakat, bersama-
sama mengembangkan potensi 
daerah.

Di  D e s a  Pur nama Tun gga l , 
W a y  P e n g u b u a n ,  L a m p u n g 
Tengah misalnya, dosen bidang 
hukum Unila bersama rekannya 
berhasil mengembangkan Kebun 
Hidr opon ik  dan  Taman Bac a 
Masyarakat. Sebelumnya, dosen 
Unila juga berhasi l  mengelola 
ekowisata Mangrove di Lampung 
Timur.

Selain dalam bentuk pengabdian, 
hasil riset yang inovatif dan aplikatif 
akan memberi manfaat lebih luas 
jika dikembangkan secara massal 

melalui proses hilirisasi kerja sama 
dengan dunia industri. Inilah visi 
ke depan Uni la ,  ket ika sudah 
mapan sebagai  kampus r iset , 
maka otomatis akan meningkat 
menjadi kampus enterpreunership, 
d imana has i l -has i l  pene l i t ian 
sudah dimanfaatkan oleh dunia 
industri.

Di s is i  la in ,  hasi l  r iset  yang 
mak s ima l  dapat  mengangkat 
nama Unila di tingkat nasional 
dan internasional jika diterbitkan 
di publikasi ilmiah yang terindeks 
Scopus. Sejatinya, seorang peneliti 
belum dinilai paripurna jika belum 
menuangkan hasil penelitiannya 
ke dalam suatu publikasi ilmiah.

Diawali dengan perubahan yang 
berdampak kepada perubahan 
prilaku, maka dalam jangka waktu 
panjang akan menjadi sebuah 
habbit. Dari habbit pembelajar, 
m e n j a d i  ‘ c a n d u ’  m e n e l i t i , 
dan akhirnya ‘gi la’  mengabdi , 
merangkul seluruh stakeholder 
memajukan masyarakat Indonesia, 
Lampung khususnya. 

Saat i tulah , kampus sebagai 
menara gading yang selama ini 
hanya bisa dipandang dari jauh 
dan tak tersentuh akan berubah 
menjadi menara air yang menjadi 
sumber manfaat  bagi  banyak 
orang. n

Menara air

seorang peneliti 
belum dinilai 
paripurna jika belum 
menuangkan hasil 
penelitiannya ke 
dalam suatu 
publikasi ilmiah.
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