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KITA semua patut ber-

bangga karena ditengah 
pandemi virus corona atau 
COVID-19 tahun ini masih 
mampu melaksanakan ak-
tivitas Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Salah satu kegiatan 
tri dharma perguruan tinggi 
yang banyak dilakukan di 
saat pandemi COVID-19 
ini adalah kegiatan webinar 

selain kegiatan proses belajar mengajar lewat daring. 
Semua proses pelaksanaannya dikemas dan disesuai-
kan dengan kondisi daerah ini yang juga tertimpa 
musibah yakni merebaknya virus Corona. 

Hingga saat koran ini diterbitkan, proses belajar 
mengajar dengan mahasiswa di Unversitas War-
madewa dilakukan dengan sistem daring dan online. 
Dalam sistem ini mahassiswa tidak perlu datang ke 
kampus dan mereka cukup belajar dari rumah lewat 
media oinline. Demikian juga saat ujian dan bimb-
ingan dengan dosen juga dilakukan dengan model 
sistem ini sehingga tetap mampu menelorkan sarjana 
baru di tengash situasi COVID-19. Bukan hanya ujian, 
saat Yudisium atau pelepasan dari masing-masing 
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DENPASAR (SW) - Serangkaian HUT ke-36 
yang akan dirayakan pada 23 Desember 2020 
mendatang, Fakultas Hukum Universitas War-
madewa (FH Unwar) menggelar Kuliah Umum 
di Ruang Jaya Singha Mandapa FH Unwar, Senin 
14 Desember 2020. 

Kuliah Umum yang mengusung tema 
“Pemanfaatan Tanah dalam Bisnis Pariwisata 
Bidang Perhotelan” menghadirkan narasumber 
seorang dosen Universitas Brawijaya, Dr. Iwan 
Permadi, S.H.,M.H. Selain itu, Iwan Permadi 
juga Direktur Badan Usaha Milik Universitas 
Brawijaya yang pakar dalam hukum dan bisnis 
agraria.

Kuliah umum dibuka langsung oleh Dekan 
FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
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DENPASAR (SW)-Asesmen 
Lapangan secara Daring LAMPT-
Kes Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) Universi-
tas Warmadewa pada Selasa, 1 
Desember 2020 di Gedung FKIK 
Unwar. Asesmen lapangan ini 
akan berlangsung selama 2 hari 
yaitu tanggal 1-2 Desember 2020 
sebagai persiapan re-akreditasi 
FKIK Unwar untuk meraih nilai A.

Asesmen secara daring ini dii-
kuti oleh Ketua LLDIKTI Wilayah 
VIII, Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Rektor Unwar, 
Dekan FKIK Unwar beserta jajaran, 
Dekan Fakultas Kedokteran Unud, 
Dekan Fakultas Kedokteran Uni-

versitas Pendidikan Ganesha, 
dosen, staf serta mahasiswa FKIK 
Unwar. Tim Asesor LAMPTKes 
yaitu Dr. Purwadi, Sp.B(K),BA., 
Dr. drg. Dewi Marhaeni Diah Her-
awati, M.Si., dan dr. Siti Amarwati, 
Sp.PA.

Dekan FKIK Unwar dr. I Gusti 
Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK., 
mengatakan acara ini sangat pent-
ing sebagai final dari proses pen-
gajuan re-akreditasi. Dari FKIK Un-
war memberanikan diri memohon 
re-akreditasi, dimana akreditasi 
tahun 2017 FKIK Unwar menda-
patkan predikat B dan dengan 
dukungan dari yayasan, rektorat, 
pembina FK Unud, serta teman 

DENPASAR (SW) - Sebagai bentuk 
apresiasi dan dukungan atas prestasi 
yang diraih, Universitas Warmadewa 
(Unwar) memberikan penghargaan (re-
ward) kepada mahasiswa berprestasi 
dibidang akademik dan non akade-
mik. Tidak hanya kepada mahasiswa, 
Pembina Unitas dan Pembimbing/
Reviewer Program Kreativitas Maha-
siswa (PKM) juga diberikan reward atas 
pencapaiannya. 

Acara dihadiri oleh Rektor Unwar, 
WR II Unwar, WR III Unwar, WD III 
Fakultas dilingkungan Unwar, Pem-
bina Unitas, Pembimbing/Riviewer 
PKM, dan mahasiswa yang berprestasi 
di Bidang Akademik dan Non Akade-
mik pada hari Senin, 14 Desember 

2020 di Ruang Auditorium Widya 
Sabha Uttama Unwar dengan tetap 
memperhatikan Protokol Kesehatan 
Covid 19.

Reward diserahkan langsung oleh 
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK., bersama 
Wakil Rektor III Unwar, Dr. Ir. I Wayan 
Parwata, M.T.,IPM., di Ruang Audi-
torium Widya Sabha Uttama, Senin 
(14/12) kemarin.

Wakil Rektor III Unwar, Dr. I Wayan 
Parwata, mengaku bersyukur dan bangga 
atas prestasi yang diraih mahasiswa 
Unwar ditingkat regional, nasional, 
bahkan internasional. Oleh karena itu, 

DENPASAR (SW)-Di penghujung tahun 
2020, Universitas Warmadewa menyeleng-
garakan Syukuran Turunnya Hasil Akredi-
tasi Institusi Perguruan Tinggi dari BAN-PT 
dan Menyambut Tahun Baru 2021 Univer-

sitas Warmadewa yang diadakan di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, 
Rabu, (30/12).

DENPASAR (SW) - Dalam rangka 
memperingati Hari Ibu, Ikatan Wanita 
Warmadewa (Iwanwar) menyelenggarakan 
Webinar dengan tema “Strategi dan Peran 
Perempuan dalam Menghadapi Pandemi 
Covid-19” pada Senin, 28 Desember 2020 
secara online melalui aplikasi ZOOM.

Keynote Speaker : Prof. Dr. Ir. Tjok 
Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si. (Wakil 
Gubernur Bali)

Narasumber : Putu Suprapti Santy Sas-
tra, S.H., CHt., CI. (Pakar Hypnoterapi dan 

Public Speaking)
Moderator : Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh 

Rasa Astiti, M.P. (Dosen Fakultas Pertanian 
Unwar)

Ketua Umum Iwanwar Ny. Mirsa Widjana 
mengatakan kegiatan Webinar yang diseleng-
garakan kali ini mengundang Wakil Gubernur 
Bali sebagai Keynote Speaker untuk memberi-
kan tambahan wawasan kepada ibu-ibu Iwan-
war dalam memposisikan diri dan berperan 

Kuliah Umum FH Unwar 
Pemanfaatan Tanah dalam Bisnis 

Pariwisata Bidang Perhotelan

DENPASAR (SW)-Direktur 
Pascasarjana Unwar, Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laks-
mi, M.Si. memberikan Peng-
hargaan Kepada Dosen dan 
Tenaga Kependidikan (Tendik) 
Program Pascasrjana Unwar 
yang berprestasi pada Senin, 
28 Desember 2020 di Teras 
Gedung Pascasarjana Unwar.

Ia menyampaikan bahwa 
tinggal beberapa hari lagi kita 
menyongsong tahun baru 
2021. Di penghujung tahun ini 
kita refleksi diri untuk meng-

etahui beberapa hal yang telah 
kita kerjakan di tahun ini dan 
berbagai hal yang masih belum 
kita capai di tahun ini. Kita 
harus optimis menjadi lebih 
baik lagi dalam menyambut 
Tahun 2021. Kegiatan yang 
diselenggarakan ini adalah 
memberikan penghargaan 
kepada Dosen dan Tenaga 
Kependidikan yang berpr-
estasi dengan tujuan seba-
gai rewards, monitoring, dan 

Pascasarjana Unwar 
Beri Reward Dosen dan 
Karyawan Berprestasi

Peringati Hari Ibu, Iwanwar Gelar Webinar “Strategi dan 
Peran Perempuan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”

Unwar Beri Reward Mahasiswa Berprestasi

Syukuran Turunnya Hasil Akreditasi 
Institusi Perguruan Tinggi dari BAN-PT 

dan Menyambut Tahun Baru 2021

n Jelang Reakreditasi

FKIK Unwar Gelar Asesmen Lapangan 
secara Daring LAMPTKes

Asesmen Lapangan secara Daring LAMPTKes 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) 

Universitas Warmadewa pada Selasa, 1 Desember 
2020 di Gedung FKIK Unwar. Asesmen lapangan 

ini akan berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 1-2 
Desember 2020 sebagai persiapan re-akreditasi FKIK 

Unwar untuk meraih nilai A. 

dari Undiksha, serta dari staf FKIK 
Unwar, dirasakan selama 2 tahun 
ini.

Menurutnya, ada perkemban-
gan yang cukup signifikan, baik 
dalam sarana, kelulusan, dan lain-
lain, terutama adanya peluang un-
tuk re-akreditasi dengan 7 standar 

sehingga peluang ini dipergunakan 
dengan baik. Ia berharap dengan 
re-akreditasi ini FKIK Unwar dapat 
sedikit menunda persiapan 9 kri-
teria. Selain itu ia juga berharap 
dengan adanya asesmen lapangan 
ini akreditasi FKIK Unwar bisa 
meningkat dari B menjadi A.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK 
menyampaikan selamat datang 
dan salam hormat dan terima kasih 
yang setinggi-tingginya kepada Tim 
Asesor yang akan melakukan ases-
men lapangan. Sebagai pimpinan 
universitas, ia telah berpesan kepa-

da Dekan FKIK Unwar utamanya 
kepada Tim Pengembang Borang 
agar senantiasa berusaha secara 
maksimal, jujur dan cermat dalam 
melaksanakan pemotretan diri agar 
gambar yang diperoleh seasli dan 
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SEMINAR

FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Warmadewa (FEB Un-
war) menyelenggarakan Seminar 
Regional dengan tema Perpajakan 
dikaitkan dengan kegiatan War-
madewa Tax Competition 2020 
secara daring pada Jumat, 27 
Nopember 2020 yang berpusat 
di Ruang Sidang Sti Kesari War-
madewa Mandapa. Acara dibuka 
oleh Dekan FEB Unwar, Ketua 
Jurusan Akuntanso FEB Unwar, 
Narasumber Seminar Regional, 
Juri Warmadewa Tax Competi-
tion, Dosen di lingkungan Jurusan 
Akuntasi FEB Unwar.

Narasumber Seminar Regional :
-  I Putu Gede Parwata, S.E. (AR 

KPR Pratama Denpasar Barat)
Juri Warmadewa Tax Competi-

tion :
-  Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, 

S.E., M.Si., Ak., CA
-  Dr. Partiwi Dwi Astuti, S.E., 

M.Si., Ak., CA
Peserta Warmadewa Tax Com-

petition :
-  Steven Fabillio dari STIE PGRI 

Dewantara
-  Ketut Suardana dari STKIP 

Agama Hindu Amlapura
-  Kepada Maya Fauziah dari 

Politeknik Ubaya
-  Firdhatul Umroh dari STIE PGRI 

Dewantara
-  Clara Nadia dari Universitas 

Warmadewa
-  Febry Sugiantara dari Universi-

tas Pendidikan Ganesha
Dekan FEB Unwar Dr. I Made 

Sara, S.E., M.P., mengatakan keg-
iatan kali ini merupakan rangkaian 
kegiatan dari Warmadewa Tax 
Competition yang ke-4 oleh FEB 
Unwar dengan menyelenggara-
kan Seminar yang menghadirkan 

pembicara dari AR KPR Pratama 
Denpasar Barat dengan materi 
Perpajakan yang berkaitan dengan 
Covid-19. Pandemi Covod-19 
memberikan dampak yang sangat 
besar terhadap perekonomian 
sektor perpajakan secara global 
khususnya di Indonesia. Belajar 
dari berbagai krisis yang sebel-
umnya pernah dilalui, pemerintah 
telah melakukan kebijakan untuk 
menyelamatkan ekonomi.

Pada masa pandemi ini yang 
menjadi pertanyaan khususnya 
untuk pemerintah yaitu bagaimana 
langkah-langkah yang diambil atau 
kegiatan yang harus dilakukan 
terkait dengan perpajakan dalam 
jangka pendek maupun dalam 
jangka panjang. 

Pemerintah juga perlu mel-
akukan terobosan-terobosan yang 
berkaitan dengan pajak, karena pa-
jak merupakan salah satu sumber 
pendapatan negara sebagai modal 
pembangunan bangsa dan negara 
Indonesia. 

Pemerintah juga perlu menyu-
sun strategi yang terkait dengan 
otoritas pajak dalam peningkatan 
kepatuhan terhadap pajak. Pan-
demi Covid-19 tentu memberi 
pembelajaran penting kepada se-
luruh otoritas pajak yaitu kesiapan 
admiistrasi pajak yang berbasis 
teknologi infomasi. 

“Saya berharap semua pertan-
yaan-pertanyaan akan terjawab 
dari pemaparan narasumber den-
gan kompetensi yang dimiliki. Dan 
juga harapannya dari kegiatan ini 
tidak saja hanya mengenai tentang 
seminar dan kompetisi pajak saja 
akan tetapi apa luaran yang kita 
dapatkan dari kegiatan ini”, pung-
kasnya. [*]

Suara Warmadewa- Keynote 
Speaker pada Seminar Internasion-
al ini yaitu Prof. James T Collins 
dari Northen Illinois University, 
Prof. Mohammed Aidil Subhan 
dari Asian Language and Culture 
NIE/NTU, Prof.Dr. Supyan Hussi 
dari Universiti Kebangsaan Ma-
laysia, Dr. Sato Hirobumi dari De-
partment of Asian and European 
Language, University of Malaya, 
dan  Prof. Philippe Grange dari 
University of La Rochelle, France.

Selain 5 keynote speaker terse-
but, juga menghadirkan 7 invited 
speaker yaitu Dr. Akhmad Marha-
di, S.Sos., M.Si., dari Universitas 
Haluoleo, Dr.Mirsa Umiyati, S.S., 
M.Hum dari  Universitas War-
madewa, Prof. Dr. La Ode Sidu 
Marafat, M.S., dari Universitas 
Haluoleo, Prof. Dr. A.A. Ngr. 
Anom Kumbara dari Universitas  
Udayana, Dr. Pujiharto, M.Hum., 
dari Universitas Gadjahmada, 
Prof. Dr. Aron Meko Mbete dari 
Universitas Warmadewa, Prof. 
Dr. Made Budiarsa, M.A, dari 
Universitas Udayana, Prof. Dr. 
La Niampe, dari Universitas Ha-
luoleo dan Prof. Dr. Pawennari 
Hijjang, M.A. dari Universitas 
Hasanuddin.

Kaprodi MIL PPs Unwar Dr. 
Mirsa Umiyati, SS.,M.Hum., men-
gatakan Seminar Internasional ini 
diikuti oleh 113 presenter baik 
dari dalam negeri maupun luar 
negeri dengan mengundang 5 
keynote speaker dan 9 invited 
speaker. Ia berharap dengan 

PROGRAM Studi Hukum 
Program Doktor (S3) Program Pas-
casarjana Universitas Warmade-
wa menyelenggataran Stadium 
General dengan tema “Hukum 
dan Kearifan Lokal dalam Bisnis 
Kepariwisataan” pada Sabtu, 28 
Nopember 2020 di Ruang Jaya 
Singha Mandapa Unwar. 

Acara dibuka Direktris PPs 
Unwar yang diwakili Sekretaris 
PPs Unwar, dihadiri Kaprodi 
Hukum Program Doktor PPs Un-
war, serta dosen dan mahasiswa 
Prodi Hukum Program Doktor PPs 
Unwar. Narasumber yaitu Guru 
Besar Tetap Fakultas Hukum Uni-
versitas Pancasila Jakarta Prof. Dr. 
Ade Saptomo, SH.,M.Si., dengan 
moderator Kaprodi Program Dok-
tor (S3) Hukum PPs Unwar Prof. 
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH., M.H.

Direktur PPs Unwar yang di-
wakili oleh Sekretaris PPs Unwar 
Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, 
S.E,. M.Si mengatakan selama 
ini hukum nasional sifatnya se-
ragam, sering bertabrakan den-
gan kepentingan lokal terutama 
kearifan lokal. Di Bali sebagai 
daerah pariwisata sangat kuat 
kearifan lokalnya. Faktor budaya 
serta adat istiadat merupakan ke-
unggulan  dari Bali yang sangat 
ditopang oleh ekonomi pariwisata 
itu sendiri. 60% perekonomian 
di Bali ditopang oleh sektor pari-

wisata. Oleh karena itu, kedepan 
bagaimana prinsip-prinsip hukum 
nasional itu tidak terjadi gesekan-
gesekan dengan kearifan lokal di 
Bali. Diharapkan semua berjalan 
dengan selaras, baik hukum lokal 
maupun internasional karena 
gesekan-gesekan tersebut mema-
kan waktu dan biaya yang sangat 
besar dan itu sering mengundur-
kan proses pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut 
Kaprodi Program Doktor (S3) 
Hukum PPs Unwar Prof. Dr. I Ny-
oman Putu Budiartha, SH., M.H. 
mengatakan dalam rangka untuk 
mengimplementasikan visi Unwar 
kemudian diturunkan kepada 

visi Program PPs Unwar lalu ke 
Program Doktor Hukum terlintas 
bahwa bagaimana lulusan ini ber-
mutu, berwawasan ekowisata dan 
berdaya saing global pada tahun 
2034. Dalam rangka tersebut, 
yang membedakan program dok-
tor Unwar dengan program doktor 
lainnya yaitu mengambil bisnis 
kepariwisataan. Orang berwisata 
dari manapun baik di dalam mau-
pun luar negeri, selalu menikmati 
keindahan alam, lingkungan, dan 
berbagai aspek kearifan budaya 
yang dimiliki oleh daerah wisata 
itu sendiri. 

“Oleh karena itu, kami match-
ingkan dengan visi Unwar dan PPs 

Unwar, melihat hukum dan kea-
rifan lokal dalam sebuah tatanan 
kehidupan pariwisata sangat me-
narik untuk dibahas,” ungkapnya.

Narasumber pada acara terse-
but Prof. Dr. Ade Saptomo, SH.,M.
Si., mengatakan bahwa kebijakan 
pemerintah sejak tahun 1998, 
kebijakannya adalah disentralisasi 
dan otonomi daerah. Maksud dari 
kebijakan ini adalah masing-mas-
ing pemerintahan daerah mengek-
plore semua potensi yang ada di 
daerahnya masing-masing untuk 
ditingkatkan menuju dan men-
ingkatkan kesejahteraan rakyat 
atau masyarakat di masing-masing 
daerah tersebut. 

Dengan kebijakan otonomi 
daerah tersebut maka pada saat 
itu mulai masing-masing pemerin-
tahan daerah di seluruh Indonesia 
berlomba-lomba meningkatkan 
kesejahteraan daerahnya ber-
dasarkan potensi yang ada di 
daerahnya masing-masing. 

Ia mengatakan di Bali be-
berapa peraturan-peraturan dae-
rah yang diterbitkan di tingkat 
propinsi maupun kabupaten kota 
merespon kebijakan di tingkat na-
sional. Dinas-dinas terkait seperti 
Dinas Pariwisata sudah bergerak 
sedemikian rupa sehingga nilai-
nilai lokal/ kearifan lokal yang ada 
di Bali semakin terbuka dan bisa 
dinikmati tidak hanya di Indonesia 
tetapi juga masyarakat dunia. [Cin]

LEMBAGA Pengembangan 
Kurikulum dan Pembelajaran 
(LPKP) Universitas Warmadewa 
(Unwar) menyelenggarakan adalah 
Focus Group Discussion (FGD) 
Persiapan Implementasi Pengem-
bangan Kurikulum Merdeka Bela-
jar-Kampus Merdeka (MBKM) pada 
Senin, 23 Nopember 2020 di Ru-
ang Sidang Sri Kesari Warmadewa 
Mandapa. Acara dihadiri oleh Rek-
tor Unwar, Kepala dan Sekretari 
LPKP Unwar, dan Kaprodi program 
S1 yang ada di lingkungan Unwar.

Kepala LPKP dr. Rima Kusuma 
Ningrum, S.Ked., mengatakan acara 
kali ini adalah Focus Group Discus-
sion (FGD) implementasi Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 
dalam kurikulum di program studi 
yang mengundang seluruh Kaprodi 
program S1 yang ada di lingkungan 
Unwar untuk melihat kesiapan im-
plementasi kurikulum. 

Harapannya adalah untuk 
prodi yang siap akan diajukan 
program hibah ke Kemenristekdikti 
sehingga di tahun depan ada im-
plementasi mengenai MBKM. Jadi 

tujuan dari FGD ini untuk mencari 
informasi kesiapan dari prodi-
prodi terhadap kurikulum MBKM.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka (MBKM) adalah 
program yang dicanangkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang artinya bahwa 
seluruh universitas di Indonesia 
baik PTS maupun PTN wajib 
menyelenggarakan program ini. 
Seluruh Program Studi harus 
memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengambil pro-
gram MBKM ini. 

Mahasiswa dikatakan tidak 
wajib mengambil program ini 
namun institusi pendidikan wa-
jib menyelenggarakan program 
ini. Pentingnya program ini bisa 
dilihat dari komitmen pemerintah. 
Pemerintah melalui Kemendikbud 
menyiapkan dana yang sangat be-
sar untuk mem-backup program ini 
dalam bentuk hibah kompetisi di 
dalam penyelenggaraan program 
MBKM. 

Setiap PT sesuai dengan klastern-
ya masing-masing diberi tantangan 
untuk mengembangkan proposal 
MBKM. Unwar dikatakan berada 
di klaster tiga, yang artinya Unwar 
harus mengembangkan satu pro-
posal dimana didalamnya terdapat 3 
prodi yang paling siap melaksanakan 
progam ini. Jadi ini merupakan suatu 
proyek yang sangat prestigious, dan 
jika Unwar sukses mendapatkan 
hibah tersebut. [Don]

FEB Unwar Selenggarakan Seminar 
Regional Perpajakan Secara Daring

FGD Persiapan Implementasi Pengembangan 
Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Stadium General Prodi Hukum Program Doktor 

(S3) Program PPs Unwar

International Seminar on Social 
Science, Humanities and Education

Magister Ilmu Linguistik 
(MIL) Program Pascasarjana 

Universitas Warmadewa 
bekerjasama dengan 
Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Haluoleo 
menyelenggarakan 

International Seminar on 
Social Science, Humanities, 

and Education (ISSSHE) 
secara Daring  pada Rabu, 

25 Nopember 2020.

adanya Seminar Internasional ini 
yaitu mewadahi luaran dari pe-
nelitian dosen dan mahasiswa di 
kedua institusi, dengan diadakan 
join international seminar ini juga 
akan memperkuat networking 
antara Unwar dengan Universitas 
yang ada di dalam maupun di luar 
negeri. Ia berharap seminar inter-
national ini dapat mewadahi hasil 
penelitian dosen dan mahasiswa 
kedua institusi secara khusus dan 
seluruh mahasiswa dan dosen 
ilmu-ilmu sosial secara umum. 
Disamping itu, penyelenggaraan 
join international seminar ini 
diharapkan mampu mrmperkuat 
jejaringan Prodi Magister Ilmu 
Linguistik dengan institusi lain 
baik dari dalam maupun di luar 
negeri. Lebih lanjut Ia berharap 
semoga kerjasama dengan Uni-

versitas Haluoleo kedepan bisa 
dikembangkan lagi ke kerjasama 
Tridharma lainnya diantaranya 
join community service, join 
research, student exchange dan 
juga lecture exchange

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK 
pada sambutannya mengucapkan 
terima kasih kepada Universitas 
Haluoleo atas bantuan, dukun-
gan dan kerja samanya dalam 
penyelenggaraan Seminar Inter-
nasional ini. Ia juga mengucap-
kan terima kasih banyak kepada 
semua anggota Panitia Universitas 
Warmadewa atas usaha kerasnya 
dan kerja tim yang efektif dalam 
mempersiapkan dan mengatur 
seminar internasional ini. Serta 
ucapan terima kasih juga dituju-
kan untuk pembicara dan peserta 

pada seminar ini karena telah  ber-
sedia berpartisipasi aktif dalam 
seminar internasional ini.

Ia mengatakan perkembangan 
ilmu sosial, humaniora dan pen-
didikan sudah terintegrasi dalam 
lingkungan sosial. Situasi ini men-
untut semua orang untuk menjadi 
kreatif dalam mengembangkan 
dirinya. Setiap orang harus mem-
buat atau dengan caranya sendiri 
untuk mengambil bagian dalam 
pengembangan ilmu sosial, hu-
maniora dan pendidikan. 

Seminar internasional ini 
bertujuan untuk memfasilitasi 
cendekiawan, peneliti, praktisi, 
dan mahasiswa untuk berbagi 
pemikiran mereka tentang tren ter-
baru dari Pendidikan, Humaniora 
dan Ilmu Sosial sembari memban-
gun jaringan. [Cin]
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WORKSHOP

LEMBAGA Penelitian (Lemlit) 
Universitas Warmadewa me-
nyelenggarakan Coaching Clinic 
Proposal Penelitian Hibah Ristek-
Brin pada Jumat, 20 Nopember 
2020 di Ruang Auditorium Widya 
Sabha Uttama Unwar. 

Acara yang diselenggarakan 
secara daring ini dibuka Rektor 
Unwar yang diwakili oleh Wakil 
Rektor I Unwar, dihadiri Kepala 
BPM Unwar, Sekretaris LPM, 
serta dosen di lingkungan Unwar. 
Narasumber yaitu Kepala Lemlit 
Unwar Prof. Dr. I Made Suwitra, 
SH.,M.H., Akademisi FP Unwar 
Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si., dan 
Reviewer Nasional Ristek-Brin Dr. 
Drajat Tri Kartono, M.Si., dengan 
moderator Dr. Ni Luh Putu Indiani, 
SE.,M.Si.

Pada sambutannya Wakil Rek-
tor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, 
M.Si., memberikan apresiasi yang 
tinggi kepada Lemlit karena setiap 
tahun melakukan Coaching Clinik 

dalam rangka peningkatan ka-
pasitas dosen Unwar untuk bisa 
melaksanakan dan menyusun 
proposal sesuai dengan standar 
Simlitabmas. Prestasi yang telah 
dicapai merupakan tantangan 
kedepan agar minimal dapat mem-
pertahankan prestasi dan harus 
meningkatkannya. 

Harapannya tahun 2022 kin-
erja kita menjadi mandiri. Ini harus 
dilakukan oleh semua komponen 
pimpinan yang ada di Unwar 
khususnya dosen yang sudah 
berkontribusi diharapkan kede-
pan terjadi peningkatan. Dengan 
demikian penguatan kelembagaan 
khususnya Lemlit dan LPM bisa 
ditingkatkan dari tahun-ke tahun. 
Ia berharap kegiatan ini berjalan 
dengan baik sehingga visi yang 
telah disepakati dan diberlakukan 
dapat tercapai sesuai dengan tong-
gak capaian yang telah ditetapkan 
dan pada tahun 2034 dapat benar-
benar go global. [Cin]

PROGRAM Studi Magister 
Sains Pertanian Program Pas-
casarjana Universitas Warmade-
wa menggelar Kuliah Umum 
“Sosial Entrepreneurship Bidang 
Pertanian” pada hari Rabu, 18 
November 2020. Kegiatan yang 
mendatangkan narasumber Guru 
Besar Pangan Universitas Andalas 
Padang sekaligus president SAFE 
International Network Prof. Dr. 
Novizar Nazir, M.Si diselengga-
rakan secara dari/virtual melalui 
aplikasi Zoom Meeting.

Acara tersebut dimoderatori 
oleh Dr. Gusti Agus Maha Putra 
Sanjaya, S.Pt., M.M. dengan seba-
gai peserta Mahasiswa Prodi MSP 
Pascasarjana Unwar dan Maha-
siswa Fakultas Pertanian Unwar. 
Direktur Program Pascasarjana 
Unwar Dr. Dra. A. A. Rai Sita 
Laksmi, M.Si mengatakan bahwa 
kondisi covid 19 telah berdampak 
pada melemahnya perekonomian 
masyarakat akibat terjadinya PHK, 
serta menurunnya pendapatan 
sector utama nasional maupun 
daerah seperti pariwisata dan per-
dagangan. 

Kondisi ini telah menimbulkan 
berbagai konsep alternatif dianta-
ranya adalah munculnya konsep 
kewirausahaan social “social entre-
preneurship” yakni mengkaitkan 
bisnis bidang pertanian dengan 
konsep kewirausahaan (entrepre-
neuship) sebagai model yang dapat 

bermanfaat bagi pemberdayaan 
masyarakat sekitar.

Berkaitan dengan hal i tu 
pihaknya selaku pengelola Pro-
gram Pascasarjana menyambut 
baik dan mendukung Kuliah 
umum “Sosial entrepreneurship 
bidang pertanian” yang akan di-
berikan oleh pakar yang kompe-
ten. “Hal ini sangat penting, untuk 
menambah wawasan mahasiswa, 
menumbuhkan jiwa entrepreneur-
ship, dan juga menumbuhkan 
keinginan mahasiswa menjadi 
social entrepreneurship di bidang 
pertahian. Kuliah umum ini juga 
sebagai upaya untuk mewujudkan 
profil lulusan MSP yaitu menjadi 
Teknopreneur bidang pertanian, 
serta mewujudkan visi Unwar 
yakni berwawasan ekowisata” 
ungkapnya. [Pan]

MELALUI Warmadewa Mourt 
Courth Community WMCC, Fakul-
tas Hukum menyelanggarakan 
Peradilan Semu bertempat di Labo-
ratorium Litigasi Fakultas Hukum 
Universitas Warmadewa Jumat, 
4 Desember 2020. Acara dihadiri 
oleh langsung Rektor Universitas 
Warmadewa, Dekan Fakultas Hu-
kum Unwar beserta Wakil Dekan 
I , II dan III, jajaran dan Pimpinan 
Fakultas Hukum Unwar

Dekan FH Unwar Prof. Dr. I 
Nyomang Putu Budiartha, S.H., 
M.H. dalam sambutanya meny-
ambut baik kegiatan WMCC 
tersebut. Pihaknya mengungkap-
kan organisasi WMCC dibentuk 
pada tahun 2016 dalam rangka 
menggunggah mahasiswa untuk 
mendalami hukum positif baik 
dari segi pembelajaran dan prak-
teknya di lapangan. Sehingga 
prilaku mahasiswa dalam praktek 
hukum akan siap pakai. lebih 
lanjut dikatakan secara mandiri 
organisi WMCC dapat menaungi 
seluruh mahasiswa dalam rangka 
meningkatkan kapasitas dan kapa-
bilitas tentunya dalam hal praktek 
hukum yang baik dan benar.

“Fakultas Hukum Unwar 
dalam konsistensinya meningkat-
kan kualitas lulusan, agar lulusan 
yang dihasilkan dapat bersaing di 
dunia kerja dan memiliki kompe-
tensi yang berkualitas di bidan-
gnya. Artinya, dengan ini lulusan 
kami siap untuk bersaing dengan 
lulusan fakultas hukum lainya”, 
tegasnya.

Selain itu Dekan Mengatakan 
melalui WMCC tersebut, maha-
siswa juga dapat berkreasi dan 
berprestasi melalui kompetisi/
lomba yang akan nanti akan ber-
dampak bagi pengalaman ma-
hasiswa dan juga citra lembaga. 
Lebih lanjtlut Dekan menyaran-
kan kedapan agar mahasiswa 
dapat dilibatkan dalam kegiatan 
kegiatan di pengadilan untuk 
dapat menggali kembali potensi 
mahasiswa. Rektor Universitas 
Warmadewa Prof.dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK dalam 
sambutannya sangat mensuport 
dengan totalitas kegiatan WMCC 
baik dari segi infrastruktur, SDM 
dan lainya. Ia mengharapkan 
kegiatan peradilan semu tersebut 
harus sama dengan peradilan 

sesungguhnya. Sehingga kesiapan 
mahasiswa dalam rangka meng-
gali potensinya dapat dilakukan 
dengan baik.

Selain itu Rektor mengungkap-
kan Metode pembelajaran secara 
praktis sangat penting dalam pen-
ingkatan kompetensi mahasiswa. 
Unwar sejak tahun 2015 sudah 
mencantumkan kompetensi seba-
gai line kurikulum utama dalam 
proses pembelajaran. Keseimban-
gan antara transfer knowledge di 
kelas dan juga praktek dilapangan 
sangat penting dan dalam rangka 
meningkatkan kualitas mahasiswa 
dan kualitas lulusan. “Tentu ke-

tika hal tersebut dapat dilakukan 
dengan baik, lulusan dari fakultas 
hukum akan memiliki kompetensi 
lebih serta mampu bersaing di 
dunia kerja”, ungkapnya.

Selain itu menurut Rektor 
dengan kegiatan peradilan semu 
tersebut juga dapat melatih skill 
dalam komunikasi dan juga wa-
wasan mahasiswa. “Artinya selain 
transfer di bidang ilmu hukum. 
Kemampuan public speaking 
akan secara tidak langsung terlatih 
dengan sendirinya”.

“Saya harapkan kegiatan ini 
berjalan berkesinambungan”, 
pungkasnya. [Den]

PROGRAM Pascasarjana Uni-
versitas Warmadewa (PPs Unwar) 
menyelenggarakan Workshop So-
sialisasi Standar Standar SPMI dan 
Laporan Monev pada Jumat, 11 
Desember 2020 di Ruang Gedung 
PPs Unwar.

Narasumber :
-  Dr. Drs. I Nyoman Sujaya, 

M.Hum., (Sosialisasi Standar 
SPMI)

-  Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si., 
(Pelaporan Monev)
Moderator :

-  Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, 
S.H., M.H.,
Ketua Panitia Dr. Drs. I Made 

Mardika, M.Si., mengatakan bah-
wa kegiatan ini sudah dirancang 
sejak bulan November namun 
karena situasi yang sangat padat 
sehingga kegiatan ini baru bisa 
terlaksana. Workshop Sosialisasi 
Standar SPMI dan Laporan Monev 
ini merupakan suatu kebutuhan 
yang sangat penting bagi PPs 
Unwar khususnya dalam rangka 
menyiapkan borang kriteria 9. 

Dalam penjaminan mutu ini 
menjadi kata kunci, karena jika 
penjaminan mutu harus dilak-
sanakan dengan sebaik-baiknya. 
Oleh karena itu UPM PPs Unwar 

GUNA meningkatkan kelan-
caran arus lalu lintas dan pena-
taan estetika di Simpang Jalan 
Akasia, tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) Universitas 
Warmadewa menggelar kegiatan 
PKM di Jalan Akasia, Kelurahan 
Kesiman dan Kelurahan Sumerta, 
Denpasar. PKM digelar sebagai 
bentuk partisipasi dan kepedulian 
Unwar untuk mengurai kemacetan 
yang sering terjadi di Jalan Akasia. 
Apalagi, Jalan Akasia merupakan 
salah satu akses jalan yang sering 
dilalui civitas akademika Unwar. 
Di samping juga banyak tumbuh 
sektor perekonomian masyarakat, 
akibat dampak adanya aktifitas di 
kampus Unwar.

Oleh karena itu, Unwar me-
nerjunkan 4 tim kelompok PKM 
yang melibatkan mahasiswa Pro-
gram Magister (S2) PPs Unwar. 
Kelompok I diketuai oleh Dr. Ir. 
Putu Ika Wahyuni, ST.,M.Si.,MT., 
dengan anggota Dr. Putu Ayu 

Sriasih Wesna, SH.,M.Kn., dan Ir. 
I Wayan Muliawan, MT. 

Kelompok ini melakukan keg-
iatan PKM terkait rancangan pena-
taan Jalan Akasia guna meningkat-
kan kelancaran arus lalu lintas di 
Simpang Jalan Akasia dengan Jalan 
Akasia XVI.

Kelompok II diketuai oleh 
Dr. Mirsa Umiyati, SS.,M.Hum., 

dengan anggota Dr. Drs. Toto 
Noerasto, M.Erg., dab Ida Ayu Cri 
Vinantya Laksmi, ST.,MT. Kelom-
pok ini membahas tentang rekaya-
sa sosial partisipasi masyarakat 
dalam mematuhi ketertiban umum 
di Jalan Akasia.

Kelompok III diketuai oleh Dr. 
Luh Putu Sudini, SH.,M.Hum., 
dengan anggota Dr. I Made Su-

niatha Amerta, SS.,M.Par., dan 
Ni Made Widya Pratiwi, ST.,MT., 
dengan materi pengabdian mana-
jemen lalu lintas di Jalan Akasia 
guna menghindari kemacetan.

Sementara itu, kelompok IV 
yang diketuai Dr. Dra. A.A. Ayu 
Dewi Larantika, SE.,M.Si., dengan 
anggota Ir. I Ketut Sugihantara dan 
Dr. Agus Kurniawan, ST.,MT., 
membahas tentang rancangan 
penataan estetika Jalan Akasia 
guna meningkatkan kenyamanan 
pengguna jalan.

Koordinator Tim PKM Akasia 
Unwar, Dr. Ir. Putu Ika Wahyuni, 
S.T.,M.Si.,M.T., mengatakan Jalan 
Akasia merupakan salah satu jalan 
jalur lalu lintas yang digunakan 
seluruh civitas akademika Un-
war dalam melakukan kegiatan 
akademik. Apalagi, banyak sek-
tor ekonomi yang tumbuh di 
sepanjang Jalan Akasia. Hal ini 
menyebabkan sering terjadi kema-
cetan. Akibat kekroditan tersebut, 

jalan Akasia belum tertata secara 
maksimal. Oleh karena itu, perlu 
penataan dan manajemen untuk 
meningkatkan kelancaran dan 
kenyamanan Jalan Akasia.

“Sosialisasi sudah kami laku-
kan pada Agustus 2020 lalu, dan 
masyarakat menginginkan manaje-
men ketertiban, kelancaran dan 
kenyamanan Jalan Akasia. Meski-
pun ada kendala dari beberapa 
pedagang yang melanggar bahu 
jalan , namun setelah adanya so-
sialisasi dan FGD sehingga pema-
haman atas pelaksanaan PKM ini 
bisa diterima oleh masyarakat yang 
melakukan kegiatan ekonomi di 
Jalan Akasia,”ujar Ika Wahyuni 
di samping itu ada jg kegiatan 
fisik di lapangan unt memancing 
partisipasi masyarakat menjaga 
lingkungan Kamis (17/12).

Wakil Rektor III Unwar, Dr. Ir. 
I Wayan Parwata, M.T.,IPM., ber-
harap masyarakat di Jalan Akasia 
bisa memanfaatkan hasil PKM dari 

Unwar. Apalagi, PKM ini diminta 
langsung oleh masyarakat agar mo-
bilitas dan tatakelola managemen 
di Jalan Akasia lebih baik, tertib, 
nyaman dan lancar. Sehingga, ak-
tivitas perekonomian masyarakat 
bisa berjalan dengan lancar 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., ber-
harap lingkungan di Jalan Akasia 
yang terletak di jantungnya Kota 
Denpasar tertata dengan baik. 
Sebagai perguruan tinggi yang ter-
letak di areal Jalan Akasia, Unwar 
siap memberikan perencanaan 
penataan ruang di kawasan jl aka-
sia kepada Wali Kota baru untuk 
diberikan sentuhan yang nyaman 
dan estetik. Apalagi, aktivitas 
ekonomi di Jalan Akasia sudah 
sangat padat dan maju. Sehingga, 
Jalan Akasia selayaknya di perbaiki 
dan di tata untuk pengembangan 
ekonomi kerakyatakan di Kota 
Denpasar. [*]

n Unwar Gelar PKM

Penataan Jalan Akasia Guna Tingkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Coaching Clinic Proposal 
Penelitian Hibah Ristek-Brin

Stadium General Prodi Magister Sains 
Pertanian Program Pascasarjana

Peradilan Semu WMCC FH Unwar “Siapkan 
Lulusan yang Berkompeten di bidang Hukum”

Workshop Sosialisasi 
Standar SPMI dan Laporan 

Monev PPs Unwar

dikatakan sudah membuat doku-
men SPMI khususnya tentang 
standar yang dibutuhkan yaitu 
standar Tri Dharma (pendidikan, 
penelitian dan pengabdian). Bah-
kan juga sudah membuat doku-
men indeks kinerja utama dan 
indeks kinerja tambahan sebagai 
antisipasi dalam borang tersebut. 
Workshop ini dilaksanakan secara 
terbatas yang hanya melibatkan 
Gugus Kendali Mutu dan Kaprodi 
di lingkungan PPs Unwar.

Direktur PPs Unwar Dr. Dra. 

A. A. Rai Sita Laksmi, M.Si., dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
SPMI ini merupakan “roh” dari 
proses pelaksanaan pendidikan 
yang nantinya akan menjadi ac-
uan bersama di dalam mencapai 
mutu program studi khususnya 
dan lembaga pada umumnya.

 Beliau mengapresiasi ke-
pada panitia yang sudah memper-
siapkan segalanya dalam kegiatan 
ini walaupun yang hadir diharap-
kan adalah Kaprodi yang nantinya 
akan menjadi ujung tombak di 

dalam pelaksanaan program dan 
juga Gugus Kendali Mutu yang 
nantinya akan memonitoring 
terhadap pelaksanaan program 
kerja di masing-masing prodi 
yang nantinya akan menunu ke 
borang akreditasi. Namun karena 
ada berbagai kegiatan perwakilan 
sudah hadir dan diharapkan agar 
benar-benar memperhatikan apa 
yang akan disampaikan karena ini 
merupakan kegiatan yang sangat 
penting yang akan dikerjakan di 
masing-masing prodi. [cin]



suara
ARMADEW

Objekt i f , Komun ikat i f & D inam ik
4

EDISI 28 l  DESEMBER 2020

WEBINAR

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakuktas Hukum Unwar menyelenggara-
kan Webinat Nasional Red Colony Law 
Fair III Webinar Nasional “Mengimple-
mentasi Penegakan HAM dalam Situasi 
Covid 19” secara daring pada hari Sabtu, 
21 November 2020. Acara diikuti oleh 
Dekan FH Unwar, Keynote Speaker, Para 
Speaker, WD I, WD II, WD III FH Unwar, 
UPM FH Unwar, Kaprodi dan Sekprodi 
Ilmu Hukum FH Unwar, Ka. Lab FH Un-
war, Ka. Perpustakaan dan Dokumentasi 
FH Unwar, Dosen dilingkungan FH Un-
war, Panitia, dan seluruh peserta Webinar.

Keynote Speaker dalam kegiatan ini 
adalah Constantinus Kristomo, SS., MH., 
dari Kementerian Hukum dan HAM 
Wilayah Bali dan beberapa Speaker 
antara lain :
1.  Munafrizal Manan, SH., S.Sos., M.Si., 

M.IP., dari Komnas HAM.
2.  I Wayan Widia, SKM., M.Kes., dari 

Dinas Kesehatan Prov. Bali.
3.  Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH., 

dari akademisi Unwar
Dengan moderator Dr. I Nyoman 

Gede Sugiartha, SH., MH.
Ketua Panitia dalam laporannya 

menyampaikan bahwa pelaksanaan Red 

Colony Fair III tahun ini berbeda pe-
nyelenggarannya dari tahu sebelumnya 
dikarenakan kondisi pandemi Covid 
19. Kegiatan ini merupakan program 
kerja unggulan dari BEM FH Unwar 
yang diselenggarakan secara rutin setiap 
tahunnya. Kegitan ini bertujuan dalam 
meningkatkan pemahaman para gen-
erasi muda dalam penegakan HAM saat 
kondisi pandemik Covid 19. Narasumber 
dalam kegiatan ini melibatkan Kemente-
rian Hukum dan HAM Prov. Bali, Dinas 
Kesehatan Prov. Bali, Komnas HAM, dan 
akademisi FH Unwar.

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman 
Putu Budiartha, SH., MH., dalam sambu-
tannya menyampaikan apresiasi yang 
tinggi kepada panitia penyelenggrana 
yang telah semangat dalam menyeleng-
garakan kegiatan ini walaupun dalam 
kondisi pandemi Covid 19 ini. Harapan-
nya kegiatan ini dapat berjalan dengan 
lancar dan memberikan manfaat bagi 
seluruh peserta.

HAM sebagai hak mutlak yang dimi-
liki setiap orang telah menjadi perhatian 
pemerintah dengan adanya UU serta 
berbagai aturannya. Sejak berdiri nagara 
HAM tersebut telah diakomodir setiap 

aturan da diawasi pelaksanaan serta pen-
egakaanya. Oleh karena itu, pemerintah 
secara intens dalam memperhatikan 
perkembangan aturan-aturan yang meng-
atur HAM serta berbagai pendindakan-
penindakan kasus pelanggaran HAM. 

Dalam kondisi pandemi saat ini, ber-
bagai aturan prokes telah dibuat demi 
mengurangi penularan serta pencegahan 
Covid 19. Aturan-aturan prokes inilah 
yang harus ditegakan serta pemberian 
berbagai hukuman akibat pelanggaran 
prokes tersebut. Dalam penegakannya, 
masih adanya pro kontra teradap aturan 
tersebut yang membatasi HAM setiap 
orang. Salah satunya pembatasa kerumu-
nan, ibiadah yang dibatasi, pendidikan se-
cara online, serta berbagai hal yng tujuan-
nya sebagai aturan dalam mengurangi 
penularan Covid 19. Aturan-aturan inilah 
yang nanti dapat dibahas dalam kegiatan 
webinar ini sehingga para generasi muda 
memiliki pemahaman yang jelas sesuai 
hukum tentang penegakan aturan Prokes 
saat kondisi Pandemi Covid 19 ini.

Acara dilanjutkan dengan pemaparana 
materi dari Keynote Speaker dan seluruh 
Speaker yang dimoderatori oleh Dr. I 
Nyoman Gede Sugiartha, SH., MH. [Don]

THE Community of English 
Students (Commets) Fakultas 
Sastra Universitas Warmadewa 
menyelenggarakan Regional 
Webinar 2020 dengan tema 
Learning English Through On-
line Media secara Daring pada 
Sabtu, 21 Nopember 2020 di 
Ruang Sidang Sri Ksari War-
madewa Mandapa. Acara di-
hadiri Dekan FS Unwar diwakili 
Wakil Dekan III Unwar, dihadiri 
Ketua DPM dan BEM FS Unwar 
beserta jajaran, serta diikuti 
secara daring oleh mahasiswa 
FS Unwar.

Narasumber yaitu Alumni 
FS Unwar Ni Putu Meira Pur-
nama Yanti, SS., dengn materi 
di Bidang Pembelajaran Bahasa 
Inggris, mahasiswa FS Unwar 
Semester VII Ni Made Dwi Ayu 
Reni Saputri dengan materi 
Penggunaan Sosial Media dalam 
Penggunaan Bahasa Inggris, 
moderator mahasiswa FS Unwar 
Semester VII Ni Made Sukma 
Dewi Dwi Putri.

Ketua Panitia I Made Indra 
Widiasa mengatakan alasan 
mengapa dipilih tema webinar 
kali ini adalah pandemi memak-
sa kita untuk belajar dari rumah 

dengan menggunakan media 
online. Tanpa tatap muka di ke-
las, kita dipaksa untuk mengerti 
materi yang diberikan. Seperti 
belajar bahasa inggris, banyak 
sumber yang bisa membantu 
kita untuk belajar bahasa inggris 
tetapi banyak orang yang tidak 
tertarik. Jadi pada seminar ini 
akan fokus pada isu tersebut.

Wakil Dekan III FS Unwar 
Dr. Drs. I Nyoman Muliana, 
M.Hum., pada sambutannya 
mengatakan dalam kegiatan 
akademik di perguruan tinggi, 
seminar maupun webinar juga 
merupakan salah satu dari kegia-
tan untuk menunjang dari kegia-
tan perkuliahan. Ini merupakan 
kegiatan di luar kelas untuk 
mendiskusikan hal-hal yang 
berhubungan dengan akademik. 

Muliana yang mewakili De-
kan FS Unwar sangat men-
dukung  baik di organisasi kema-
hasiswaan maupun mahasiswa 
lain untuk tetap aktif melaksana-
kan kegiatan akademik seperti 
seminar maupun diskusi-diskusi 
seperti ini. Tujuannya adalah 
menjadikan wadah atau media 
yang mungkin tidak didapatkan 
di ruang perkuliahan. [MDK]

HIMPUNAN Mahasiswa Ju-
rusan Ilmu Ekonomi Studi Pem-
bangunan (HMJ IESP) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Warmadewa (FEB Unwar) me-
nyelenggarakan Stadium Generale 
Komunikasi Antar Mahasiswa 
(KAMI) Ke-XX dengan mengusung 
tema “Rethinking Ekonomi Bali 
Berbasis Ekowisata” secara dar-
ing melalui aplikasi ZOOM pada 
Sabtu, 14 Nopember 2020. Nara-
sumber dalam Stadium Generale I 
Made Gunatra (Praktisi Pariwisata) 
dengan materi Perkembangan 
Ekonomi di Bali Dalam Bidang 
Ekowisata dan dimoderatori oleh 
Ni Made Amiga Sari (Mahasiswi 
Jurusan IESP FEB Unwar).

Ketua Panitia Stadium Gener-
ale Gede Bramasta Eka Winanda 

mengatakan tujuan diadakannya 
acara Stadium Generale KAMI 
ke-XX ini adalah sebagai realisasi 
dari agenda kegiatan HMJ IESP 
FEB Unwar masa kepengurusan 
2020/2021 dan melaksanakan 
program Tri Dharma Perguruan 
Tinggi melalui bidang Pendidikan 
dan Penalaran. 

Kegiatan ini diikuti oleh 21 
orang peserta dari jurusan IESP 
FEB Unwar. Harapannya Stadium 
Generale KAMI ke-XX ini berjalan 
dengan lancar dan baik sesuai den-
gan tujuan yang diinginkan

Ketua Jurusan IESP FEB Unwar 
Dr. Drs. Ketut Darma,M.Si., men-
gatakan bahwa sebelumnya IESP 
adalah Ilmu Studi Pembangunan 
namun saat ini sudah dirubah 
menjadi Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan. Sehingga dengan 
demikian ia sangat berharap ke-
pada seluruh mahasiswa jurusan 
IESP agar setiap bulan sekali un-
tuk bertemu baik secara daring 
maupun secarang langsung dalam 
rangka membicarakan lebih lanjut 
serta mengenal dan mengetahi apa 
jurusan IESP itu sendiri. Jika ada 
kesempatan dan bersedia bertemu 
secara langsung jauh lebih baik 
karena jumlah mahasiswa yang 
tidak terlalu banyak akan lebih 
efektif. Walau jumlah mahasiswa 
yang tidak banyak, namun sedikit 
itu indah, dikatakan banyak lulu-
san dari jurusan IESP yang sukses. 
Ada tiga lembaga yang menerima 
lulusan IESP yaitu perbankan, bi-
rokrasi dan wirausaha. 

Jurusan IESP dikatakan sudah 
merancang kurikulum yang baru 
sesuai dengan perubahan visi misi 
di fakultas maupun di universitas. 
Kedepannya, diharapkan maha-
siswa IESP melakukan penelitian 
tidak hanya berkonsentrasi di 
keuangan atau di perbankan saja. 
Dengan adanya Stadium Generale 
ini diharapkan narasumber dapat 
memberikan gambaran-gambaran 
secara nyata yang berada di lapa-
ngan bukan lagi memberikan 
teori-teori saja.

Dekan FEB Unwar Dr. I Made 
Sara, S.E.,M.P., mengatakan bahwa 

dengan adanya kegiatan ini meng-
ingatkan kita bagaimana kondisi 
Bali itu sendiri yang sudah ditetap-
kan sebagai destinasi wisata. Dari 
pengalaman-pengalaman yang ada 
disadari bahwa pariwisata sangat 
rentan terhadap kondisi-kondisi 
yang di luar jangkauan kita. 

Dengan tema yang diangkat 
dan menghadirkan narasumber 
yang berkompetensi di bidangnya 
tentu akan memberikan wawasan 
untuk kita bersama apakah den-
gan kondisi pola pengembangan 
pariwisata yang terdahulu masih 
relevan untuk pengembangan 
pariwisata saat ini dan kedepan-
nya. Selain itu, Stadium Generale 
hari ini dengan mengangkat tema 
Rethinking Ekonomi Bali Berbasis 
Ekowisata juga menjawab dari-
pada visi misi universitas, fakultas 
maupun jurusan. 

Setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh jurusan baik itu kegiatan 
kemahasiswaan dalam bidang 
penalaran maupun dalam bidang 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat tentunya akan men-
gacu pada implementasi dari pada 
visi misi fakultas. Dan kegiatan 
hari dikatakan sudah menyentuh, 
harapannya setelah ini bagaimana 
mengimplementasikan didalam 
kegiatan-kegiatan pembelajaran di 
jurusan. [Cin]

PRODI Magister Administrasi 
Publik Program Pascasarjana Uni-
versitas Warmadewa menyeleng-
garakan Webinar dengan Tema 
“Administrasi Publik, menghadapi 
Krisis : Dampak Covid 19” pada 
hari Sabtu, 14 November 2020 
yang diikuti oleh Dekan FISIP Un-
war, Kaprodi dan Sekprodi MAP 
PPs Unwar, Dosen FISIP Unwar, 
Dosen Prodi MAP Unwar, dan 
mahasiswa Semester 1 dan 3 Prodi 
MAP PPs Unwar serta mahasiswa 
S1 FISIP Unwar. 

Narasumber dalam kegiatan ini 
adalah Prof. Dr. Johanes Basuki, 
M.Psi., dengan judul materi “Ad-
minustrasi Publik menghadapi kri-
sis” dengan moderator Sekretaris 
Prodi MAP PPs Unwar, Dr. Dra. 
A.A.A Dewi Larantika, SE., M.Si.

Kaprodi MAP PPs Unwar, Dr. 
Drs. A. A. Gede Raka, M.Si., dalam 
sambutannya menyampaikan 
terimakasih sebesar-besarnya atas 
waktu yang diberikan oleh nara-

sumber dalam acara ini walaupun 
secara daring. 

Tema dari kegiatan menyikapi 
keadaan dunia akibat dari Pandemi 
covid 19 yang telah berpengaruh 
pada seluruh sektor hingga prosea 
administrasi publik. 

Kami dari Prodi MAP PPs 
Unwar ikut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kondisi pandemi 
dalam khusunya bidang adm-
niatrasi publik, sehingga kuliah 
umum ini sangatlah penting dis-
elenggarakan untuk mengetahui 
kiat-kiat atau cara kita menghadapi 
kondisi pandemi ini khususnya 
dalam ilmu adminiatrasi publik. 

Harapan dari kegiatan ini ada-
lah segala sesuatu yang disam-
paiakan oleh narasumber dapat 
bermanfaat bagi kita semua khu-
sunya untuk mahasiswa MAP dan 
FISIP Unwar. Ini juga menjadi 
salah satu rangkaian proses awal 
bagi mahasiswa baru Prodi MAP 
Semester 1 PPs Unwar. [*]

PROGRAM Studi Magister Ilmu 
Hukum (Prodi MIH) Program Pas-
casarjana Universitas Warmadewa 
(PPs Unwar) bekerjasama dengan 
Universitas Brawijaya Malang, 
Universitas Muhamadiyah Sura-
baya, Universitas Bhayangkara 
Jakarta, dan UNDIL Timor Leste 
menggelar Webinar “Pemanfaatan 
Tanah dalam Bisnis Kepariwisa-
taan Bidang Perhotelan”, Selasa 
(15/12). Webinar yang dipusatkan 
di Ruang 201 Gedung PPs Unwar 
dibuka langsung oleh Direktur PPs 
Unwar, Dr. Dra. Anak Agung Rai 
Sita Laksmi, M.Si.

Materi Webinar diisi oleh se-
jumlah narasumber dari perguruan 
tinggi yang telah kerjasama MoU 
dengan Unwar. Diantaranya, Dr. 
Iwan Permadi, SH.,MH. (Dosen 
FH Universitas Brawijaya, Ma-
lang), Dr. Asri Wijayanti, SH.,MH. 
(Dekan FH Universitas Muhama-
diyah, Surabaya), Dr. Ika Dewi 
Sartika Saimima, SH.,MH. (Dekan 
FH Universitas Bhayangkara, Ja-
karta), Cesaltina Angela Soares, 
L.CP.,M.Si. (Wakil Rektor Bidang 
Kerjasama Undil, Timor Leste, dan 
Dr. Ni Komang Arini Styawati, 
SH.,M.Hum. (Dosen Tetap FH 
Unwar).

Ketua Panitia, Dr. Ni Made Jaya 

Senastri, SH.,MH., mengatakan 
Webinar yang digelar merupakan 
implementasi dari MoU  antara 
Unwar dengan Universitas Brawi-
jaya, Universitas Muhamadiyah 
Surabaya, Universitas Bhayang-
kara Jakarta, dan Undil Timor 
Leste. Tujuannya untuk mening-
katkan kegiatan akademik guna 
mendukung nilai borang akreditasi 
Prodi MIH PPs Unwar. Apalagi, 
tema yang diusung sesuai dengan 
konsentrasi Prodi MIH, yaitu Hu-
kum Agraria dan Investasi. Sehing-
ga, dengan pemahaman yang lebih 
detail tentang hukum agraria dan 

investasi ini bisa memberikan wa-
wasan yang luas bagi mahasiswa 
MIH PPs Unwar dan mahasiswa 
dari perguruan tinggi lainnya yang 
mengikuti Webinar ini.

Direktur PPs Unwar, Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laksmi, M.Si., 
mengatakan Webinar dengan 
tema “Pemanfaatan Tanah dalam 
Bisnis Kepariwisataan Bidang 
Perhotelan” sangat penting dilaku-
kan, karena Bali sebagai daerah 
pariwisata dunia. Sehingga, untuk 
menunjang akomodasi pariwisata, 
seperti pembanguanan hotel mem-
butuhkan lahan yang sangat luas. 

Sementara itu, selain tanah 
milik negara, tanah Bali juga ada 
yang milik orang perorangan 
dan desa adat. Sehingga, untuk 
membangun hotel investor sangat 
penting mengetahui hal tersebut. 
Terutama harus memperhatikan 
tata ruang dan aturan desa adat 
setempat. “Saya berharap melalui 
webinar ini wawasan dan pema-
haman mahasiswa semakin luas 
terkait implikasi pemanfaatan 
tanah dalam pemenfaatan tanah 
untuk kepentingan pariwisata 
bidang perhotelan,”ujar Rai Sita 
Laksmi.

Salah satu narasumber, Dr. 
Iwan Permadi, SH.,MH., men-
jelaskan bahwa salah satu fokus 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu 
tekait pemanfaatan tanah yang 
tujuannya untuk mempermudah 
investasi. Sehingga, bagaimana 
cara untuk pemanfaatan tanah 
untuk bisnis pariwisata bidang per-
hotelan sangat penting dipahami 
oleh mahasiswa Ilmu Hukum. 
Sehingga, mengetahui prosedur-
prosedur UU 11 Tahun 2020 
dan memahami serta mengetahui 
hak-hak atas tanah apa saja yang 
bisa dimanfaatkan untuk bisnis 
pariwisata. [*]

MAP PAscasarjana Unwar gelar Webinar 
dengan Tema “Administrasi Publik, 

menghadapi Krisis : Dampak Covid 19”

Regional Webinar 2020 FS Unwar

HMJ IESP FEB Unwar Gelar Stadium 
Generale KAMI Ke-XX Secara Daring

Webinar Prodi MIH PPs Unwar Pemanfaatan Tanah 
dalam Bisnis Kepariwisataan Bidang Perhotelan

Red Colony Law Fair III Webinar Nasional
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DEWAN Perwakilan Maha-
siswa Fakultas Hukum Universitas 
Warmadewa menyelenggarakan 
Latihan Dasar Kepemimpinan 
dengan mengusung tema “Men-
ciptakan Jiwa Kepemimpinan Ma-
hasiswa Dalam Berorganisasi Yang 
Kreatif dan Inovatif Di Masa Pande-
mi Covid-19” pada hari Kamis, 27 
November 2020 di Ruang Sidang 
Sri Ksari Mandapa Unwar.

Acara ini dihadiri oleh 4 pem-
bicara dan seorang moderator 
diantaranya
1.  Prof.Dr. I Nyoman Putu Budi-

artha, SH.,MH, yang memberi-
kan materi teori kepemimpinan 
dan manajemen organisasi.

2.  I Komang Triska Ananda Prian-
tara, yang memberikan materi 
tujuan dan kontribusi pemuda 
dalam bersinergi

 Made Gerry Gunawan, yang 
memberikan materi advokasi 
mahasiswa.

3. Ni Putu Sri Pratiwi, yang mem-
berikan materi Public Speaking
Acara ini dimoderatori oleh 

I Nyoman Satria Perwira selaku 
mahasiswa aktif Fakultas Hukum 

Universitas Warmadewa.
Ketua Panitia, Kadek Dicky 

Candra Mahendra dalam laporan-
nya menyampaikan bahwa peserta 
dalam kegiatan ini berasal dari 
Mahasiswa aktif FH UNWAR dari 
semester 1-5. Harapannya semoga 
melalui kegiatan LDK 2020 ini ter-

cipta kader-kader pemimpin yang 
akan meneruskan tongkat estafet 
kepemimpinan LMFH UNWAR

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. 
I Nyoman Putu Budiartha, SH., 
MH., dalam kesempatan meny-
ampaikan bahwasannya program 
kerja ini merupakan program kerja 
rutin dilaksanakan oleh Dewan 
Perwakilan Mahasiswa FH Unwar 
guna terciptanya mahasiswa yang 
akan berperan aktif berpartisipasi 
dalam organisasi kemahasiswaan 
karena keberadaan organisasi 
mahasiswa tentu akan menunjang 
integritas Fakultas. 

Antusias peserta yang hadir 
merupakan wujud nyata bahwa 
mahasiswa Fakultas Hukum Univer-
sitas Warmadewa sangat aktif dan 
progresif untuk berproses dan belajar 
dalam sebuah organisasi. [Pan]

YAYASAN Kesejahteraan Kor-
pri Propinsi Bali menyelengga-
rakan Musyawarah Perencanaan 
Kegiatan Yayasan (MPKY) tahun 
2021di Ruang Guna Priya Dhar-
mapatni Mandapa Unwar Sabtu, 
28 Nopember 2020. 

Acara MPKY dibuka secara 
resmi oleh Ketua Yayaaan Kes-
ejahteraan Korpri Propinsi Bali 
dan dihadiri oleh Ketua Dewan 
Pembina beserta Dewan Pem-
bina Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali, Pengurus YKKPB 
Unwar, Rektor Beserta Wakil Rek-
tor dan Pejabat Struktural lainya, 
Direktur, Pascasarjana, Direktur 
Sekolah Vokasi dan Dekan Faul-
tas dilingkungan Unwar beserta 
pejabat lainya yang hadir.

Rektor  Univers i tas  War-

madewa Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana,DAP&E., Sp.ParK dalam 
sambutannya menyampaikan apre-
siasi kepada YKKPB yang sudah 
konsisten mengadakan kegiatan 
Musyawarah Perencanaan Kegia-
tan Yayasan. 

Dengan konsistensi tersebut 
yayasan konsisten dengan pem-
bangunan di universitas war-
madewa demi menggapai cita-cita 
universitas warmadewa yakni go 
global di tahun 2034.  

“Saya yakin dengan kebijakan 
ini dapat memberikan kesejahter-
aan bagi seluruh UPK dibawah 
naungan yayasan. Hal ini tentu 
menjadi pondasi awal kita dalam 
meraih visi yang ingin kita capai, 
yakni bermutu, berwawasan ekow-
isata, dan bersaing global tahun 

2034,”ungkap Rektor Unwar.
Di dalam rencana kegiatan 

anggaran tahunan RKAT tersebut 
Rektor Berharap peran serta selu-
ruh komponen dapat mengikuti 
dengan baik. 

“Pada hakekatnya RKAT ini 
dalam rangka meningkatkan mutu, 
oleh karena itu saya berharap pada 
saat kita merencakannya taat asas 
dan taat keberagamaan,” tegasnya. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si 
dalam sambutannya menyam-
paikan bahwa RKAT adalah ben-
tuk rencana anggaran kegiatan 
dalam rangka mencapai indikator 
- indikator yang diperlukan dalam 
pencapaian borang kreteria 9. 
RKAT pun merupakan bagian dari 

Renstra yang dimiliki oleh lem-
baga. Hal tersebut di dukung RAP 
YKKPB Tahun 2021 direncanakan 
akan meningkat terhadap tahun 
2020 sebesar 10,89%.

Selain itu mekanisme dan tata 
kelola keuangan YKKPB berbasis 
kinerja, sehingga alokasi anggaran 
belanja digunakan untuk men-
dukung kegiatan telah disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku 
dan alokasi khusus dengan keten-
tuan penggunaan sebesar 100%. 

“Kami sangat mengharapkan 
perubahaan besar terjadi di uni-
versitas warmadewa, mari ting-
galkan hal-hal yang kurang baik 
dan mukai berpikir visioner demi 
menggapai cita-cita bersama yakni 
kesejahteraan untuk semua,” 
pungkasnya. [Don]

PROGRAM Studi Magister 
Manajemen Program Pascasar-
jana Universitas Warmadewa 
menyelenggarakan Kuliah Umum 
dengan tema “Strategi Bisnis 
Menghadapi Era Revolusi Industri 
5.0” secara daring/virtuao melalui 
aplikasi zoom selasa, 14 Novem-
ber 2020. 

Acara yang dibuka secara resmi 
oleh Direktur Program Pascasarja-
na Unwar tersebut menghadirkan 
narasumber Assoc. Prof. Dr. Ilham 
Sentosa dari Universitas Kuala 
Lumpur Malaysia dan diikuti oleh 
Seluruh Karyasiswa Prodi. Magis-
ter Manajemen PPs Unwar.

Kaprodi Magister Manajemen 
PPs Unwar Dr.  Ida Bagus Udayana 
Putra, S.E., M.M. dalam laporan-
nya mengatakan bahwa kuliah 

umum tersebut tidak lain dalam 
rangka mengantisipasi perkem-
bangan teknologi yang bergerak 
cepat. Khususnya berkaitan den-
gan pengaruh teknologi terhadap 
ekonomi dunia. Menurutnya perlu 
adanya sebuah rencana/strategi 
dalam rangka menyongsong era 
revolusi 5.0.

Selain itu pihaknya mengata-
kan bahwa kegiatan webinar terse-
but diikuti oleh Dosen, alumni dan 
karyasiswa dilingkungan prodi 
magister manajemen program 
pasca sarjana unwar. “Harapnya 
hal ini dapat memberikan gam-
baran kecil berkaitan dengan 
strategi yang harus di hadapi kede-
pan guna untuk menyongsong 
perkembangan teknologi yang 
berkembang pesat” ungkapnya. 

Direktur Progran Pascasarjana Un-
war Dr.Dra. A.A Rai Sita Laksmi, 
M.Si dalam sambutannya menga-
takan Bahwa saat ini manusia telah 
berada pada suatu era dimana 
perkembangan teknologi dan 
informasi berkembang pesat atau 
era yang dikenal Revolusi Industri 
4.0. dalam era ini telah terjadi 
berbagai perubahan di antaranya 
para pelaku bisnis memanfaatkan 
teknologi dan sistem informasi 
secara optimal. Menurutnya hal 
tersebut juga diikuti dengan peru-
bahan perilaku masyarakat yang 
penggunaan teknologi dan sistem 
informasi untuk memperoleh infor-
masi dan dan melakukan transaksi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa 
sejalan dengan perkembangan rev-
olusi industr 4.0, juga berkembang 

revolusi industri 5.0. yang nantin-
ya menurutnya akan berimplikasi 
terhadap perilaku masyarakat ke 
depannya. 

“Kita ketahui bahwa kita sudah 
menghadapi era revolusi industri 
4.0 mungki dalam waktu dekat kita 
akan menghadapi era yang disebut 
revolusi 5.0 dalam hali ini seba-
gai manusia tentu kita harus tau, 
Bagaimana trend revolusi industry 
5.0 dan strategi apa yang diperlu-
kan untuk menghadapinya. Itulah 
yang penting dipahami” tegasnya. 
Ia mengharapkan dengan diadakan 
Kuliah Umum tersebut dapat me-
nambah wawasan, dan memberi 
pemahamam tentang berbagai 
strategi bisnis dalam menghadapi 
perkembangan revolusi industry 
5.0 ke depan. [Cin]

SOSIALISASI Pendidikan 
Khusus Bagi Mahasiswa In-
donesia Timur Universitas 
Warmadewa pada Selasa, 
1 Desember 2020 di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Ut-
tama Unwar. Acara dihadiri 
oleh Wakil Rektor I Unwar, 
Wakil Rektor III Unwar, Pem-
bina Permata, Ka. BAMAK-
ERMAS, Kabag Kemahasiswan, 
Kasubag dan Staf di lingkungan 
Kemahasiswaan serta mahasiswa 
Unwar dari Indonesia Timur.

WR I dalam arahannya meny-
ampaikan bahwa acara ini meru-
pakan acara kekeluargaan yang 
maknanya tidak menyimpang 
dari konten pembicaraan yang 
akan dibahas. Dikatakan bahwa 
mahasiswa-mahasiswa Unwar 
yang berasal dari Indonesia Timur 
memiliki jumlah mahasiswa yang 
kontribusinya no 2 setelah Bali. 
Oleh karena itu Unwar sangat 
berterimakasih kepada orangtua 
mahasiswa Indonesia Timur ka-
rena telah mengirim dan memper-
cayakan anak-anaknya mengikuti 
pendidikan tinggi di Unwar. WR 
I berharap para mahasiswa ini 
mampu lulus tepat waktu dan 
bagi mahasiswa yang mengalami 
kendala untuk tetap melapor agar 
dari pihak kampus bisa memberi-
kan solusi.

WR III Unwar mengatakan 

kegiatan ini merupakan Sosial-
isasi kepada mahasiswa/mahasiswi 
Unwar yang berasal dari wilayah 
Indonesia Timur yang bertujuan 
untuk memberikan pemahaman 
tentang proses pendidikan dan 
peran aktif untuk berpartisipasi 
dalam organisasi kemahasiswaan 
dan unit kegiatan kemahasiswaan. 

“Selain itu mahasiswa/maha-
siswi juga diharapkan dan diper-
silakan untuk ikut berorganisasi 
dalam rangka menguatkan kualitas 
diri, bermanfaat untuk masyarakat, 
bangsa dan negara. Bukan hanya 
sekadar ikut-ikutan teman. Ma-
hasiswa belajar di perguruan 
tinggi untuk meningkatkan kuali-
tas ilmiah, menambah wawasan, 
meningkatkan sosial masyarakat, 
dan kualitas intelektual”, pung-
kasnya. WR III Unwar juga selalu 
menekankan bahwa kedepannya 
mahasiswa/mahaisiswa dari Indo-
nesia Timur ini mampu mewakili 
Unwar dalam berkompetisi di 
PKM ataupun Peksiminas. [*]

DENPASAR (SW) - Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni-
versitas Warmadewa (Fisip Unwar) 
menyelenggarakan Family Party 
dalam rangka kegiatan HUT BK 
Fisip Unwar yang ke-36 dengan 
tema Gempita Kejayaan Kita ‘Sin-
ergi Dalam Keberagaman’ pada 
Rabu, 25 Nopember 2020 di Sek-
retariat Fisip Unwar. 

Dekan Fisip Unwar Drs. I 
Wayan Mirta, M.Si., bahwa di Fisip 
Unwar kebersamaan adalah yang 
utama. Selama masa Covid-19 ini 
semua sedikit menjauh khususnya 
dengan mahasiswa, namun seka-
rang program-program kegiatan 
mahasiswa sudah mulai aktif kem-
bali dan sudah mulai merapatkan 
diri. Oleh karena itu diharapkan 
kepada organisasi kemahasiswaan,

Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) harus menjadi alat kontrol 
dalam mengontrol segala sesuatu 
yang dilaksanakan oleh BEM dan 
HMPS agar tidak lengah dan mengi-
kuti arus. Semua kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan harus sesuai 
PPEPP dan selalu melakukan evalu-
asi. Jika semua telah dijalankan, 
secara otomatis di tingkat institusi 
khususnya di Fisip Unwar pasti 
akan bertambah baik kedepannya. 
Dan juga baik semua elemen dos-
en, pegawai maupun mahasiswa 
untuk bersatu padu dalam rangka 
memajukan Fisip Unwar.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A. 
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 

mengucapkan selamat ulang tahun 
kepada Fisip Unwar semoga di 
usia yang ke-36 ini Fisip Unwar 
dapat berbenah untuk menyong-
song masa depan yang lebih baik. 
Apresiasi diberikan kepada Dekan 
dan seluruh pimpinan di Fisip Un-
war, seluruh dosen,  pegawai dan 
organisasi kemahasiswaan baik 
di level fakultas maupun di prodi 
serta seluruh mahasiswa Fisip 
Unwar yang akhir-akhir ini terlihat 
sudah menunjukkan prestasi yang 
membanggakan. 

Ada beberapa lomba yang dii-
kuti oleh mahasiswa Fisip Unwar 
dan berhasil menjuarainya, ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
Sapta Bayu yang selalu di tekankan 
yaitu unggul dalam berkarya men-
jadi sangat penting dan aplikatif. 
Tantangan Fisip Unwar kedepan-
nya yang sangat luar biasa yaitu 
Fisip Unwar akan selalu menjadi 
yang terdepan karena kompetitor-
kompetitor di luar sana dari sisi 
banyak hal Fisip Unwar dikatakan 
masih menunjukkan keunggulan 
dan tentunya tidak boleh terlena 
begitu saja. 

Beliau menekankan agar Fisip 
Unwar tetap solid, tetap berkarya 
dan tetap menunjukkan prestasi 
untuk menjadi yang terbaik. Acara 
diisi dengan perayaan sederhana 
dengan tiup lilin dan potong kue 
serta acara ramah tamah antara 
Pimpinan Fakultas, Dosen, pega-
wai dan mahasiswa di lingkunagn 
Fisip Unwar. [*]

Kuliah Umum MM PPs Unwar “Strategi Bisnis Era Revolusi Industri 5.0”

Family Party dalam Rangka Kegiatan 
HUT BK Fisip Unwar yang Ke-36

Sosialisasi Pendidikan Khusus 
Bagi Mahasiswa Indonesia Timur

“Menciptakan Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa Dalam 
Berorganisasi yang Kreatif dan Inovatif di Masa Pandemi Covid-19”

n Latihan Dasar Kepemimpinan

MPKY Yayasan 
Kesejahteraan Korpri 

Propinsi Bali Tahun 2021
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P R O G R A M  K e m i t r a a n 
Masyarakat (PKM) Universitas 
Warmadewa menggelar Peng-
abdian Kepada Masyarakat den-
gan mengusung tema “Model 
Pengembangan Ekowisata Berbasis 
Warisan Budaya Di Desa Siangan, 
Gianyar” pada Kamis, 10 Desem-
ber 2020 bertempat di Pura Dalem 
Desa Siangan. Bendesa Adat Desa 
Siangan I Made Sujana, S.Ag., 
merasa sangat senang dan sangat 
berharap kedepannya Unwar 
secara berkelanjutan akan terus 
membantu memajukan Desa Sian-
gan untuk menjadi lebih baik lagi.

Kepala Desa Siangan I Ketut 
Berata mengatakan dari pihak desa 
sangat mendukung dan mengapre-
siasi kegiatan ini karena Unwar 
selalu melaksanakan kegiatan-
kegiatan PKM seperti ini di desa 
Siangan yang berkaitan dalam 
segala bidang baik dalam hal bu-
daya, ekonomi, serta peningkatan 
SDM di desa Siangan. Harapannya 
kedepan program-program yang 
ada di Unwar dapat terus bisa di-
laksanakan di Desa Siangan.

Ketua Tim PKM Unwar Dr. 
Dra. A. A. Rai Sita Laksmi, M.Si., 
mengatakan kegiatan PKM di desa 
Siangan ini merupakan salah satu 
pengabdian kepada masyarakat 
dari Unwar. 

Tim ini terdiri dari tiga orang 
yaitu Dr. Dra. A. A. Rai Sita Laksmi, 
M.Si., Dr. Drs. A. A. Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si dan I Wayan 
Ariyanta Basoka, S.T., M.Erg. Peng-
abdian ini mengambil tema Model 
Pengembangan Ekowisata Berbasis 

Warisan Budaya Di Desa Siangan, 
Gianyar. Tema ini diambil dengan 
alasan Desa Siangan ini merupakan 
desa yang memiliki warisan budaya 
yang beragam namun masyarakat 
belum mengetahui bentuk-bentuk 
warisan budaya tersebut. 

Desa Siangan dikatakan juga 
sudah ditetapkan sebagai salah 
satu desa wisata di kabupaten 
Gianyar. Sehingga pengabdian 
ini dilakukan dengan menginven-
tarisasi warisan budaya yang ada 

kemudian memberikan informasi 
terhadap lokasi atau situs warisan 
budaya dengan membuat papan 
nama warisan budaya yang ada 
serta membuat denah/peta warisan 
budaya yang ada di desa Siangan.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A. 
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
sangat mengapresiasi terhadap 
Unwar khususnya dalam kegiatan 
PKM yang dilaksanakan. Kegiatan 
ini tentu sangat bermanfaat bagi 
masyarakat di desa yang menjadi 
objek PKM. 

Harapannya kegiatan PKM ini 
bisa dilaksanakan secara berkelan-
jutan dan tuntas sehingga desa-
desa yang menjadi objek PKM 
dapat mewarisi nilai-nilai ke-War-
madewaan serta mampu memberi-
kan kontribusi bagi keberlanjutan 
kehidupan masyarakat di desa, 
baik yang berkaitan dengan sosial 
budaya, sosial ekonomi maupun 
hal-hal yang berkaitan dengan 
infrastruktur desa yang tentunya 
berbasis ekowisata sebagaimana 
visi dari Unwar.[den]

YAYASAN Kesejahteraan Kor-
pri Propinsi Bali (YKKPB) me-
nyelenggarakan Pendidikan dan 
Pelatihan Karyawan “Human 
Resource Capacity Buliding of 
Yayasan Kesejahteraan Korpri Pro-
pinsi Bali” bertempat di Gedung 
Guna Priya Dharmapatni Mandapa 
Unwar Jumat, 11 Desember 2020. 

Acara dihadiri oleh Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali beserta Sekretaris 
dan Bendahara, Rektor Universitas 
Warmadewa, Wakil Rektor I , dan 
III Unwar, Direkur Warmadewa 
College, Direktris Warmadewa 
Property, Direktur Klinik Pratama 
Warmadewa, Direktris Program 
Pascasarjana, Direktur Sekolah 
Vokasi, Para dekan dilingkungan 
Unwar serta peserta diklat yang 
terdiri dari karyawan Yayasan 
Kesejhateraan Korpri Propinsi Bali.

Rektor Universitas Warmade-
wa Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E., Sp.ParK dalam sambutan-
nya mengatakan berterimakasih 
kepada Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali yang telah 
melaksanaakan acara Diklat seba-
gai bentuk konsistensi peningkatan 
kapasitas diri. 

“Saya menganggap diklat ini 
sangat penting khususnya bagi 
karyawan baru. hal tersebut meru-
pakan suatu kesempatan sebagai 
adaptasi diri dalam keberlangsun-
gan bekerja di Universitas War-
madewa,” ungkapnya. 

Rektor menambahkan bahwa 
kegiatan ini akan menjadi budaya 
baru bagi karyarwan yayasan. Di-
harapkan kegiatan ini berlangsung 
berkesinambungan sehingga dapat 
membantu dalam rangka pening-
katan kapasitas diri. 

“Untuk itu adanya diklat ini 
sangat strategis perannya dalam 
meningkatkan kompeten kar-
yawan sesuai dengan bidangnya,” 
tegasnya Rektor mengharapakan 
kepada karyawan untuk mengikuti 
acara dengan tertib dan menyimak 
dengan baik materi yang diberikan 
oleh narasumber.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs A. 
A Gede Oka Wisnumurti, M.Si 
dalam sambutannya mengata-
kan bahwa kapasitas building 
merupakan bagian penting dalam 
peningkatan kompeten, hal terse-
but menjadi dasar utama dalam 
peningkatan kompeten sumber 
daya manusia.

Selain itu menurutnya pent-
ingnya inovasi, dan kreativitas 
dalam diri sangat penting guna 
menjawab tantangan global yang 
berjalan semakin cepat. “Tentunya 
dengan inovasi diri tersebut akan 
berperan peningkatan capacity 
building. Selain peningkatan hal 
tersebut institutional Building, 
Constitutional Building akan akan 
terbentuk dengan sendirinya jika 
capacity building SDM telah ter-
capai” pungkasnya. [den]

BADAN Penjaminan Mutu 
(BPM) Unwar Menyelenggarakan 
Sosialisasi Persiapan Penerapan 
SNI ISO 21001:2018 Bidang 
Pendidikan secara Daring dengan 
Tema “Knowlededge Sharing 
Awareness SNI ISO 21001:2018 
dalam rangka Pembinaan di Uni-
versitas Warmadewa” 

Adapun Narasumber yang 
mengisi acara ini yakni dari Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) 
Bapak Heru Suseno, S.Pi 
selaku Direktur Penguatan 
Standar dan Penilaian Kes-
esuaian (BSN) dan Bapak 
Taufiq Hidayat selaku Kepala 
Kantor Layanan Teknis BSN 
Makasar dengan dipandu 
oleh moderator Bapak Prof. 
Dr. Ir. I Gde Suranaya Pan-
dit, MP selaku Kepala BPM 
Unwar

Acara diawali oleh samb-
utan Bapak Rektor Unwar dan 
arahan dari Bapak Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinai Bali 
Adapun peserta sosialisasi terdiri 
dari unsur Pimpinan di tingkat Uni-
versitas, Pimpinan Lembaga dan 
Fakultas di lingkungan Unwar, 
dengan Pimpinan BPM dan Para 
Ketua GPM/UPM di lingkungan 
Unwar berkumpul di Ruang Si-
dang Sri Kesari Warmadewa. [*]

DENPASAR (SW)-Unitas 
KSR-PMI Unit Universitas War-
madewa bekerja sama dengan 
PMI Kota Denpasar melaksana-
kan Spraying Disinfektan di 
lingkungan areal Kampus Uni-
versitas Warmadewa pada hari 
Minggu, 27 Desember 2020. 

Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam membantu Tugas Sat-
gas Covid 19 Universitas War-
madewa dalam proses spraying 
desinfektan untuk lingkungan 
Kampus Unwar.

Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh Pembina Unitas KSR PMI 
Unit Unwar, anggota Unitas 
KSR-PMI Unit Unwar, dan tim 
dari PMI Bali dan PMI Kota 
Denpasar. Rute Spraying dimulai 
dari lingkungan kampus Unwar, 
Klinik Pratama Unwar, dan ling-
kungan di sekitar kampus Unwar

Pembina KSR PMI Unit Un-
war, Dr. Ir. I Dewa Nyoman 
Sudita, MP, menyampaikan 

bahwa kegiatan merupakan 
lanjutan dari kegiatan yang 
telah dilaksanakan sebelumnya 
dan ini merupakan yang ketiga. 
Unwar sebagai Kampus Siaga 
Bencana wajib dan turut serta 
berpartisipasi dalam pencegahan 
dan penangulangan penyebaran 
Covid 19. 

Kegiatan Spraying desinfek-
tan ini bekerjasama dengan PMI 
Bali dan PMI Kota Denpasar 
sehingga kegiatan ini menjadi 
lebih efektif. Sampai saat ini 
kita semua belum tahu kapan 
akan berakhirnya pandemi ini, 
sehingga segala pencegahan 
harus tetap dilakukan guna men-
gurangi penyeberan virus ini. 

Untuk kegiatan rutin desin-
fektan seluruh ruangan sudah 
dilakuka oleh Satgas Covid 19 
Unwar. Sedangkan untuk diluar 
ruangan/outdor dilakukanoleh 
KSR Unit PMI Unwar bersama 
PMI Bali dan PMI Kota Den-

pasar. Harapannya kegiatan ini 
memberikan manfaat untuk kita 
semua dan mampu mencegah 
penyebaran Covid 19. 

WR III Unwar, Dr. Ir. I Wayan 
Parwata, MT., IPM., menyam-
paikan bahwa Unwar sejak 
dideklarasikan sebagai Kampus 
Siaga Bencana (KSB) terus ber-
sinergi dengan pihak luar dan 
organisasi terkait dalam rangka 
menjaga eksistensi kampus seba-

gai pengayom masyarakat yang 
berada di sekitar kampus, serta 
sedini mungkin mampu menjaga 
kondisi lingkungan dari berbagai 
hal yang tidak diinginkan. 

Saat kondisi pandemi ini, kita 
membantu satgas covid Unwar 
dalam pencegahan covid 19 
dengan penyemprotan desin-
fektan di lingkungan kampus 
berkerjasama dengan PMI Bali 
dan PMI Kota Denpasar.[dew]

GUNA  menyempurnakan 
pedoman penyelenggara pen-
didikan, visi misi, tujuan, strategi 
pencapaian, kurikulum rencana 
pembelajaran semester (RPS), dan 
pedoman penulisan disertasi, Pro-
gram Studi (Prodi) Hukum Program 
Doktor (S3) Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa (PPs Un-
war) menggelar Lokakarya di 
Ruang Jaya Singha Mandapa FH 
Unwar, Selasa (29/12). 

Lokakarya yang dibuka oleh 
Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengundang Wakil Ketua PHRI 
Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai 
Suryawijaya, mahasiswa Prodi S3 
Hukum, stakeholder, alumni, dan 

seluruh civitas Prodi S3 Hukum 
Unwar.

Kaprodi S3 Hukum PPs Unwar, 
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH.,MH., mengatakan lokakarya 
digelar untuk menyempurnakan 
pedoman penyelenggara pen-
didikan, visi misi, tujuan, strategi 
pencapaian, kurikulum rencana 
pembelajaran semester (RPS), dan 
pedoman penulisan disertasi agar 
sesuai dengan visi misi Unwar 
(bermutu, berwawasan ekow-
isata, dan berdaya saing global 
2034), dan kurikulum 2020 yang 
telah ditetapkan Kemendikbud. 
Sehingga, akreditasi Prodi S3 Hu-
kum segera dapat ditingkatkan. Di 
samping juga agar para lulusan S3 
Hukum PPs Unwar memiliki kom-

YKKPB Unwar Gelar Pendidikan 
dan Pelatihan Karyawan

BPM Unwar Sosialisasi Persiapan 
Penerapan SNI ISO 21001:2018

PKM Unwar Gelar Pengabdian Kepada 
Masyarakat di Desa Siangan, Gianyar

n Perangi COVID-19

Unitas PMR Unwar - Pemkot Denpasar 
Kerjasama Spraying Disinfektan 

Prodi S3 Hukum PPs Unwar Gelar Lokakarya 
Penyempurnaan Pedoman Pendidikan

petensi sesuai dengan kebutuhan 
saat ini.

Direktur PPs Unwar, Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laksmi, 
M.Si., mengatakan lokakarya ini 
sangat oenting dilakukan untuk 
menyamakan persepsi terkait den-
gan pedoman, pelaksanaan arah, 
tujuan, visi misi, bahan kajian, 
serta tata cara dalam proses pemb-
elajaran, sehingga bisa dijadikan 
pedoman yang bermuara terhadap 
kualitas lulusan yang bermutu. 

Apalagi, dengan lokakarya ini akan 
diperoleh masukan dari seluruh 
stakeholder, sehingga apa yang 
menjadi ciri khas dari konsemtrasi 
Prodi S3 Hukum PPs Unwar, yaitu 
hukum bisnis kepariwisataan bisa 
terwujud.

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
berharap lokakarya ini bisa dijadi-
kan pedoman, arah dan tujuan 
dalam menyusun strategi pen-
capaian pendidikan, baik terkait 

dengan visi misi, tujuan, maupun 
kurikulum pendidikan. 

Sehingga, apa yang diinginkan 
untuk bisa mencetak lulusan yang 
bermutu, berwawasan ekowisata 
dan memiliki daya saing global 
bisa tercapai.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengatakan dengan memiliki 
pedoman penyelenggaraan pen-
didikan, maka proses pembelaja-

ran Prosi S3 Hukum bisa dilaksana-
kan dengan baik. Apalagi, antara 
visi Unwar, PPs Unwar dan Prodi 
S3 Hukum bersinergi. Sehingga, 
tercapai lulusan yang bermutu, 
berwawasan ekowisata, dan mam-
pu berdaya saing go global. 

Dimana, Prodi S3 Hukum 
menyasar tentang hukum bisnis 
kepariwisataan, bahkan lingkun-
gan. Dengan demikian, lulusan S3 
Hukum PPs Unwar berbeda den-
gan lulusan S3 Hukum lainnya. [*]
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DENPASAR (SW)-Pertemuan 
antara Universitas Warmadewa 
dengan Non-Aligned Movement 
Centre for South-South Techni-
cal Corporation (NAM-CSSTC) 
pada Selasa, 8 Desember 2020 di 
Warung Madu Sedana. 

Pertemuan ini dihadiri Execu-
tive Secretary Ambassador Non-
Aligned Movement beserta jajaran, 
Ketua Yayasan Kesejahteraan Kor-
pri Propinsi Bali, Rektor Unwar, 
para Wakil Rektor, Direktris PPs 
Unwar, Ketua WIA beserta tim, 
Ketua IO beserta tim, Ketua WaRC 
dan Kepala Bamakermas Unwar.

Pertemuan ini membahas MoU 
antara Universitas Warmadewa 
dengan Non-Aligned Movement 
Centre for South-South Technical 
Cooporation (NAM-CSSTC) terkait:
1.  Pelatihan organisasi masyarakat 

terkait manajemen pengairan 
sawah (SUBAK) untuk keber-
lanjutan pangan,

2.  Pelatihan dan berbagi pengala-
man terkait pengelolaan konflik 
lokal/adat,

3. Berbagi pengalaman terkait 
pengembangan dan dukungan 
terhadap pasar tradisional,

4.  Persiapan pembentukan pusat 
studi “Global South” (South-
South Cooperation)

5.  Pemberian beasiswa bagi ma-
hasiswa S1 dan S2 untuk bi-
dang-bidang kerjasama di atas.

Pembahasan MoU ini dalam 
rangka mewujudkan visi Unwar 
yaitu Menjadi Universitas Ber-
mutu, Berwawasan Ekowisata 
dan Berdaya Saing Global Tahun 
2034. [cin]

MAHASISWA FISIP 
Unwar kembali meraih 
prestasi Internasional 
di akhir tahun 2020 
dari Malaysia. Setelah 
melalui perjalanan yag 
panjang sejak pertenga-
han Tahun 2020 dengan 
jumlah peserta 223 Uni-

versitas/PT di dunia. 
Dalam kegiatan ini 2 (dua) Tim dari FISIP Unwar meraih 

prestasi yang gemilang menjadi Peringkat I dan Peringkat III 
dalam Malaysia International Research Competition 2020 yang 
diselenggarakan oleh Universitas Utara Malaysia, Universitas 
Teknologi Malaysia dan Kementrian Pendidikan Malaysia.

Dalam kompetisi ini, Mahasiswa FISIP Unwar bersaing 
dengan kampus ternama di negara ASEAN, Australia, bahkan 
Kampus ternama di EROPA. Presentasi hasil karya mahasiswa 
dilakukan secara Online.

Tim FISIP Unwar yang meraih peringkat I dalam komperisi 
Internasional tersebut adalah :

1. Kadek Agus Febriana Putra, 
2. Carolina Augi Widya Putri, 
3. Ni Wayan Desi Budha Jayanti.
Dengan judul paper “Pentahelix Concept In Ecoutourism 

Management in Tabanam Regency, Bali” 
Tim FISIP Unwar yang meraih peringkat III dalam komperisi 

Internasional tersebut adalah :
1. Ni Putu Dinda Kalpika Putri, 
2. Ni Luh Rosita Dewi, 
3. Ni Luh Jeany Jayantari 
Dengan paper berjudul “Kampung Kompeten 2020 Agawe 

Sukaning Wong Len: The Innovation of Denpasar City Govern-
ment in Improving Youth Competence in Denpasar City”

Prestasi ini menjadi kado manis di akhir tahun untuk kita 
bersama dan semoga di Tahun 2021 dapat menorehkan prestasi 
yang lebih banyak lagi.

JAYA WARMADEWAKU

PENANDATANGANAN Mem-
orandum of Action (MoA) dan 
Kerjasama Operasional (KSO) 
antara Program Studi Magister Ilmu 
Linguistik (Prodi MIL) Program Pas-
casarjana Universitas Warmadewa 
(PPs Unwar) dengan The Global 
Academy International Network 
(GAIN) International English Tefl 
Tesol Institute (IETTI) Jakarta dan 
Asosiasi Pengajar Bahasa Indone-
sia untuk Penutur Asing (APBIPA) 
Bali pada Kamis, 19 Nopember 
2020 di Ruang Rapat PPs Unwar.

Kaprodi MIL PPs Unwar Dr. 
Mirsa Umiyati, S.S., M.Hum., 
mengatakan bahwa hari ini Prodi 
MIL PPs Unwar melakukan pen-
andatanganan Memorandum of 
Action (MoA) dengan The Global 
Academy International Network 
(GAIN) International English Tefl 
Tesol Institute (IETTI) Jakarta dan 
Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia 
untuk Penutur Asing (APBIPA) Bali. 

Pada tanggal 11-12 Desember 
bulan depan Prodi MIL PPs Unwar 
akan melaksanakan suatu kegiatan 
Tefl Tesol Training dimana ini akan 
memberikan suatu skill tambahan 
bagi dosen dan mahasiswa MIL 
yaitu Certificate Tef Tesol yang di-
laksanakan secara bertahap sampai 
pada level empat. 

Level satu akan diselenggara-
kan pada tanggal 11-12 Desember 

WARMADEWA Research Cent-
er (WaRC) menyelenggarakan 
Celebrating Research #3 dengan 
tema Research Multidisiplin di 
Masa Pandemi pada Rabu, 18 
Nopember 2020. Acara ini dis-
elenggarakan secara daring den-
gan menghadirkan narasumber 
Chief Economist PT Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI) I Kadek Dian 
Sutrisna Artha, SE.,M.Sc.,Ph.D., 
serta 2 orang akademisi dari Uni-
versitas Warmadewa Dr. Drs. I Ke-
tut Darma, M.Si dan Dr. I Ngurah 
Suryawan, S.Sos.,M.Si., dengan 
moderator Ni Wayan Nurwarsih, 
ST.,MT.

Ketua Warmadewa Research 
Centre I Nyoman Gede Maha Pu-
tra, ST.,M.Sc.,Ph.D., mengatakan 
visi dan misi WaRC yaitu menjadi 
lembaga penelitian unggulan yang 
tetap berakar pada nilai-nilai local 
tetapi tetap memiliki wawasan 
global. Bagaimana WaRC bisa 
berkiprah di tingkat local tetapi 

tetap memiliki wawasan global. 
Sehingga dari visi tersebut dibagi 
menjadi 5 misi yaitu meningkatkan 
kompetensi peneliti, mengem-
bangkan tema-tema penelitian 
yang bersifat multi dan lintas 
disiplin , menjalin kemitraan, me-
menangkan hibah research baik 
nasional maupun internasional, 
dan melakukan hilirisasi. 

WaRC akan memasuki tahun 
ke-3 di bulan Februari 2021, di-
mana WaRC sudah melakukan 3 
kali penyaluran dana hibah yaitu 
di tahun 2018 menyalurkan dana 
ke 51 proposal dimana Fakultas 
Ekonomi menerima hibah terban-
yak disusul dengan FKIK, FP, FTP, 
FH dan FISIP. 

Di tahun ke-2 yaitu tahun 2019 
terjadi penurunan jumlah dana 
hibah yaitu sebanyak 29 proposal, 
dan di tahun ke-3 ada 24 proposal. 

“Sekarang masyarakat seluruh 
dunia menghadapi suatu pandem-
ic, di tahun berikutnya mungkin 

akan mengalami post pandemic. 
Kita perlu mengembangkan tema 
penelitian baru dan mungkin harus 
lintas bidang. Tema-tema sebelum 
dimasa pandemic mungkin sudah 
tidak laku lagi, sehingga kita harus 
tau apa yang laku di saat pandemic 
dan post pandemic dan wajib 
mengembangkan tema-tema baru 
yang akan sangat terkait dengan 
cara baru bagaimana kita harus 
hidup di masa dan di post pan-
demi,” ungkapnya.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., SP.ParK 
mengucapkan terima kasih ke-
pada Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali karena telah 
konsisten sudah mengalokasikan 
dana kepada WaRC dan WaRC 
telah secara konsisten memberikan 
kontribusi terhadap penelitian di 
Universitas Warmadewa. 

Salah satu hal yang membang-
gakan adalah dengan keberadaan 
WaRC penguatan penelitian di Un-

warm semakin hari semakin nyata. 
Salah satu bukti authenticnya ada-
lah klaster penelitian kita semakin 
meningkat dan sangat signifikan. 
Oleh sebab itu, ia berharap banyak 
agar Ketua WaRC bisa lebih men-
ingkatkan upayanya agar WarC 
mampu memberikan sesuatu yang 
bermanfaat untuk pengembangan 
penelitian di Unwar. 

Kedepan, hal-hal yang menjadi 
kelemahan semestinya kedepan 
bisa dicarikan jalan keluar, sehing-
ga kelemahan-kelemahan itu bisa 
menjadi kekuatan WaRC untuk 
bisa lebih maju kedepan.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
merasa bangga dan memberikan 
apresiasi kepada WaRC karena 3 
tahun usia WaRC telah mampu 
menghasilkan 104 research ditam-
bah dengan beberapa research 
kerjasama dengan pemerintah 
Propinsi Bali dan bahkan men-
dapatkan apresiasi dari Gubernur 
Bali atas survey yang dilaksanakan 
beberapa waktu lalu. 

Ini menjadi tantangan sekaligus 
harapannya kedepan agar WaRC 
benar-benar lahir menjadi lem-
baga fungsional yang menekankan 
pada kemampuan research tidak 
saja dalam konteks bagaimana 
menghasilkan peneliti-peneliti 
yang handal, tetapi kedepan di-
harapkan WaRC menjadi kawah 
candradimuka untuk dosen-dosen 
baru. [Don]

DALAM rangka HUT ke-36 
Fakultas Hukum Universitas 
Warmadewa (FH Unwar) mel-
aksanakan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dengan mengusung 
tema “Melalui Penyuluhan dan 
Klinik Hukum, Kita Tingkatkan 
Kesadaran Hukum Masyarakat di 
Desa Abuan, Kecamatan Susut, 
Kabupaten Bangli” pada Sabtu, 12 
Desember 2020 di Wantilan Desa 
Adat Abuan, Kecamatan Susut, 
Kabupaten Bangli. 

Kegiatan pengabdian ini di-
hadiri oleh Kepala Desa Abuan I 
Wayan Widnyana, prajuru adat, 
teruna teruni, dan disambut an-
tusias masyarakat desa setempat.

Ketua Panitia Pengabdian Ke-
pada Masyarakat I Made Minggu 
Widyantara, S.H., M.H., mengata-

kan bahwa dalam kegiatan peng-
abdian pihaknya melibatkan 34 
orang dosen dan tenaga kependidi-
kan, serta 20 orang mahsiswa. 

Dalam pengabdian ini meli-
batkan mahasiswa dalam rangka 
mengasah pengetahuan maha-
siswa yang didapat di bangku 
kuliah karena itu saja tidak cukup 
sehingga dengan mengajak maha-
siswa dalam kegiatan ini bertujuan 
untuk ikut mengamalkan dan 
mengabdikan ilmu yang mereka 
dapatkan di masyarakat. 

Adapun kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam pengabdian 
ini adalah yang pertama kegiatan 
fisik yaitu dengan memberikan pe-
nyuluhan hukum khususnya yang 
berkaitan dengan tindak pidana 
narkotika dan yang kedua adalah 

kegiatan non fisik yaitu dengan 
memberikan bantuan berupa tana-
man penghijauan yang berjumlah 
1020 bibit pohon serta bantuan 
dana.

Wakil Dekan I FH Unwar Dr. 
I Nyoman Gede Sugiartha, S.H., 
M.H., mengatakan bahwa tujuan 
utama dari kegiatan ini adalah 
pengembangan Tri Dharma Pergu-
ruan Tinggi yang sudah terbiasa di-
lakukan di dunia pendidikan tinggi. 

Pengabdian ini juga bertujuan 
untuk berkolaborasi antara mas-
tarakat dengan pihak kampus. 
Dimana masyarakat dan pihak 
kampus saling bersinergi sehing-
ga ada kontribusi timbal balik 
antara masyarakat mendapatkan 
pengaruh pengetahuan dari du-
nia kampus serta meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang 
hukum yang basisnya mengenai 
pengembagan pariwisata kedepan-
nya. Sehingga tidak menutup ke-
mungkinan ada hal-hal pengaruh 
dunia luar yang nantinya perlu 
dibentengi oleh masyarakat dalam 
peningkatan hukum. 

Dengan kesadaran peningka-
tan hukum terutama di bidang 
narkotika dan klinik hukum yang 
berkaitan dengan bagaimana 
kepemilikan aset tanah, pengem-
bangan usaha dan lain-lain agar 
masyarakat siap kedepannya.

Penyuluhan yang diberikan 
yaitu tentang “Sanksi Terhadap 
Tindak Pidana Narkotika” dengan 
narasumber :
-  Dr. I Nyoman Sugiatha, S.H., 

M.H.

FH Unwar Gelar Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Abuan, Bangli

-  A. A. Sagung Laksmi Dewi, 
S.H., M.H.

-  I Made Minggu Widyantara, 

S.H., M.H.
-  Ni Made Puspasutari Ujianti, 

S.H., M.H. [*]

INFO PRESTASI MAHASISWA

Pembahasan MoU antara 
Universitas Warmadewa 

dengan NAM-CSSTC

n WaRC Menyelenggarakan Celebrating Research #3 

“Research Multidisiplin di Masa Pandemi”

MIL Pascasarjana Jalin MoA 
dan KSO dengan GAIN IETTI

2020 oleh karena itulah pada 
kesempatan ini dilakukan penan-
datanganan MoA sebagai langkah 
awal penyelenggaraan Tefl Tesol 
Training tersebut. Harapannya 
penandatanganan ini bisa menjadi 
pedoman hitam di atas putih dari 
pelaksanaan kerjasama yang akan 
datang antara Prodi MIL PPs Un-
war dengan Tefl Tesol Training.

Sekretaris PPs Unwar Dr. Putu 
Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si., 
mengatakan bahwa IETTI merupa-
kan sebuah lembaga internasional 
yang nantinya akan mengantarkan 

Prodi MIL PPs Unwar khususnya 
dan Unwar pada umumnya untuk 
go internasional. 

Seluruh perguruan tinggi di dun-
ia baik swasta maupun negeri saat ini 
membuka diri untuk melakukan ker-
jasama atau kolaborasi internasional. 
Di Indonesia, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan mencanangkan 
kampus merdeka belajar oleh karena 
itu implementasinya harus diikuti 
dengan membuka lembaga ini untuk 
melakukan kerjasama-kerjasama 
internasional. 

Untuk Prodi MIL PPs Unwar 

kali ini merupakan kesempatan 
yang sangat baik untuk mening-
katkan kapasitas SDM baik untuk 
meningkatkan kualitas dosen mau-
pun mahasiswa. 

Dengan adanya kerjasama in-
ternasional ini akan Unwar akan 
semakin dekat dengan standar-
standar yang dimiliki di tingkat 
internasional. Dengan adanya 
IETTI dan dibantu oleh APBIPA 
Bali akan mempercepat proses 
dalam mengantarkan Prodi MIL 
Unwar dan Unwar ke kancah 
internasional. [Cin]
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Apa itu Eco Enzyme
Eco Enzyme ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Dr. Rosukon 
Poompanvong yang merupakan 
pendiri Asosiasi Pertanian Or-
ganik Thailand. Gagasan proyek 
ini adalah untuk mengolah enzim 
dari sampah organik yang biasanya 
kita buang ke dalam tong sampah 
sebagai pembersih organik.

Eco Enzyme adalah hasil dari 
fermentasi dari limbah organik 
seperti buah dan sayuran, gula 
(gula coklat, gula merah atau gula 
tebu/molase) dan air. Eco Enzyme 
bisa menjadi cairan multiguna 
dan dapat diaplikasikan untuk 
rumah tangga, pertanian dan juga 
peternakan. Pada dasarnya, Eco 
Enzyme mempercepat reaksi bio-
kimia di alam untuk menghasil-
kan enzim yang berguna dengan 
memanfaatkan sampah buah atau 
sayuran. Enzim dari “sampah” ini 
adalah salah satu cara manaje-
men sampah yang memanfaatkan 
sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang 
sangat bermanfaat. Cairan ini 
bisa menjadi pembersih rumah, 
maupun sebagai pupuk alami dan 
pestisidia yang efektif.

Alga/Ganggang Hijau 
(Deviso chlorophyta)
Ciri-ciri algae ini adalah ber-

warna hijau, mempunyai pigmen 
fotosintetik yang terdiri dari kloro-
fil a dan b seperi pada tumbuhan, 
karoten, dan beberapa xantofil. 
Cadangan makanan berupa pati, 
dinding sel terdiri dari selulosa, 
xylan, manan, beberapa tidak 
berdinding sel dan mempunyai 
flagela 1 sampai 8 buah. Algae 
hijau ini banyak terdapat di ekosis-
tem perairan dan juga merupakan 
asal dari tumbuhan.

Algae yang berbentuk filamen 
adalah genera Ulothrix, Spirogyra 
dan Ulva. Bentuk Spirogyra sangat 
khusus karena loroplasnya yang 
berbentuk spiral. Anggota algae ini 
yang ering ditanam sebagai rumput 
laut yaitu Scenedesmus dan ang 
sering digunakan sebagai makanan 
kesehatan adalah hlorella.

Pada genus Chlamydomonas, 
dalam siklus hidupnya algae ini 
menadakan reproduksi secara 
seksual dengan peleburan sel 
yag menghasilkan zyangot. Sete-
lah periode dorman akanterjadi 
meiosis sehingga terbentuk 4 sel 
yang kemudian memperbanyak 
diri dengan pembelahan mitosis.

Ditinjau secara biologi, alga 
merupakan kelompok tumbuhan 
yang berklorofil yang terdiri dari 
satu atau banyak sel dan ber-
bentuk koloni. Di dilam alga 
terkandung bahan-bahan organik 
seperti polisakarida, hormon, vi-
tamin, mineral, dan juga senyawa 
bioaktif. Sejauh ini pemanfaatan 
alga sebagai komoditiperdagangan 
atau bahan baku industri masih 
relatif kecil jika dibandingkan 
dengan keanekaragaman jenis alga 
yang ada di Indonesia. Padahal 
komponen kimiawi yang terdapat 
dalam alga sangat bermanfaat bagi 
bahan baku industri makanan, ko-
smetik, farmasi dan lain-lain.

Ganggang hijau Chlorohyta 
adalah salah satu klas dari gang-
gang berdasarkan zat warna atau 
pigmentasinya. Ganggang hijau 
ada yang bersel tunggal dan ada 
pula yang bersel banyak berupa 
benang, lembaran atau mem-
bentuk koloni. Spesies ganggang 
hijau yang bersel tunggal ada yang 
dapat berpindah tempat, tetapi ada 
pula yang menetap. Algae hijau 
merupakan kelompok terbesar 
dari vegetasi algae. Algae hijau 
berbeda dengan devisi lainnya 
karena memiliki warna hijau yang 
jelas seperti tumbuhan tingkat 
tnggi karena mengandung pig-
men klorofil a dan klorofil b lebih 
dominan dibandingkan karoten 
dan xantofit.

Ganggang hijau merupakan 
golongan terbesar yang sebagian 
besar hidup di air tawar, beberapa 
diantaranya hidup di air laut dan 
air payau. Pada umumnya melekat 
pada batuan dan seringkali muncul 
apabila air menjadi surut. Jenis 
yang hidup di air tawar, bersifat 
kosmopolit, terutama hidup di 
tempat yang cahayanya cukup sep-
erti kolam, danau, genangan air, 
Alga hijau ditemukan pula pada 
lingkungan semi akuatik yaitu 
pada batu-batuan, tanah lembab 
dan kulit batang pohon yang lem-
bab. Beberapa anggotanya hidup 
di air mengapung atau melayang, 
sebagian hidup sebagai plankton.

Kolam di Universitas 
Warmadewa
Ada beerapa Kolam hias yang 

ada di Kampus Universitas War-
madewa yang kondisi airnya 
berwarna hijau karena alga bekem-
bang dengan baik.
1.  Kolam di Depan Pura Kampus 

dengan Volume 2,3 m3

2. Kolam di Lobi Rektorat :
a.Kolam Luar   Volume 5,12  m3

b.Kolam Dalam Volume 7,88 m3

3.  Kolam di Tugu Karang (Kedok-
teran) Volume 14,24 m3

4.  Kolam di Depan Perpustakaan 
(I dan II Terdapat dua kolam 
dengan ukuran yang sama den-
gan volume 5,02 m3

Aplikasi Eco Enzyme Untuk 
Menjernihkan Air Kolam 
Universitas Warmadewa
Berdasarkan hasil perhitungan 

volume kolam diatas, maka dapat 
dicari volume konsentrasi Eco 
Enzyme yang akan dituangkan di 
masing-masing kolam dengan per-
bandingan 1: 50.000 berdasarkan 
Modul Belajar Pembuatan Eco En-
zyme 2020. Dimana perbandingan 
ini kami gunakan terkait pertim-
bangan adanya ikan yang terdapat 
pada kolam. Sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, didapatkan 
volume atau konsentrasi yang 
diperlukan untuk penuangan 
Eco Enzyme pada masing-masing 
kolam. Adapun hasil perhitungan-
nya dapat dilihat pada tabel 1.

Setelah dilakukannya penuan-
gan Eco Enzyme ke semua kolam 
di area Kampus Warmadewa, ter-
dapat perbedaan kondisi di setiap 
kolam. Adapun perbedaan kondisi 

Untuk Menjernihkan Air Kolam di Kampus Warmadewa
Aplikasi Eco Enzyme (EE)

Oleh :
IR. I WAYAN MULIAWAN, M.T

Dosen Pembina 
Mapala Citta Mandala

tiap kolam ini dengan rincian se-
bagai berikut :
1. Kolam Depan Padmasana
 Penuangan dilakukan pada 

tanggal 28 Oktober 2020 – 10 
November 2020, sesuai dengan 
penjadwalan. Kondisi awal 
kolam sangatlah keruh. Sete-
lah penuangan rutin selama 2 
minggu, kondisi air di kolam 
ini mulai mengalami peruba-
han. Untuk dokumentasinya 
terlampir di lampiran.

2. Kolam Luar (Loby Rektorat)
 Penuangan di kolam ini di-

lakukan juga pada tanggal 28 
Oktober 2020 – 10 November 
2020, sesuai dengan penjadwa-
lan. Kondisi awal di kolam ini 
sangat banyak berisi alga hijau 
yang merusak nilai estetika 
dan mengeluarkan bau yang 
menyengat. Setelah penuangan 
dilakukan selama 14 hari terli-
hat perubahan yang signifikan, 
dimana alga hijau di kolam ini 
terus berkurang tiap harinya. 

3. Kolam Dalam (Loby Rektorat)
 Penuangan di kolam ini di-

lakukan juga pada tanggal 28 
Oktober 2020 – 10 November 
2020, sesuai dengan penjad-
walan. Kondisi awal di kolam 
ini mengeluarkan bau yang 
menyengat. Setelah penuangan 

yang kami lakukan selama 14 hari 
dengan perlakuan yang berbeda 
terkait durasi penuangan yang 
dilakukan pada masing-masing 
kolam maka dapat dilihat berdasar-
kan Tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, kolam 
yang durasi penuangannya dua 
kali sehari berpotensi lebih cepat 
dalam proses penjernihan air 
daripada kolam yang durasi penu-
angannya dua hari sekali. Selain 
itu, dengan durasi penuangan Eco 
Enzyme yang dilakukan dua hari 
sekali mengakibatkan tumbuhan 
alga yang terdapat di kolam terse-

but lebih cepat bereaksi (men-
galami penuaan dari berwarna 
hijau muda (sebelum penuangan), 
kemudian berwarna kuning ke-
hijauan (hari ke-2), dan akhirnya 
mati mengambang di permukaan 
air (hari ke-3)) dibandingkan den-
gan penuangan Eco Enzyme yang 
dilakukan dua hari sekali. Namun, 
pada kasus ini tidak semua kolam 
yang terdapat di area kampus men-
galami penjernihan secara total. 
Hal ini dikarenakan terkait kondisi 
dari masing-masing kolam yang 
berbeda-beda, dengan ekosistem 
yang berbeda pula. ***

Tabel.1 Daftar Penuangan Eco Enzyme 
di Kolam Area Kampus Universitas Warmadewa Selama 14 Hari

No.
Perbandingan Volume (liter) Volume

(ml)/hari Lokasi
Kolam EE Kolam EE

1 50.000 1 2.200 0.044 5 Depan Padmasana

2 50.000 1 5.120 0.1024 75 Kolam Luar (Loby Rektorat)

3 50.000 1 7.880 0.1576 115 Kolam Dalam (Loby Rektorat)

4 50.000 1 14.240 0.2848 1020 Kolam TuguKedokteran

5 50.000 1 5.020 0.1004 360 Kolam Depan Perpustakaan I

6 50.000 1 5.020 0.1004 360 Kolam DepanPerpustakaan II

Tanggal
Perlakuan

T-0 T-1 T-2

28 Oktober 2020 - - -

29 Oktober 2020 - - +

30 Oktober 2020 - - +

31 Oktober 2020 - - +

1 November 2020 - - +

2 November 2020 - - +

3 November 2020 - - +

4 November 2020 - - +

5 November 2020 - - +

6 November 2020 - - +

7 November 2020 - - +

8 November 2020 - - +

9 November 2020 - - +

10 November 2020 - - +

Sumber: Hasil Analisis

Tabel.2 Perkembangan Kondisi Kolam 
Selama 14 Hari

Keterangan: - : tidak ada perubahan + : ada perubahan

dilakukan selama 14 hari terli-
hat perubahan yang signifikan, 
yaitu bau menyengat di kolam 
sudah berkurang. Untuk do-
kumentasi perubahan kondisi 
kolam ini dapat dilihat pada 
lampiran.

4. Kolam Tugu Kedokteran
 Penuangan di kolam ini dilaku-

kan pada tanggal 28 Oktober 
2020 – 10 November 2020 
sesuai dengan jadwal. Kondisi 
awal di kolam ini cukup ban-
yak berisi endapan lumpur. 
Setelah penuangan, kondisinya 
mengalami perubahan yang 
belum maksimal karena adanya 
endapan lumpur yang harus 
diangkat.

5. Kolam Depan Perpustakaan I
 Penuangan di kolam ini dilaku-

kan pada tanggal 28 Okrober 
2020 – 10 November 2020 
sesuai dengan jadwal. Kondisi 
awal di kolam ini banyak terda-
pat alga hijau dan endapan dari 
kotoran ikan. Setelah dilakukan 
penuangan, endapan kotoran 
ikan dan alga hijau di kolam 
ini mulai berkurang akan tetapi 
belum seluruhnya.

6. Kolam Depan Perpustakaan II
 Penuangan di kolam ini dilaku-

kan pada tanggal 28 Oktober 
2020 – 10  November 2020 
sesuai dengan jadwal. Kondisi 
awal sama dengan kolam sebel-
umnya, dan perubahannya juga 
serupa.

Jangka Waktu Yang Dibu-
tuhkan Untuk Mematikan Alga 
Pada Kolam Di Area Kampus 
Warmadewa

Berdasarkan hasil pengamatan 

Kondisi Hari Pertama Kolam Depan Lobi Rektorat

Kondisi Hari Kedua Setelah Penuangan 
di Kolam Depan Lobi Rektorat

Kondisi Hari Kelima Setelah Penuangan 
di Kolam Depan Lobi Rektorat

Kondisi Hari Keempatbelas Setelah 
Penuangan di Kolam Depan Lobi Rektorat
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DENPASAR (SW)- Program Studi 
Arsitektur Fakultas Teknik dan Peren-
canaan Universitas Warmadewa (FTP 
Unwar) menggelar Sanatana Dharma 
Awards #5 Tahun 2020 pada Jumat, 11 
Desember 2020 di Gedung Dharma 
Negara Alaya Denpasar.

Juri dalam Sanatana Dharma Awards 
#5 Tahun 2020 berjumlah 3 orang 
antara lain :
-  Dr. I Nyoman Nuri Arthana, S.T., 

M.T. (Dosen FTP Unwar)
- I Putu Swantara Putra “Klick”  (Praktisi 

Arsitektur Profesional)
-  Herry Palguna, S.T., IAI. (Ikatan Ar-

sitek Indonesia Bali)
Ketua Panitia Sanatana Dharma 

Awards Ir. I Wayan Wirya Sastrawan, 
S.T., M.Sc., dalam laporannya men-
gucapkan terimakasih kepada seluruh 
panitia yang sudah bekerja keras demi 

terselenggranya kegiatan ini. 
Sanatana Dharma Awards ini meru-

pakan rangkaian dari acara Warmadewa 
Architecture Week yang diselenggara-
kan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitek-
tur (HMA) Sanatana Dharma. Dikatakan 
peserta Sanatana Dharma Awards tahun 
ini berjumlah 44 orang mahiswa yang 
mendapat nilai kategori “A” dari 103 
mahasiswa lulusan tugas akhir. 

Dari 40 orang peserta diseleksi 
menjadi 20 besar kemudian di seleksi 
kembali menjadi 10 besar dan hari ini 
finalis 10 besar akan di presentasikan 
untuk mencari juara 1,2 dan 3 yang akan 
diumumkan langsung di akhir acara. 
Dan untuk Juara Favorit akan diumum-
kan pada saat penutupan acara WAW 
pada tanggap 19 Desember 2020.

Ketua Prodi Arsitektur FTP Unwar I 
Nyoman Gede Maha Putra, S.T., M.Sc., 

Ph.D., mengatakan bahwa Sanatana 
Dharma Awards ini sebetulnya per-
panjangan dari tugas akhir mahasiswa. 
Pihaknya melihat ada banyak maha-
siswa berpotensi tetapi terhalang oleh 
waktu. 

Sanata Dharma Award memberi 
peluang bagi mahasiswa-mahasiswa ini 
untuk mengeluarkan segala potensinya 
dan diwadahi dalam bentuk kompetisi 
internal. Sanata Dharma Award  kali ini 
adalah yang kelima. Kegiatan ini dis-
elenggarakan dengan cara bekerjasama 
dengan BEKRAF Kota Denpasar dan 
dimasukkan dalam kalender Denpasar 
Festival. 

Dengan demikian, acara yang se-
mula dalam skala kampus, dibesarkan 
menjadi skala regional. Harapannya 
adalah agar mendapat rekognisi dari 
masyarakat yang lebih luas lagi. [cin]

Sanatana Dharma Awards #5 Tahun 2020
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Oleh : 
I Nyoman Mardika

Dosen Tetap Unwar
Ketua Warmadewa University Press

Foto bersama di Lobby Universitas Citra Bangsa (UCB). Suasana diskusi tentang sharing pengembangan kurikulum.

Matur piuning dan matur suksma yang diakhiri dengan foto bersama 
di Pura Agung Giri Kertha Bhuwana. 

UNTUK yang pertamaka-
linya keluarga besar Fakultas 
Teknik dan Perencanaan Univer-
sitas Warmadewa melaksanakan 
benchmarking dan wisata ke 
Kupang yang terletak di Provinsi  
Nusa Tenggara Timur pada hari 
Jumat sampai dengan Minggu, 
dari tanggal 4 sampai dengan 6 
Desember 2020. Walau masa 
Pandemi Covid-19 belum be-
rakhir, hal ini dilakukan atas 
banyak masukan dari bapak/
ibu dosen dan pegawai karena 
kunjungan ke daerah lain sep-
erti ke pulau Jawa dan Lombok 
sudah sering dilakukan. Seluruh 
peserta kunjungan adalah 34 
orang, kegiatan ini dilakukan 
dengan mengikuti protokol kes-
ehatan yang ketat, dan dikelola 
secara rapi oleh panitia yang 
kebanyakan terdiri atas dosen 
dan pegawai yang berusia muda. 
Sebagai tempat menginap adalah 
Hotel Neo El-Tari yang berbin-
tang tiga lengkap dengan kolam 
renangnya.

Pada hari pertama, dilakukan 
kegiatan formal berupa kunjun-
gan ke Universitas Citra Bangsa 
(UCB) dan Universitas Widya 

Mandira (UWIRA). Seperti biasa 
kegiatan yang dilakukan adalah 
penandatanganan kerjasama 
(MoU) dan MoA yang ditindak-
lanjuti dengan pemberian Kuliah 
Umum kepada civitas akademika 
UCB oleh Bapak Wakil Rektor I 
Unwar (Ir. I Nyoman Kaca, M.P.) 
dengan materi yang berjudul 
“Pengelolaan Perguruan Tinggi”. 
Setelah sesi dikusi, acara di ting-
kat universitas diakhiri dengan 
penyerahan kenang-kenangan 
dan foto bersama. 

Kemudian kegiatan dilanjut-
kan pada level Program Studi 
Teknik Sipil dan Prodi Arsitektur 
dengan materi berupa “Sharing 
Penyempurnaan Kurikulum” 
dalam rangka persiapan akredi-
tasi dan penyelenggaraan kampus 
merdeka. Untuk Prodi Teknik 
Sipil materinya disampaikan 
oleh Bapak Ir, Cokorda Agung 
Yujana, M.T., sedangkan un-
tuk Prodi Arsitektur materinya 
disampaikan oleh Bapak Anak 
Agung Gede Raka Gunawar-
man, S.T., M.T.  Pada saat yang 
sama secara paralel dilakukan 
diskusi yang berkaitan dengan 
kerjasama pengelolaan jurnal 

DUNIA dosen yang berada 
dalam kubangan ilmu sudah 
sepantasnya menghasilkan banyak 
karya ilmiah, yang tidak hanya di-
pajang, tetapi juga dipublikasikan 
dan dipakai berkelanjutan. Sudah 
menjadi kewajiban bagi dosen 
untuk menghasilkan karya ilmi-
ahnya sendiri, baik dalam bentuk 
jurnal, laporan penelitian, maupun 
menulis buku. Sayangnya, hal ini 
masih menjadi wacana yang patut 
diperhatikan dunia akademik.

Hal itupun terjadi dikalangan 
dosen Universitas Warmadewa 
meski dalam dua tahun terakhir ini 
yang gairahnya mulai meningkat, 
namun masih belum maksimal 
jika dilihat jumlah dosen yang 
ada. Terdapat beberapa hal yang 
menjadi sorotan terkait minimnya 
publikasi karya ilmiah dosen, khu-
susnya buku. Minimnya budaya 
membaca dan menulis menjadi 
sorotan utama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pada dasarnya Indonesia masih 
berada dalam kungkungan budaya 
melihat dan mendengar. Di sisi 
lain, budaya membaca dan menu-
lis masih begitu rendah. Dosen 
di Indonesia yang berada dalam 
lingkungan seperti ini kemudian 
sedikit banyak terpengaruh. Pada-
hal mereka yang dilabeli “gudan-
gnya ilmu” sudah seharusnya me-
nerapkan budaya membaca dan 
menulis. Tanpa membaca, mereka 
tidak akan bisa menulis. Tanpa 

Benchmarking dan Ekowisata ke Kupang

Oleh:
I WAYAN RUNA 

Dosen FT. Arsitektur Univ. Warmadewa

oleh I Nyoman Gede Maha Putra, 
S.T., M.Sc., Ph.D. dengan tim dari 
Prodi Arsitektur Universitas Widya 
Mandira. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Ballroom Kelimutu Hotel Neo 
El-Tari. Diskusi kurikulum dan pen-
gelolaan jurnal berlangsung secara 
terbuka dan saling melengkapi sam-
pai dengan sore hari. Pada malam 
harinya di sela-sela jam makan 
malam dilaksanakan pertemuan 
dengan alumni untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka pengem-
bangan dan peningkatan kualitas 
pelayanan lembaga FTP.Unwar.

Pada hari kedua, setelah sara-
pan pagi kegiatan penuh diisi 
dengan wisata yang tidak merusak 
lingkungan (ekowisata) seperti 
belanja kerajinan kain tenun NTT 
di C&A Sentra UMKM, yang khas 
sesuai dengan potensi setempat. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
kunjungan ke Air Terjun Oenesu, 
terus menikmati hasil kebun beru-
pa kelapa muda dan buah mangga 
asal Australia. Kebun seluas 30 
hektar ini adalah milik dari Bapak 
Ir. Abraham Paul Liyanto. Beliau 
adalah anggota DPD RI untuk yang 
ketiga kalinya sekaligus sebagai 
Ketua Dewan Pembina Yayasan 

yang mengelola Universitas Citra 
Bangsa. Beliaulah yang banyak 
memfasilitasi kegiatan di UCB 
sehingga dapat berjalan lancar 
dan penuh kekeluargaan. Setelah 
makan siang di kebun, perjalanan 
dilanjutkan ke Pantai Tablolong. 
Pantai yang indah dengan pasir 
putih dan bebatuan kecil halus 
beraneka warna, serta tempat 
istirahat berupa bangunan khas 
setempat yang sangat bagus se-
bagai latar saat foto bersama. 
Selanjutnya menuju Goa Kristal 
Bolok dengan air yang jernih san-
gat khas dan bagus untuk tempat 
berendam karena tempatnya tidak 
begitu luas. Kunjungan hari kedua 
diakhiri dengan makan malam 
bersama di The Kings Restaurant. 
Tentu saja sebelum makan malam, 
kita bersama menikmati sunset 
dan mengabadikan keindahan 
bangunan restoran dengan bahan 
struktur bambu dan bentuk atap 
yang unik.

Pada hari ketiga, kunjungannya 
adalah ke Pura Agung Giri Kertha 
Bhuwana. Seperti biasa kegiatan 
yang dilakukan adalah pengena-
lan pura secara singkat dari pan-
gempon, persembahyangan dan 

penyerahan dana punia. Setelah 
makan siang dan membeli oleh-
oleh makanan Se’I khas Kupang 
yang ditraktir oleh Bapak Ir. 

Abraham Paul Liyanto, kemudian 
rombongan menuju bandara 
El-Tari untuk balik kembali ke 
Bali.  ***

Suasana Pantai Tablolong dengan bangunan sebagai tempat istirahat yang khas 
sesuai dengan potensi/kearifan lokal.

Meningkat Gairah Dosen Unwar untuk Menulis Buku
menulis, karya ilmiah mereka tidak 
akan pernah dibaca.

Di sisi lain, terkadang bagi dos-
en keahlian menulis merupakan 
suatu hal yang tidak perlu diasah. 
Mereka merasa telah memiliki 
ilmu dan kecakapan akademis 
yang cukup baik, setidaknya di 
hadapan mahasiswa. Hal itulah 
yang kemudian mendorong para 
dosen enggan menulis. Di sisi lain, 
mereka merasa bahwa menerbit-
kan karya ilmiah bisa dilakukan 
dengan menggunakan jasa penu-
lis. Padahal langkah tersebut sama 
sekali tidak dapat dibenarkan.

Ada lagi persoalan yang harus 
diperhatikan terkait minimnya 
dosen yang menulis buku, yaitu 
kurangnya perhatian perguruan 
tinggi. Perguruan tinggi dirasa 
masih kurang dalam memberikan 
pelatihan ataupun materi untuk para 
dosen yang memiliki kekurangan 
dalam menulis. Seharusnya, men-
jadi fasilitator untuk menyelengga-
rakan pelatihan atau mendampingi 
dosen dalam menulis buku adalah 
kewajiban perguruan tinggi. Di 
Universitas Warmadewa, perhatian 
dari pimpinan terhadap dosen yang 
mau menulis buku sudah begiru 
tinggi. Terbukti dosen yang menu-
lis buku dan memperoleh ISBN di 
subsidi sebesar Rp 2,5 juta. Selain 
itu prosesnya melalui lembaga 
penerbitan universitas yakni War-
madewa University Press tidak 
dipungut biaya (gratis). Subsidi 
tersebut justru untuk merangsang 
dan meningkatkan dosen untuk 
menulis buku.

Di samping itu, imbauan menu-
lis dan menerbitkan buku bagi para 
dosen juga tidak mengenai sasaran 
secara menyeluruh. Kebanyakan 
dosen yang kemudian dipacu 
untuk menulis dan menerbitkan 
karya ilmiahnya adalah dosen 
muda, yang dengan hal itu bisa 
menunjang kenaikan pangkatnya. 
Memang, upaya ini akan menuai 
hasil positif pada masa yang akan 
datang. Mereka akan lebih bisa 
diarahkan untuk menciptakan 
atmosfer dunia akademik yang 

lebih baik.
Adapun daftar usulan ISBN 

Warmadewa University Press 
yang sudah terdaftar Tahun 2019 
– 2020 berjumlah 24 buah terdiri 
dari Buku dan Prosiding adalah 
sebagai berikut :
1.  Pedoman akademik Program 

Pascasarjana Universitas War-
madewa - - Putu Ngurah 
Suyatna Yasa, A.A. Rai Sita 
Laksmi, I Made Mardika ; edi-
tor, Ida Bagus Udayana Putra 
978-602-1582-62-6 KDT BAR 
2020

2.  Prosiding Seminar Nasional 
Pembangunan Pariwisata di 
Bali : pengelolaan sumber 
daya air dan pengembangan 
kawasan berbasis ekowisata 
menuju Bali era baru : Uni-
versitas Warmadewa, 13 De-
sember 2019 - - editor, I Made 
Suwitra, Luh Kade Datrini, 
Anak Agung Gde Ananditya 
Prihantara ; reviewer, Ni Luh 
Made Mahendrawati, I Wayan 
Budiarta 978-602-1582-61-9 
KDT BAR 2020

3.  Prosiding Seminar Nasional 
dalam rangka Dies Natalis ke-
35 Universitas Warmadewa 
: pengelolaan pendidikan 
tinggi pada zaman revolusi 
industri 4.0 : Universitas War-
madewa, 27 Agustus 2019 - - 
editor, I Made Suwitra, Luh 
Kade Datrini, Anak Agung 
Gde Ananditya Prihantara ; 
reviewer, Ni Luh Made Ma-

hendrawati, I Wayan Budiarta 
978-602-1582-60-2 KDT BAR 
2020

4.  Ginger soya milk solusi ke-
tahanan pangan & kesehatan 
masyarakat masa pandemi 
Covid-19, pengalaman KKN-
PPM di kelurahan Serangan 
Bali - - I Made Mardika, I 
Putu Eka Mahardika ; editor, I 
Nyoman Mahardika 978-602-
1582-59-6 KDT BAR 2020

5.  Panduan penggunaan elearn-
ing universitas warmadewa 
bagi mahasiswa - - editor, 
Adi Pratama Putra P., I Gusti 
Bagus Dwi Putra 978-602-
1582-58-9 KDT BAR 2020

6.  Buku soal persiapan UKMP-
PD - - editor, Rima Kusuma 
Ningrum, Ni Wayan Diana 
Ekayani 978-602-1582-57-2 
KDT BAR 2020

7.  Panduan penggunaan elearn-
ing Universitas Warmadewa 
bagi dosen - - Adi Pratama 
Putra P 978-602-1582-56-5 
KDT BAR 2020

8.  Desa wisata di masa Covid : 
desa wisata Singapadu Ten-
gah, Gianyar - - I Wayan 
Parwata ; editor, I Ketut Widn-
yana, I Nyoman Artayasa 
978-602-1582-55-8 KDT BAR 
2020

9.  Berlayar melintasi badai : jaga 
kondisi tanpa mengabaikan 
proteksi - - Tanjung Subrata 
... [et al.] 978-602-1582-53-4 
KDT BAR 2020

10.  Sinkritisme peradaban meg-
alitik & Hindu jejak warisan 

budaya arkeologi di Kota Den-
pasar - - I Made Mardika, A.A. 
Rai Sita Laksmi, I Nyoman 
Mardika 978-602-1582-54-1 
KDT BAR 2020

11. Sabilitas lereng berhingga : 
mekanika tanah - - I Nengah 
Sinarta 978-602-1582-52-7 
KDT BAR 2020

12.  Buku panduan akademik Uni-
versitas Warmadewa tahun 
2020 - - I Nyoman Kaca ... [et 
al.] ; penyunting, I Nyoman 
Mardika, Putu Sudarta 978-
602-1582-51-0 KDT BAR 
2020

 
Sedangkan di tahun 2019 yang 

sudah terdaftar adalah:
1.  Buku ajar infeksi virus dengan 

memprediksi infeksi virus 
dengue berat : tinjauan klinis 
- - penyusun, Dewa Ayu Putri 
Sri Masyeni ; editor, Anak 
Agung Indraningrat 978-602-
1582-50-3 KDT BAR 2019

2.  Pengetahuan bahan pangan - - 
penyusun, I Wayan Sudiarta, 
I Putu Candra, I Nyoman Ru-
dianta ; editor, I Gusti Bagus 
Udayana 978-602-1582-49-7 
KDT BAR 2019

3.  Problematik notaris dalam 
praktek : kumpulan makalah 
- - penulis/editor, I Made Hen-
dra Kusuma 978-602-1582-
48-0 KDT BAR 2019

4.  Konsep dan praktik manaje-
men pemasaran - - Ni Made 
Wahyuni ; penyunting, I Way-
an Mirta 978-602-1582-46-6 

KDT BAR 2019
5.  Sosiologi politik : dinamika 

kehidupan sosial dan politik 
masyarakat Indonesia - - I 
Made Wimas Candranegara 
; penyunting, I Wayan Mirta 
978-602-1582-47-3 KDT BAR 
2019

6.  Arsitektur Bali minimalis - - I 
Wayan Suki Luxiana 978-602-
1582-45-9 KDT BAR 2019

7.  Peraturan akademik - - I Ny-
oman Kaca ... [et al.] ; pen-
yunting, I Nyoman Mardika, I 
Made Artawan, Ni Ketut Putri 
Adnyani 978-602-1582-44-2 
KDT BAR 2019

8.  Prosiding Seminar Nasional 
Konsep dan Implementasi 3 
(Konsepsi #3) : Konsep dan 
implementasi mitigasi ben-
cana sebagai upaya peningka-
tan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana : Denpasar, 
7 Desember 2018 - - penyunt-
ing, I Kadek Merta Wijaya, 
Ni Wayan Nurwarsih, Ni 
Wayan Meidayanti Mustika ; 
reviewer, Ni Putu Ratih Pradn-
yaswari Anasta Putri, Made 
Suryanatha Prabawa 978-602-
1582-43-5 KDT BAR 2019

9.  Proceeding International Con-
ference the 1st Warmadewa 
University International Con-
ference on Architecture and 
Civil Engineering : sustain-
ability design and culture : 
October 20 th, 2017 - - edi-
tor, I Kadek Merta Wijaya ; 
reviewer, Tasuku Tanaka ... [et 
al.] 978-602-1582-42-8 KDT 
BAR 2019

10.  Air dalam industri pangan - - 
oleh Luh Suriati, A.A. Made 
Semariyani, Ni Made Ayu 
Suardani S. 978-602-1582-41-
1 KDT BAR 2019

11.  Business English - - Ni Luh 
Putu Indiani ; penyunting, Ni 
Kd Sioaji Yamawati 978-602-
1582-40-4 KDT BAR 2019

12.  Nilai nyat-nyat lezat dan ber-
gizi - penulis, I Gde Suranaya 
Pandit 978-602-1582-39-8  
KDT BAR 2019. ***
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dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat, Sp.OG-K., M.M.
Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Konsultan Obginsos (Obgin Komunitas)
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Warmadewa

KELEMAHAN mendasar dari 
sistem pendidikan seolah-olah 
menekankan peserta didik untuk 
belajar saja dan mengejar nilai 
untuk lulus, padahal hakekat 
pendidikan dan pembelajaran 
tidaklah demikian. Pendidikan 
tinggi hendaknya mengedepan-
kan pada proses, bukan hasil 
semata, bukan pula pengetahuan 
yang hanya sekedar hafalan tanpa 
analisis dan pemahaman, apalagi 
hanya mengejar nilai sebagai 
hasil pembelajaran. Tujuan pen-
didikan jauh lebih dari itu, di-
mana mempersiapkan mahasiswa 
untuk mengimplementasikan 
pengetahuan dan keterampilan-
nya di dunia kerja, bahkan ilmu 
pengetahuan, keterampilan, dan 
teknologi sebagai modalitas hidup 
yang tidak usang oleh waktu, 
sehingga ketika lulus pendidikan 
kompetensinya masih berguna, 
up to date dan tidak expired date/
kadaluarsa. Proses belajar dengan 
upaya optimal, tentu tak akan 
membohongi hasil. Bagaimana 
mengajarkan mahasiswa berpikir 
kritis untuk mendapatkan kompe-
tensi yang dibutuhkan?. Jenjang 
pendidikan tinggi lebih mendidik 
mahasiswa untuk belajar menggu-
nakan kemampuan logic, innova-
tive, analytic, reasonable (LIAR) 
menimba pembelajaran. 

Kemampuan Berpikir kritis 
(LIAR) mahasiswa menjadi mo-
dalitas dan tumpuan menghadapi 
kehidupan kelak. Kampus sebagai 
tempat penyelenggaraan pendidi-
kan tinggi harus mampu mencetak 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
unggul, handal, adaptif, dan up to 
date di eranya. Kampus mampu 
menyiapkan lulusannya untuk 
tetap eksis dan mampu mem-
beri ekses positif pada masanya. 
Kampus sebagai leading sector 
mestinya mampu memprediksi 
dan menyiapkan kemampuan apa 

yang dibutuhkan mahasiswa ketika 
kelak berada di dunia kerja, tidak 
cukup hanya memikirkan bekal 
kompetensi yang ada di lingkup 
profesi saja, namun hendaknya 
mampu bekerja adaptif dan kolab-
oratif di masanya, serta mampu 
berpikir jauh ke depan (beyond) 
atas kompetensi yang dibutuhkan 
nanti di jamannya. 

Era kolaboratif seperti saat 
ini, menuntut semua pihak untuk 
mampu bekerja bersama-sama 
dalam mencapai tujuan masing-
masing yang dapat dijadikan 
penuntun dalam menghadapi 
Kompleksitas kehidupan di abad 
21 dan era ke depan, baik masalah 
maupun imbas dari kemajuan Ilmu 
Pengetahuan, Keterampilan dan 
Teknologi (IPK-TEK). 

Kecerdasan paripurna dibu-
tuhkan untuk mampu beradaptasi 
dijamannya. Harmonisasi akan 
Kecerdasan intelektual (IQ) pent-
ing dimiliki, disamping kecerdasan 
emosional (EQ), dan didasari Ke-
cerdasan Spiritual (SQ) agar tidak 
menjadi manusia yang arogan, 
buta hati, dan pertapa, namun bisa 
menjadi manusia sehat seutuhnya/
paripurna. 

Pemecahan masalah kehidu-
pan yang komplek menuntut untuk 
berani dan tegas dalam mengambil 
keputusan yang baik dan benar 
dengan memiliki keterampilan 
hidup berupa : 1). life and career 
skills; 2). learning and innovation 
skills; dan 3). Information media 
and technology skills, dikenal 
sebagai pelangi keterampilan dan 
pengetahuan. Pada aspek learning 
and innovation skills (keterampi-
lan belajar dan inovasi) aspek yang 
sangat  penting adalah berpikir 
kritis dan mengatasi masalah (criti-
cal thinking and problem solving). 

Kemampuan berpikir kritis 
merupakan kemampuan yang 
harus dimiliki oleh setiap orang, 

Mahasiswa “LIAR” Sebuah Kompetensi 
Utama di Pendidikan Kampus

apalagi mahasiswa. Berpikir kritis 
membuat seseorang lebih terampil 
dalam mengatasi suatu masalah, 
mencari suatu ide/gagasan demi 
kebaikan hidup, dan selalu men-
cari kebenaran ilmiah atas suatu 
gagasan dari orang lain. Memang 
tidak mudah menerima suatu 
gagasan dari orang lain, karena 
setiap gagasan akan memiliki suatu 
kelebihan dan kekurangan, serta 
efek negatif lainnya. Itu sebabnya 
kemampuan berpikir kritis sangat 
penting bagi kehidupan. 

Berpikir kritis adalah berpikir 
dengan logis dan penuh alasan 
untuk setiap hal dan pendapat 
yang dikemukakan. Kemampuan 
berpikir kritis dapat dilatihkan 
melalui keterampilan pemecahan 
masalah (problem solving). Model 
pembelajaran Problem solving di-
awali dengan pemberian masalah 
dan menuntut mahasiswa untuk 
mengidentifikasi masalah serta 
mencari solusinya. 

Dalam pencarian solusi, dapat 
menggunakan Argument Mapping 
(Mind Map) untuk memudahkan 
mahasiswa dalam mencari dan 
memetakan setiap pendapat, dan 
melatih kemampuan berpikirnya 
semakin tajam dan kritis. Sese-
orang yang memiliki kemampuan 
berpikir kritis akan mampu me-
mecahkan masalah secara efektif. 
Berpikir kritis sangat penting bagi 
kehidupan yang penuh dengan 
permasalahan, terutama di abad 
21 dan seterusnya. 

Berpikir kritis merupakan pros-
es berpikir intelektual, dimana 
pemikir dengan sengaja menilai 
kualitas pemikirannya, menggu-
nakan pemikiran yang reflektif, 
independen, jernih dan rasional, 
mencakup keterampilan menafsir-
kan dan menilai pengamatan, in-
formasi, dan argumentasi, meliputi 
; pemikiran dan penggunaan ala-
san yang logis (Logic), mencakup 
keterampilan analitik (analytic) 
membandingkan, mengklasifikasi, 
melakukan pengurutan (sekuensi), 
menghubungkan sebab dan akibat, 
mendeskripsikan pola, membuat 
analogi, menyusun rangkaian, 
memberi alasan secara deduktif 
dan induktif, peramalan, perenca-
naan, perumusan hipotesis, dan 
penyampaian kritik. 

Berpikir kritis tidak sama den-
gan berdebat atau mengkritisi 
orang lain. Kata “kritis” terhadap 
suatu argumen tidak identik den-
gan “ketidaksetujuan” terhadap 
suatu argumen atau pandangan 
orang lain. Penilaian kritis bisa saja 
dilakukan terhadap suatu argumen 
yang bagus, sebab pemikiran kritis 
mestinya bersifat netral, imparsial 
dan tidak emosional. Analisis yang 
kritis dapat meningkatkan pemaha-
man tentang suatu masalah. 

Pemikiran yang analitis, dis-
kriminatif, dan rasional, mem-
bantu memilih alternatif solusi 

yang berguna dan menyingkirkan 
solusi yang tak berguna (reason-
able). Karakteristik dari berpikir 
kritis adalah kreatif(innovative), 
logic, dan rasional, berhati-hati 
dan mencari informasi, sistematik 
dan sesuai dengan intelektual. 
Kemampuan berpikir kritis sebagai 
tujuan umum pendidikan kedok-
teran. Inovasi sangat terkait dengan 
kreatif, yaitu : mengaplikasi ide 
kreatif sebuah tindakan.

Dalam kehidupan sehari-hari 
dan setiap aktifitas, manusia se-
lalu terlibat di dalam pengambilan 
suatu keputusan, baik keputusan 
sederhana maupun kompleks. 
Apalagi sebagai mahasiswa kedok-
teran yang akan menjadi seorang 
dokter, haruslah dapat belajar 
mengambil suatu keputusan pe-
natalaksanaan yang tepat, sesuai 
diagnosa yang tepat pula. Proses 
dalam pengambilan keputusan se-
lalu terkait dengan proses berpikir. 

Proses berpikir yang berlainan 
atau berbeda dapat menghasil-
kan suatu keputusan yang sama, 
atau sebaliknya kesimpulan yang 
berbeda didapatkan dari proses 
berpikir yang sama. Demikian pula 
halnya bagi dokter dalam men-
egakkan diagnosa dan mengam-
bil keputusan penalaksanaan, 
haruslah selalu didasari dengan 
cara berpikir kritis dan mengguna-
kan penalaran/analisis kritis. 

Berpikir kritis merupakan topik 
utama dan penting dalam pen-
didikan modern, terutama dalam 
pendidikan kedokteran. Sebagai 
seorang pendidik, diharapkan ter-
tarik untuk mengajarkan bagaima-
na berpikir kritis kepada peserta 
didiknya, mengajarkan peserta 
didiknya “how to think” bukan 
“how to learn”. 

Berpikir kritis sangatlah ber-
peran penting dalam penalaran 
klinis, sehingga didapatkan suatu 

petimbangan klinis sesuai den-
gan diagnosis yang tepat. Tujuan 
khusus mengajar berpikir kritis 
dalam ilmu pengetahuan atau 
disiplin ilmu lainnya adalah untuk 
meningkatkan keahlian peserta 
didik dalam berpikir dan mem-
persiapkan menjadi lebih berhasil 
di dunia ini. Clinical reasoning 
merupakan proses berpikir untuk 
memberi makna dari suatu temuan 
klinik. 

Setiap tindakan yang dilakukan 
seorang dokter, seperti; menentu-
kan diagnosis, pilihan terapi, atau 
membuat prognosis merupakan 
hasil dari proses pemahaman ter-
hadap fenomena masalah keseha-
tan.  Dalam proses pemahaman 
yang terjadi pada manusia, bagian 
vital yang diperlukan adalah cara 
berpikir logis dan kritis. Hal ini 
disebabkan banyaknya faktor 
menjadi pertimbangan seorang 
dokter sebelum  membuat suatu 
keputusan klinik. 

Berpikir kritis telah menjadi 
salah satu kompetensi dari tujuan 
pendidikan perguruan tinggi di 
banyak negara. Pendidikan tinggi 
di Amerika menjadikan berpikir 
kritis sebagai salah satu sasaran 
yang ingin di capai dan dimuat 
dalam Goals 2000: Educate Ameri-
ca Act of 1990. Selama menempuh 
pendidikan, berpikir kritis dapat 
membantu mahasiswa dalam men-
ingkatkan pemahaman materi yang 
dipelajari dengan mengevaluasi 
secara kritis argumen pada buku 
teks, journal, teman diskusi, ter-
masuk argumentasi dosen. 

Berpikir kritis tidak hanya 
diterapkan dalam proses pengam-
bilan keputusan klinik, tetapi juga 
dalam kegiatan belajar sehari-hari. 
Masalah ini menjadi dasar dalam 
kurikulum Problem Based Learn-
ing (PBL). Proses pembelajaran 
yang berangkat dari masalah 

(Small Group Discussion/SGD; 
Pemicu) ini tentunya melibatkan 
proses berpikir kritis, asalkan 
dilakukan dengan benar, tidak 
saja diskusi dari pemikiran yang 
superfisial juga mendalam. 

Manfaat berpikir kritis dapat 
diterapkan ketika membaca litera-
tur baik berupa laporan penelitian, 
artikel, dll (Critical Appraisal). 
Dengan berpikir kritis, mampu 
membedakan antara fakta, opini 
dengan kesimpulan, memperluas 
wawasan dan pengetahuan, dasar 
clinical reasoning mahasiswa 
kedokteran, serta membantu terca-
painya kompetensi seorang dokter. 

Jadi berpikir kritis dalam pen-
didikan tinggi merupakan kompe-
tensi yang akan dicapai, dan alat 
yang diperlukan dalam mengkon-
struksi pengetahuan. Dosen perlu 
memupuk dan menumbuhkan 
pemikiran kritis pada setiap sta-
dium pembelajaran, dimulai dari 
pembelajaran awal, oleh karena 
itu di dalam kurikulum pendidi-
kan kedokteran, pengembangan 
pemikiran kritis sebaiknya dimulai 
sejak semester awal. Clinical rea-
soning merupakan kemampuan 
utama yang harus dimiliki seorang 
dokter, dan memerlukan kemam-
puan berpikir kritis baik dalam 
proses mengkonstruksi pengeta-
huan, dan keterampilan maupun 
pengambilan keputusan terhadap 
pasien. 

Dalam pendidikan kedokteran 
berpikir kritis menjadi alat untuk 
mengembangkan pemahaman ma-
teri pengetahuan, dan kompetensi 
agar lulusannya dapat mengaplika-
si kompetensinya di dunia kerja 
dengan baik, dengan modalitas 
IPK-TEK memadai, karena sesung-
guhnya bekerja dalam kehidupan 
adalah me-Sewaka Dharma, Me-
layani adalah kewajiban. [13AY] 

(disarikan dari berbagai sumber)

DENPASAR - Rektor Un-
war secara Resmi melepas Per-
wakilan Mahasiswa Universitas 
Warmadewa yang mengikuti 
Peksiminas XV Tahun 2020 yang 
diselenggarakan secara Daring. 
Pelepasan dilakukan pada hari 
Kamis, 26 November 2020 di 
Gedung Gunapriya Dharmapa-
tni Mandapa 1 Unwar. Acara 
dihadiri oleh Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali, Rektor Unwar yang diwakili 
WR I Unwar, WR II Unwar, WR 
III Unwar, Dekan Fakultas dil-
ingkungan Unwar dan yang me-
wakili, Direktur Vokasi Unwar, 
Pembina Unitas, BEM Unwar, 
dan seluruh Peserta Peksiminas 
XV Tahun 2020.

WR III Unwar, Dr. Ir. I Wayan 
Parwata, MT.IPM., dalam lapo-
rannya menyampaikan bahwa 
kegiatan pelepasan ini meru-
pakan ide dari Rektor Unwar. 

Unwar pada Peksiminas Tahun 
2020 ikut berpartisipasi pada 
8 Cabang Seni dari 16 cabang 
seni yang dilombakan. 8 cabang 
seni tersebut mengikutsertakan 
19 mahasiswa Unwar sebagai 
pesertanya. Harapannya keselu-
ruhan cabang seni yang diikuti 
Unwar mampu meperoleh hasil 
yang membanggakan. Pada tahun 
sebelumnya kita hanya baru bisa 
memproleh perak dan perunggu. 
Mudah-mudahan pada Peksimi-

nas 2020 ini mendapatkan hasil 
yang membanggakan.

Tujuan dari pertemuan ini 
adalah memberikan dukungan 
kepada seluruh peserta agar 
mampu meraih prestasi pada 
Peksiminas 2020. Selain itu 
dengan keikutsertaan mahasiswa 
Unwar ini, agar juga memperoleh 
dukungan dan ijin pada masing-
masing Fakultasnya. Harapan-
nya kedepan masih banyak lagi 
prestasi-prestasi yang lahir pada 

setiap fakultas-fakultas dilingkun-
gan Unwar.

Rektor Unwar yang diwakili 
oleh WR I Unwar, Ir. I Nyoman 
Kaca, M.Si., dalam sambutan-
nya memberikan dukungan dan 
semangat kepada seluruh peserta 
Peksiminas 2020, semoga meraih 
prestasi dan menjadi Juara. Den-
gan banyaknya mahasiswa aktif 
di Unwar, besar kemungkinan 
mampu melahirkan lebih ban-
yak bibit-bibit mahasiswa yang 
memiliki prestasi baik dibidang 
akademik dan non akademik. 
Mahasiswa selain mengikuti keg-
iatan akademik, wajib juga untuk 
mengikuti kgiatan nonakademik 
sesuai bakat dan minat yang mi-
liki melalui Unitas-unitas yang 
ada di Unwar. 

Kegiatan-kegiatan di Uni-
tas tersebutlahbyang mampu 
meningjatkan interpersonal skil 
mahasiswa. Ini nantinya menjadi 

penting sebagai keterampilan 
tambahan bahmgi mahasiswa 
setelah lulus nanti.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. 
A. A. Gede Oka Wisnumurti, 
menyampaikan apresiasi yanh 
tinggi terhadap keikutsertaan 
mahasiswa Unwar pada event 
nasional Peksiminas 2020. Peran 
aktif Mahasiswa Unwar dalam 
berbagai event nasional maupun 
internasional harus didukung 
oleh oleh lembaga baik dalam 
bidang akademik, olahraga, dan 
seni. Segala program kerja dan 
berbagi kegiatan yang disusun 
oleh mahasiswa harapnnya untuk 
segera melakukan perubahan 
agar mengacu pada 9 kriteria 
yang dikeluarkan oleh Dikti.

Kegiatan-kegiatan seminar 
dan lainnya yang dilaksanakan 
di Unwar lebih banyak ber-
taraf nasional dan internasional. 

Program-program ini mampu di 
wujudkan Unwar dengan potensi 
dan fasilitas yang telah diberikan 
Unwar. 

Dalam menjaring bakat dan 
minat mahasiswa, banyak strategi 
yang bisa digunakan salah satu-
nya penjaringan mahasiswa yang 
memiliki bakat dan minat saat 
proses PKKMB dengan peng-
isaan data diri mahasiswa serta 
bakat, minat, dan prestasi yng 
dimilikinya. Ini dapat memper-
mudah menemukan potensi dan 
telenta mahasiswa sehingga akan 
lebih efektif untuk membina dan 
mengembangkan potensinya ma-
hasiswa yang berprestasi.

Adapun beberapa cabang 
seni yang diikuti oleh mahasiswa 
Unwar pada Peksiminas 2020 
adalah: 1. Seriosa Putra, 2. Dan-
gdut Putri, 3. Lagu Pop Putri, 4. 
Baca Puisi, 5. Tari, 6. Pop Putra, 
7. Monolog, 8. Vocal Group. ***

Pelepasan Peserta Peksiminas XV Tahun 2020
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(skala nasional). Adapun beberapa 
rangkaian kegiatan dari WAW#4 
yaitu sayembara desain, lomba 
sketsa, Sanatana Dharma Award, 
Talkshow Architecrure, pameran 
arsitektur. WAW#4 ini merupakan 
kegiatan dari himpunan maha-
siswa jadi Prodi hanya membantu 
membesarkan skala dan mengait-
kannya dengan lingkungan sekitar 
yang bekerjasama dengan Bekraf 
Kota Denpasar yang selanjutnya 
akan diikutkan dalam acara Den-
pasar Festival. 

Kegiatan ini didukung oleh 
banyak pihak diantaranya adalah 

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Dae-
rah Bali, Bekraf Kota Denpasar, 
Panitia Denfest dan Pemerintah 
Kota Denpasar. Dengan berkolab-
orasi dengan pihak-pihak inilah 
yang ditempuh Prodi dalam rangka 
memperbesar skala dari kegiatan 
ini. 

Tujuan dari kegiatan ini pada 
dasarnya adalah untuk membia-
sakan mahasiswa bekerja di dalam 
team, dan yang kedua yaitu agar 
Prodi Arsitektur FTP Unwar ber-
peran serta di dalam perbaikan 
kehidupan untuk menciptakan 
pengetahuan baru. Dari tema yang 

diangkat dapat diartikan bagaima-
na Arsitek harus berperan dalam 
pandemi ini dalam membantu 
masyarakat dalam memecahkan 
persoalan-persoalan yang dihadapi 
masyarakat selama pandemi.

Dekan FTP Unwar Prof. Dr. Ir. 
I Wayan Runa, M.T., mengatakan 
kegiatan ini adalah kegiatan yang 
rutin dilakukan setiap tahunnya 
oleh Prodi Arsitektur. Harapannya 
kegiatan ini mampu secara rutin 
dilaksanakan dan selalu ditingkat-
kan, sehingga secara tidak lang-
sung ini merupakan promosi agar 
Unwar semakin dikenal banyak 
orang dan semakin banyak pemi-
nat masyarakat ke Unwar. [cin

4 Sambungan dari hal 12

4 Sambungan dari hal 12

4 Sambungan dari hal 12

4 Sambungan dari hal 1

4 Sambungan dari hal 1

4 Sambungan dari hal 1

4 Sambungan dari hal 1

4 Sambungan dari hal 14 Sambungan dari hal 1
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Pembukaan WAW#4 FTP Unwar

LKMO BEM Universitas Warmadewa

Unitas KSR PMI Unit Warmadewa Menyelenggarakan PKMO

FKIK Unwar Gelar Asesmen Lapangan secara Daring LAMPTKes

Kuliah Umum FH Unwar Pemanfaatan Tanah dalam Bisnis...

Unwar Beri Reward Mahasiswa Berprestasi

Syukuran Turunnya Hasil Akreditasi Institusi Perguruan...

Pascasarjana Unwar Beri Reward Dosen dan Karyawan ...Dari Redaksi

Peringati Hari Ibu, Iwanwar Gelar Webinar “Strategi ...

pemimpin-pemimpin yang siap 
berkontribusi optimal di tingkat in-
stitusi, regional, nasional maupun 
internasional.

Ketua DPM Universitas War-
madewa I Made Yudi Dwipayana 
berharap para peserta dapat mengi-
kuti LKMO ini dengan baik, tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
serta mematuhi setiap peraturan 
yang ditetapkan oleh panitia. 

Selain itu ia berharap setelah 

lulus dari LKMO, para peserta 
tetap terus berjuang kedepan-
nya dan tidak berhenti di tengah 
jalan. Peserta LKMO ini adalah 
kader penerus BEM dan DPM 
Unwar dan akan mendapatkan 
banyak pengalaman dalam or-
ganisasi ini.

Rektor Unwar yang diwakili 
Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, MT.,IPM. pada 
sambutannya mengapresiasi pani-

tia karena bisa menyelenggarakan 
acara ini dengan baik. Ia berharap 
selain mengikuti LKMO ini, selain 
meningkatkan minat keorgan-
isasian dan mencari bibit-bibit 
baru pemimpin kedepannya un-
tuk BEM, harapannya DPM juga 
dapat melaksanakan LKMM di 
tingkat menengah. Di LKMO ini 
ia juga diharapkan dapat mem-
buat, menyaring, dan mencari 
mahasiswa-mahasiswa yang me-
miliki kompetensi di bidangnya 
masing-masing. [*]

bertujuan untuk menyiapkan pem-
impin di organisasi KSR PMI Unit 
Warmadewa. 

Selain apresiasi yang disam-
paikan, WR III Unwar juga mene-
kankan pentingnya karakter dan 

integritas sebagai calon pemimpin 
organisasi. 

Harapan dari legiatan ini ada-
lah bagaimana PKMO mampu 
mengakselerasi kualitas pen-
gelolaan di organisasi dan me-

nyiapkan calon pengurus yang 
berkualitas.

Adapun pemateri atau fasili-
tator yang berkompeten berasal 
dari PMI Provinsi Bali, Pembina, 
Anggota luar biasa dan badan 
pengurus harian KSR-PMI Unit 
Warmadewa. [don]

secantik mungkin. Ia berharap 
dalam proses penilaian asesmen 
nanti apa yang ditemukan oleh 
Tim Asesor tidak jauh berbeda 
dengan apa yang telah dipotret, 
sehingga perjalanan asesmen ber-
langsung dengan aman dan lancar. 
Ia juga berharap agar tim asesor 
dapat membimbing FKIK Unwar 
untuk kebaikan kedepannya.

Sementara itu Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnu-
murti, M.Si., mengatakan sebagai 
badan penyelenggara tentu sangat 
berharap FKIK Unwar yang men-
jadi harapan masyarakat Bali, Indo-
nesia Timur dan Indonesia dapat 
selalu meningkatkan kualitas diri, 
mutu dan juga pelayanan. 

Menurutnya, Yayasan sebagai 
badan penyelenggara selalu mem-
berikan dukungan maksimal dalam 5 
hal yaitu menekankan constitutional 

building yaitu semua atau segala 
sesuatu harus beracu pada aturan, in-
stitutional building yaitu bagaimana 
kita memperkuat kelembagaan, 
mengembangkan kelembagaan dan 
yayasan telah menyelesaikan Statuta 
dan OTK yang baru tentunya dapat 
menjawab 9 kriteria yang kedepan 
menjadi tuntutan undang-undang 
pendidikan dan undang-undang 
guru dan dosen. 

Selanjutnya ayaitu capaci-
ty building, dalam konteks ini 
yayasan memberikan beasiswa 
10 orang setiap tahun dan men-
dorong dosen-dosen di FKIK untuk 
mengambil studi lanjut baik sp-
esialis maupun S3. Yang ke-4 yaitu 
mengembangkan networking serta 
kolaborasi sebagaimana semangat 
4.0. kerjasama di Bali seperti den-
gan Fakultas Kedokteran Unud, 
Undiksha selalu dijalin bahkan 
dengan pemerintah di Provinsi Bali 

Dikatakan, FKIK Unwar diper-
caya untuk menjadi salah satu 
Lab untuk uji Swab dalam rangka 
bagaimana kita berkontribusi 
mengatasi Covid-19. Fasilitas dan 
sarana prasarana selalu diutama-
kan untuk FKIK Unwar karena 
sadar Fakultas Kedokteran harus 
didukung dengan Lab, sarana 
prasarana, dan kerjasama denga 
RS Pendidikan yang ada di Bali. 

Apa yang dilakukan, apa yang 
diberikan dan apa yang dibangun 
fasilitasnya sampai saat ini masih 
banyak yang perlu ditingkatkan. 
Tetapi yayasan akan selalu men-
dukung karena ia percaya dan 
yakin FKIK Unwar yang nanti 
akan menangani tenaga-tenaga 
kesehatan harus benar-benar, per-
tama dalam segi recruitmentnya 
harus baik,prosesnya harus baik, 
input dan outputnya juga harus 
baik karena mereka nantinya akan 
bertanggung jawab atas kesehatan 
manusia. [MDK]

S.H.,M.H., yang dihadiri para 
Wakil Dekan, Kaprodi Hukum, 
para dosen, dan sejumlah maha-
siswa FH Unwar dengan tetap 
mengedepankan protokol keseha-
tan (Prokes) Covid-19.

Dekan FH Unwar, Prof. Bu-
diartha mengatakan tema yang 
diangkat pada kuliah umum ini 
berkaitan adanya Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker) Nomor 
11 Tahun 2020. Dimana, salah 
satu klaster yang tercantung dalam 
Undang-Undang ini adalah inves-
tasi tanah. Oleh karena itu, sangat 
penting untuk dibahas terkait 
pemanfaatan tanah dalam bisnis 
pariwisata bidang perhotelan. 
Apalagi, Bali merupakan destinasi 
pariwisata dunia yang barang tentu 
membutuhkan lahan yang luas 

untuk pembangunan perhotelan. 
Dengan harapan pemanfaatan tan-
ah untuk kepentingan pariwisata, 
baik tanah negara, tanah milik 
perorangan, maupun tanah hak 
adat tidak menuai permasalahan. 
Baik dari segi tata ruang maupun 
ketersediaan untuk lahan perta-
nian, dan desa adat di Bali.

Oleh karena itu, melalui Kuliah 
Umum ini mahasiswa Hukum 
diharapkan memahami dampak 
positif maupun negatif dari pem-
bangunan hotel untuk kepentingan 
pariwisata di Bali yang memanfaat-
kan fasilitas tanah dari pemerintah. 
Apalagi, pembanguann hotel di 
Bali harus mematuhi tata ruang, 
seperti batas kawasan suci pura, 
pemukiman, industri, pariwisata 
nasional, dan lainnya. Dengan 

demikian, ke depan tata ruang Bali 
memberikan nuansa yang lebih, 
sehingga bisa dinikmati generasi 
yang akan datang.

Narasumber, Dr. Iwan Permadi 
mengatakan aturan main dalam 
pemanfaatan tanah untuk bisnis 
pariwisata bidang perhotelan 
pada UU Ciptaker 2020 berbeda 
dari sebelumnya. Sehingga, prak-
tisi, pembisnis, dan investor harus 
mampu mengkaji tanah-tanah apa 
saja yang mudah dimanfaatkan  un-
tuk bisnis pariwisata. “Kalau tanah 
negara jelas aturan mainnya, tapi 
kalau tanah hak ini memang ada 
perubahan-perubahan. Intinya, 
melalui kuliah umum ini para pem-
bisnis, investor dan praktisi-praktisi 
pertanahan akan mengetahui hak-
hak tanah apa saja yang bisa di-
manfaatkan untuk bisnis pariwisata 
perhotelan,”pungkasnya. [*]

sebanyak 31 mahasiswa/mahasiswi 
berprestasi diberikan penghargaan. 
Tujuannya agar lebih memacu diri 
untuk meningkatkan prestasi mereka 
ke depannya. 

Di samping juga untuk memoti-
vasi rekan dan adik tingkatnya untuk 
mengembangkan minat dan bakat 
yang dimilikinya untuk berkom-
petisi. Mahasiswa berprestasi yang 
diberikan reward, yaitu mahasiswa 
yang meraih prestasi juara I, II, dan III 
pada tahun 2019 dan 2020 di tengah 
pandemi Covid-19.

“Reward ini kami berikan agar 
adik-adik mahasiswa semangat 
untuk mengembangkan minat dan 
bakat mereka untuk meraih pres-

tasi. Karena dengan prestasi yang 
mereka raih berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas Universi-
tas Warmadewa sendiri,”tandas 
Wayan Parwata.

Dikatakan, pada ajang POM-
Nas tahun 2019 mahasiswa Unwar 
mampu meraih peringkat 17 dari 
4.600 lebih perguruan tinggi se-In-
donesia. Sedangkan pada Peksimi-
nas mampu meraih peringkat 32 
dari 4.600 lebih perguruan tinggi. 
Diharapkan, dengan diberikan-
nya reward ini peringkat prestasi 
mahasiswa Unwar ke depannya 
bisa lebih meningkat.

Rektor Unwar, Prof. Widjana 
berharap dengan reward yang 

diberikan dapat memacu dan 
memicu semangat mahasiswa, 
pembina dan pembimbing untuk 
meningkatkan prestasi ke depann-
ya. Sebab, dengan raihan prestasi, 
baik di bidang akademik maupun 
non akademik dapat meningkat-
kan eksistensi Unwar ditingkat 
nasional bahkan internasional. 
Sehingga, Unwar lebih dikenal 
dan diminati masyarakat dunia 
untuk meningkatkan kualitas diri.

Tidak hanya mahasiswa, se-
banyak 32 orang pembina unitas 
dan pembimbing/reviewer PKM 
juga diberikan reward atas binaan 
dan bimbingan yang diberikan 
kepada mahasiswa dalam persia-
pan menghadapi berbagai jenis 
perlombaan.  (*)

Acara dihadiri Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali beserta jajaran, Rektor Unwar 
beserta jajaran, Direktris PPs Un-
war, Dekan di lingkungan Unwar, 
Pejabat Struktural, pegawai Kantor 
Pusat Unwar serta pegawai yang 
telah purnabhakti di tahun 2020.

Acara diisi dengan penyera-
han Sertifikat Akreditasi Pergu-
ruan Tinggi (BAN-PT) dari Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri Pro-
pinsi Bali kepada Rektor Unwar, 
penyerahan penghargaan kepada 
dosen dan pegawai yang telah 
purnabhakti, dan potong tumpeng.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
mengatakan nilai akreditasi Unwar 
mulai tahun 2021-2026 adalah 

kategori Sangat Baik dengan nilai 
340. Ini sesuai dengan ekspektasi 
karena untuk mendapatkan nilai 
unggul ada 1 syarat wajib yang 
belum terpenuhi yaitu akreditasi 
prodi minimal 25% harus A. 

Ia berharap prodi yang ada di 
Unwar lebih berusaha keras untuk 
mendapatkan nilai unggul atau A 
terutama prodi yang memiliki ke-
mampuan dan memiliki nilai yang 
cukup tinggi. 

Di momen pergantian tahun ini, 
Rektor Unwar mengajak kepada se-
mua civitas akademika Universitas 
Warmadewa untuk bekerja keras 
dan mengerahkan semua tenaga 
untuk saling bahu membahu un-
tuk memajukan institusi ini, selalu 
ingat visi misi Unwar dan spirit 

Sapta Bayu. 
Ketua Yayasan Kesejahteraan 

Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengatakan acara tutup tahun ini 
sebagai ajang untuk melakukan 
evaluasi diri terhadap apa yang 
sudah dikerjakan dan apa yang 
belum dilaksanakan sehingga di 
tahun 2021 dapat mengerjakan 
hal-hal yang sudah direncanakan 
dan yang sudah disusun dalam 
RKA tahun 2021.

Oleh karena itu ia menghimbau 
agar tetap menjaga kekompakan, 
kinerja dan melaksanakan apa yang 
menjadi tugas masing-masing. Ia 
berterima kasih kepada semua pihak 
baik itu pimpinan, dekan, kaprodi, 
staf dan semua lapisan yang sudah 
bergerak bersama untuk mewujud-
kan welfare for all. [*]

evaluasi untuk kinerja Dosen dan 
Tendik dilingkungan Pascasarjana 
Unwar. 

Acara dihadiri oleh Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali, Rektor Unwar, Di-
rektur Pascasarjana Unwar, Sek-
retaris Pascasarjana Unwar, UPM 
Pascasarjana Unwar, Kaprodi dan 
Sekprodi dilingkungan  Dosen  
Pascasarjana Unwar, KTU dan staf 
dilingkungan Pascasarjana Unwar. 
Dengan pengahragaan ini nantinya 
mampu memberikan motivasi 
dalam meningkatkan kualitas diri 
dalam pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi agar di tahun 
2021 kita lebih semngat secara 
optimal dalam mencapai tujuan 
kita di tahun 2021. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
dalam sambutannya memberikan 
apresiasi kepada Program Pascasar-
jana Unwar dalam penyelenggaran 
kegiatan ini. Rektor Juga memberi-
kan selamat kepada Dosen dan 
Tendik berprestasi dilingkungan 
Pascasarjana Unwar. Kegiatan ini 
nantinya dapat dimanfaatkan se-
bagai sarana intropeksi diri untuk 

mengembangkan kemampuan dan 
pengetahuan yang dimiliki. Mari 
bersama-sama untuk meningkat-
kan kinerja di tahun depan. Masih 
banyak tantangan yang akan kita 
hadapi di tahun depan, sehingga 
kita perlu semangat dan kinerja 
yang tinggi.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A. 
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
dalam sambutannya memberikan 
apresiasi kepada pascasarjana 
Unwar atas kegiatan ini. Ini sangat 
penting untuk setiap tahunnya 
secara rutin dalam memberikan 
prestasi kinerja yang telah ber-
jalan. Pada tahun 2020 ini, wa-
laupun pandemi, pascasarjana 
Unwar masih tetap aktif dan selalu 
berkotribusi dalam setiap kegia-
tan yang berhubungan dengan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Pemberian penghargaan kepada 
Dosen dan Tendik ini seuai den-
gan pelaksanaan PPEPP dimana 
kita bisa evaluasi untuk kinerja kita 
satu tahun sebelumnya sebagai 
bahan dalam memperbaiki kinerja 
di tahun depan. 

Kedepannya kita perlu menata 

setiap kegiatan agar terstruktur 
dan terencana dengan matang dan 
sungguh-sungguh dalam pengem-
bangan institusi. Seluruh civitas 
mulai dari pimpinan, Dosen, dan 
staf harus bekerja keras dalam 
mencapai tujuan institusi. Harus 
tetap memberikan pelayanan yang 
ikhlas dalam berbagai macam hal 
dengan menjaga soliditas, solidari-
tas, dan rasa saling menghargai.

Dalam kegiatan tersebut, Dos-
en Berprestasi Program Pascasar-
jana Unwar Tahun 2021 adalah 
sebagai berikut : 
1. Dr. Drs. A. A. Gede Raka M.Si
2.  Dr. Ir. Yohanes Parlindungan 

Situmeang, M.Si. 
3.  Dr. Ir. I Gusti Agung Putu Ery-

ani, MT.
Sedangkan, untuk Tenaga 

Kependidikan Berprestasi Program 
Pascasarjana Unwar Tahun 2021 
adalah sebagai berikut: 
1.  Ni Ketut Putri Adnyani, S. Sos. 
2.  A.A Gede Agung Putra S.Pd.
3.  Dewa Ayu Manik Candra 

Puspa, SE.
Selain dua penghargaan terse-

but, program Pascasarjana Unwar 
juga memberikan rewards kepada 
Dosen dalam Penerbitan Jurnal, 
Buku, dan Haki. [don]untuk membantu menanggulangi 

dampak Covid-19 suatu pandemi 
yang melanda saat ini. 

Harapannya bahwa materi yang 
disampaikan oleh  para narasumber 
dapat membuka cakrawala ibu-ibu 
Iwanwar untuk berperan aktif dan 
bahu-membahu di dalam masyarakat 
untuk mengurangi sedikit beban 
masyarakat yang terkena dampak 
dari pandemi Covid-19.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengucapkan terima kasih banyak 
kepada Wakil Gubernur Bali ka-
rena telah bersedia untuk menjadi 
keynote speaker dalam acara ini. 

Ia berharap dengan mengundang 
Wakil Gubernur Bali, acara We-
binar ini dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. Terima kasih juga 
diberikan kepada Ibu-ibu Iwanwar 
karena telah melaksanakan kegia-
tan Webinar ini yang juga sekali-
gus merayakan Hari Ibu.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A. 
A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengucapkan terimakasih kepada 
Iwanwar karena telah menggags pro-
gram untuk mendiskusikan kondisi 
pandemi Covid-19 yang sudah 
mewabah dan melanda semuanya. 

Menurutnya, tema ini sangat 

menarik untuk didiskusikan agar 
nantinya ibu-ibu Iwanwar benar-
benar bisa menjadi panutan seka-
ligus bisa menjadi leader dalam 
rangka bagaimana menerapkan 
protokol kesehatan dengan baik 
dan memberikan sosialisasi ke-
pada masyarakat. 

Dan tidak lupa juga disampai-
kan ucapan  terimakasih kepada 
Bapak Wagub karena di tengah-
tengah kesibukannya masih bisa 
meluangkan waktunya untuk 
memberikan semangat, motivasi 
dan bahkan bisa mengajak para 
ibu-ibu untuk bersama-sama me-
nyukseskan program pemerintah 
Provinsi Bali terutama dalam men-
gatasi pandemi Covid-19.  [cin]

fakultas dan acara Wisuda Sarjana 
yang ada juga dilakukan dengan 
cara online.

Jika dalam pembelajaran digu-
nakan sistem daring dan online, 
dalam proses pengabdian juga tetap 
berlangsung hanya saja dengan cara 
atau model yang menyesuaikan. 
Pengabdian pada masyarakat lebih 
banyak dilakukan lewat kegiatan 
fakultas dan universitas. Bantuan 
sembako bagi warga yang terdampak 
terutama dilingkungan kampus dan 
mahasiswa juga dilakukan oleh Rek-
tor Bersama Yayasan Kesejahtraan 
KORPRI Bali. 

Terkait COVID-19, civitas akade-
mika Univ. Warmadaewa memben-
tuk sebuah gugus tugass COVID-19 
termasuk memberikan bantuan 
lewat Laboraturium Fakultas Ke-
dokteran dan Ilmu Kesehatan(FKIK) 
untuk membantu dalam melakukan 
tesPCR atau swab kepada pasien 
untuk memeriksa apakah seseorang 

positif COVID-19 atau negatif. 
Terbitan kali ini kami memilih 

tema khusus yakni upaya dari FKIK 
Univ. Warmadewa untuk mengikuti 
re-akreditasi sehingga mampu mer-
aih nilai A lewat kegiatan asasemen 
dan ditampilkan menjadi berita 
utama. Sedangkan untuk dharma 
ketiga, Unwar melalui Lemlit dan 
P2M tetap memberikan kesempatan 
kepada dosen untuk melakukan pe-
nelitian sesuai dengan bidang ilmu 
masing-masing.

Terkait dengan situasi COV-
ID-19 tersebut maka untuk terbitan 
kali ini cendrung menampilkan 
berita dan opini yang masih ada 
hubungannya dengan COVID-19. 
Selain itu, redaksi juga tetap me-
nampilkkan kegiatan lain yang 
kami rangkum dan dipilih dari bu-
lan Juni sampai dengan Desember 
2020. Selain kegiatan mahasiswa 
baru, redaksi Suara Warmadewa 
juga tetap memberikan ruang 

kepada kegiatan mahasiswa khu-
susnya kegiatan Unitas yang ada 
serta kegian Badan Eksekutif Maha-
siswa (BEM) Universitas maupun 
di Fakultas. Tidak ketinggalan pula 
berbagai bentuk kegiattan yang 
ditampilkan adalah prestasi maha-
siswa, pengabdian, penelitian serta 
beberapa kegiatan yang mampu 
untuk meningkatkan promosi Un-
war sejalan dengan “Sapta Bayu”. 

Upaya yang telah dilakukan 
Rektor Prof dr Dewa Putu Wid-
jana, menjalin kerjasama dan 
hubungan dengan pihak yayasan 
untuk mendorong para dosen terus 
meningkatakan penelitian baik 
yang dibiayai yayasan, universitas 
maupun Ristek Dikti. 

Kedepan kami dari jajaran 
redaksi tengah melakukan per-
baikan dan evaluasi sehingga 
mudah-mudahan mampu terus 
bisa memberikan sajian berita 
yang lebih bermutu, obyektif dan 
komunikatif sesuai moto dari Ko-
ran Suara Warmadewa. Redaksi



12EDISI 28 l DESEMBER 2020

DEMPASAR (SW) - Acara di-
hadiri oleh Ketua Yayasan Kes-
ejahteraan Korpri Propinsi Bali, 
Rektor Unwar, Dewa Made Be-
ratha sebagai pinisepuh pendiri 
Unwar dan sebagai Dekan Fisip 
Unwar Pertama, para Dekan Fisip 
terdahulu dari masing-periode, 
Dekan dan Wakil Dekan Fisip 
Unwar, Ketua dan Sekretaris Prodi 
di lingkungan Fisip Unwar, Pejabat 
Struktural, Dosen dan Pegawai di 
lingkungan Fisip Unwar, DPM, 
BEM dan mahasiswa di lingkungan 
Fisip Unwar.

Ketua Panitia Ni Putu Suliastini 
mengatakan acara ini bertujuan 
untuk meningkatkan kebersamaan, 
jalinan kasih sayang, kepedulian 
dan persaudaraan di antara ma-
hasiwa, alumni, dosen dan pega-
wai di lingkungan Fisip Unwar. 
HUT BK Fisip Unwar yang ke-36 
dengan tema Gempita Kejayaan 
Kita ‘Sinergi dalam Keberagaman, 
dimana keberagaman ini diartikan 
sebagai sebuah perbedaan yang 
kemudian menyatu membentuk 
sebuah kesatuan yang padu men-
jadi sinergi menuju perjalanan 

yang panjang hingga tiba saatnya 
pada hari ini Fisip Unwar mer-
ayakan kejayaan dengan gerlap 
gempita. Berbagai kegiatan yang 
telah terlaksana :
-  Lomba Pidato Tingkat SMA/

SMK se-Bali
-  Lomba Artikel Tingkat Maha-

siswa Nasional
-  Lomba Esaay Tingkat SMA/

SMK se-Bali dan Tingkat Ma-
hasiswa Nasional

-  Lomba Debat Tingkat Maha-
siswa Nasional
Dekan Fisip Unwar Drs. I 

Wayan Mirta, M.Si., mengatakan 
bahwa tema yang diusung kali 
ini dapat diartikan ketika keber-
agaman itu dapat menjadi sebuah 
sinergi maka segala hal yang 
menjadi agenda perjuangan akan 
mencapai puncaknya hingga apa 
yang menjadi cita-cita bersama 
akan terwujud dengan penuh 
suka cita. Setelah perjuangan 
dan perjalanan panjang, saat ini 
di umur yang ke-36 tahun Fisip 
Unwar dapat merayakan sebuah 
kejayaan yang telah diraih dengan 
gerlap gempita dalam kebahagian 

DEMPASAR (SW) - Badan Ekse-
kutif Mahasiswa (BEM) Universitas 
Warmadewa menyelenggarakan 
Latihan Kepemimpinan dan Mana-
jemen Organisasi (LKMO) dengan 
tema Membentuk Kader Unggul 
yang Memiliki Integritas dan Kuali-
tas Diri Dalam Mengembangkan 
Jiwa Kepemimpinan pada Sabtu, 21 
Nopember 2020 di Ruang Audito-
rium Widya Sabha Uttama Unwar. 

Acara dibuka Rektor Unwar 
yang diwakili Wakil Rektor III Un-
war, diikuti Dekan di lingkungan 
Unwar secara daring, Kasubag. 
Minat dan Bakat Unwar, BEM serta 
Unitas di lingkungan Unwar.

Kegiatan ini berlangsung selama 
2 hari dari tanggal 21-22 Nopember 
2020 dengan menerapkan protokol 
kesehatan dan tetap menjaga jarak 

serta memakai masker. Dimana 
peserta sebanyak 50 orang meru-
pakan mahasiswa baru Unwar. 
Narasumber pada hari ini yaitu 
Drs. I Dewa Putu Sumantra, M.Si., 
dengan materi Manajemen Or-
ganisasi dan Manajemen Konflik 

Berlandaskan Asta Brata dan Putu 
Suprapti Santy Sastra, SH.,CHT.,CI 
dengan materi Public Speaking, di-
lanjutkan dengan perkenalan DPM 
dan tuposi DPM.

Ketua Panitia Rai Angga Filipo 
Candra Raditya mengatakan keg-

iatan ini merupakan kegiatan rutin 
yang diadakan setiap tahunnya 
berupa pembinaan kepemimpinan 
dan organisasi yang disusun secara 
sistematis dan terarah yang dilak-
sanakan secara berjenjang terdiri 
dari LKMO tingkat fakultas dan 
dilanjutkan dengan LKMO tingkat 
universitas. 

Tujuan kegiatan ini yaitu 
mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilan serta manajemen 
mahasiswa dalam berorganisasi, 
memberi pemahaman mengenai 
lingkungan,  menyatukan visi 
dan gerak perjuangan maha-
siswa Unwar untuk membawa 
perubahan yang lebih baik untuk 
nama universitas, serta mencetak 

DEMPASAR (SW) -  Him-
punan Mahasiswa Arsitektur 
(HMA) Sanatana Dharma Pro-
di Arsitektur Fakultas Teknik 
dan Perencanaan Universitas 
Warmadea (FTP Unwar) me-
nyelenggarakan Pembukaan 
Warmadewa Architecrure Week 
(WAW) #4 dengan tema “Ar-
chitecrure Within Pandemic, in 
Other Perspective” pada Kamis, 
3 Desember 2020 di Gedung 
Dharma Negara Alaya (DNA) 
Denpasar. 

Acara dihadiri oleh Dekan 
FTP Unwar, Kepala Bidang 
Sumber Daya Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisa-
ta Kota Denpsar, Wakil Dekan 
I FTP Unwar, Wakil Dekan III 
FTP Unwar , Pejabat Struktural 
dan Dosen di lingkungan FTP 
Unwar, dan mahasiswa Prodi 
Arsitektur FTP Unwar.

Kepala Studio Arsitektur Ir. I 
Wayan Wirya Sastrawan, S.T., 
M.Sc., mengatakan kegiatan 

WAW #4 ini digelar secara 
bersamaan dengan kegiatan 
Sanatana Dharma Awards #5 
yang rutin diselenggarakan 
setiap tahunnya. 

Sanatana Dharma Awards 
merupakan kompetisi tugas 
akhir bagi mahasiswa Prodi Ar-
sitektur FTP Unwar. Tugas akhir 
tersebut ada 2 sesi yang kemu-
dian disatukan di akhir tahun 
dan dilakukan kompetisi bagi 
mahaiswa yang mendapatkan 
nilai A yang akan dinilai oleh 
juri-juri eksternal yang berkom-
peten di bidangnya. Jadi tujuan 
utama dari kegiatan ini selain 
berkompetisi adalah untuk me-
nambah daya saing mahaiswa.

Ketua Prodi Arsitektur FTP 
Unwar I Nyoman Gede Maha 
Putra, S.T., M.Sc., Ph.D., men-
gatakan bahwa pada tahun ini 
kegiatan WAW #4 skalanya 
diselenggarakan lebih besar 

DEMPASAR (SW) - Unitas 
KSR PMI Unit Warmadewa me-
myelenggarakan PKMO (Pelati-
han Kepemimpinan Manajemen 
Organisasi) di Ruang Sidang Sri 
Ksari Mandapa Unwar pada hari 
Jumat-Sabtu, 11-12 Desember 
2020. 

Acara dihadiri oleh Rektor 
Unwar yang diwakili WR III 
Unwar, Para Narasumber, Pem-
bina KSR PMI Unit Warmadewa, 
Panitia, dan seluruh Peserta yang 
berjumlah 243 Mahasiswa yang 
mengikuti kegiatan baik secara 

Daring maupun Luring dengan 
tetap memperhatikan protokol 
kesehatan Covid 19.

Rektor Unwar, yang diwakili 
oleh WR III Unwar, Dr. Ir. I Way-
an Parwata, MT., menyampaikan 
bahwa kegiatan PKMO ini sangat 
penting dalam upaya meningkat-
kan kualitas sumber daya manu-
sia di KSR PMI terkait dengan 
kepemimpinan dan manajemen 
pengelolaan organisasi. 

Kegiatan ini nantinya dapat 

suara
ARMADEW
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Hari Raya Natal 2020
& Tahun Baru 2021

Malam Puncak HUT BK Fisip Unwar Ke-36
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Warmadewa (Fisip Unwar) menyelenggarakan 
Malam Puncak HUT BK Fisip yang ke-36 yang 

mengusung tema Gempita Kejayaan Kita ‘Sinergi 
dalam Keberagaman’ pada Sabtu, 28 Nopember 

2020 di Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar. 

dan euphoria. Melalui perayaan 
ini Fisip Unwar akan terus men-
ingkatkan rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan dengan harapan apa 
yang belum tercapai dapat dicapai, 
dan apa yang telah tercapai dapat 
ditingkatkan bersama-sama.

Fisip Unwar kedepan diharapkan 
mampu bersaing dengan perguruan 
tinggi lain baik tingkat regional, 
nasional dan internasional. Mem-
pertimbangkan semua potensi yang 
ada segenap civitas akademika Fisip 
Unwar siap mewujudkan dengan 
kinerja yang baik berdasarkan BAN 

PT dan Renstra fakultas. Untuk 
mencapai hal tersebut tentu sangat 
diperlukan dukungan, peran dan 
partisipasi dari semua keluarga be-
sar civitas akademika Fisip Unwar, 
sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing.

Hal yang pasti adalah bahwa 
semangat kebersamaan harus men-
jadi inspirasi untuk membangun 
kesadaran kolektif untuk menin-
gkatkan kualitas dan daya saing 
lulusan khususnya Fisip Unwar 
dalam era revolusi 4.0. Lulusan 
Fisip Unwar akan tetap menjadi 

eksis apabila menunjukkan se-
buah kapasitas kemandirian dalam 
menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya serta kreatif dalam ber-
bagai kegiatannya.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan bahwa malam ini 
semua yang ada disini diberikan 
kesempatan untuk bergembira-ria 
dalam rangka perayaan puncak 
HUT BK Fisip Unwar yangke-36. 
Prof. Widjana mengaku sangat 
terkesan dengan sambutan Ket-
ua BEM Fisip yang mengatakan 

bahwa malam ini adalah malam 
kebersamaan, jadi benar saja pada 
malam ini semua berkumpul disini 
dalam rangka merekatkan tali si-
lahturahmi dan tali persaudaraan. 

“Ini adalah salah satu modal 
besar karena ini yang disebut 
dengan kultur organisasi, budaya 
organisasi adalah kebersamaan 
dan jika mampu menjalankan-
nya sebaik mungkin pasti akan 
meningkatkan kinerja. Dengan 
kinerja yang baik Fisip Unwar 
kedepannya diyakini akan menjadi 
pejantan tangguh.” [Den]

Pembukaan WAW#4 
FTP Unwar

4 BERSAMBUNG HAL 11

LKMO BEM Universitas Warmadewa

4 BERSAMBUNG HAL 11

Unitas KSR PMI Unit Warmadewa 
Menyelenggarakan PKMO

4 BERSAMBUNG HAL 11


