
suara
ARMADEW

Objekt i f , Komun ikat i f & D inam ik
EDISI 29 l MARET 2022 Koran Kampus Universitas Warmadewa

www.suarawarmadewa.ac.id email: univ_warmadewa@unwar.ac.idONLINE :

Pengantar Pengantar RedaksiRedaksi
KITA semua patut berbang-

ga karena ditengah pandemi 
virus corona atau COVID-19 
tahun ini masih mampu me-
laksanakan aktivitas Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi. Salah 
satu kegiatan tri dharma per-
guruan 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 disesuaikan dengan kondisi daerah ini yang 
juga tertimpa musibah yakni merebaknya virus Corona.

Hingga saat koran ini diterbitkan, proses belajar 
mengajar dengan mahasiswa di Unversitas Warmade-
wa 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 bimbingan 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 pe-
lepasan dari masing-masing fakultas dan acara Wisuda 
Sarjana yang ada juga dilakukan dengan cara online.

Jika dalam pembelajaran digunakan sistem daring 
dan online, dalam proses pengabdian juga tetap ber-
langsung hanya saja dengan cara atau model yang 
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UNIVERSITAS Warmadewa (Unwar) me-
lalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 
menerjunkan sebanyak 1.859 mahasiswa me-
lalui program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Reguler 
Periode Genap Tahun 2022 dari 5 Fakultas yang 
ada di lingkungan Unwar. 

Mahasiswa KKN-PPM ini disebar di 62 desa 
pada 4 kabupaten/kota di Bali. KKN-PPM ini 
mengusung tema “percepatan pemulihan aspek 
kehidupan masyarakat dalam upaya mewujud-
kan tujuan pembangunan nasional”. Mahasiswa 
KKN-PPM dilepas secara hybrid oleh Rektor Un-
war yang dipusatkan di Auditorium Widya Sabha 
Uttama Unwar, Selasa (22/2). Program KKN-PPM 
ini akan berlangsung selama sebulan penuh.

Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan Kese-
jahteraan Korpri Propinsi Bali, Rektor Unwar, 
Dekan dilingkungan Pascasarjana Unwar, Ka. 
LPM beserta Sekretaris, Kepala Desa Siangan 
sebagai perwakilan Desa, Panitia KKN, Dosen 
Pembimbing KKN, serta seluruh Mahasiswa 
Peserta KKN baik secara Online atau Offline.

Kepala LPM Unwar, Prof. Dr. Drs. I Wayan 
Wesna Astara, SH.,M.Hum.,M.H., mengatakan 
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PENGUKUHAN Guru Besar 
Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna As-
tara, SH., MH., M.Hum., dilaksa-
nakan di Ruang Auditorium Widya 
Sabha Uttama Unwar pada Senin, 
31 Januari 2022 dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan.

Acara dihadiri oleh Wakil 
Gubernur Bali, Kepala LLDIKTI 
Wilayah VIII, Bupati Badung yang 
diwakili Ka. Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kab. Badung, Ketua 
DPRD Badung, Ketua Fraksi PDIP 
Badung, Aptisi, Pengurus Wilayah 
Bali INI, Pengurus Wilayah Bali 
IPPAT, Ketua Dewan Pembina 
YKKPB, Ketua YKKPB beserta jajar-
an, Rektor Unwar beserta jajaran, 
Ketua Senat Unwar beserta jajaran, 
Senat di luar Unwar, Keluarga Prof. 
Dr. Drs. I Wayan Wesna Astrana, 
SH., MH., M.Hum., serta undang-

an lainnya. 
Setelah Prof. Wesna meleng-

kapi koleksi guru besar Unwar se-
harusnya, Unwar memiliki 14 guru 
besar. Namun belum lama ini Prof. 
Irianto telah berpulang, sehingga 
tersisa 13 orang guru besar. 

Prof. Wesna tercatat sebagai 
guru besar bidang Ilmu Hukum 
ke dua di Fakultas Hukum Unwar. 

Gelar guru besar tentunya 
menjadi mimpi semua dosen, 
sebagai pucak pendakian akade-
mis. Namun, untuk mencapai ke 
jenjang itu, tidak mudah. Butuh 
kerja keras super ekstra untuk 
mewujudkannya. 

“Saya berproses sejak 2012. 
Tapi sempat mandeg. Akhirnya 
terwujud tahun ini (2022 red). Mo-
tivasi terbesar saya adalah mem-
bantu hak-hak hukum masyarakat 

UNWAR Menjadi Tuan Rumah 
dalam Rapat Kerja Provinsi (RAKER-
PROV) Badan Pembina Olahraga Indo-
nesia (BAPOMI) dan Badan Pembina 
Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) 
Provinsi Bali. 

Rakerprov diselenggarakan pada 
hari Sabtu, 22 Januari 2022 di Ruang 
Gunapriya Dharmapatni Mandapa 
FKIK Unwar. 

Acara Rakerprov dihadiri oleh 
Ketua Umum Koni Bali, Kadis. Kebu-
dayaan Prov. Bali yg diwakili Kabid. 
Kesenian, Rektor Unwar, Sekretaris 
KONI Bali, Pengurus BAPOMI & BP-
SMI Prov. Bali, Anggota BAPOMI & 

BPSMI Prov. Bali dari masing-masing 
Perguruan Tinggi. 

Ketua Pelaksana Rakerprov Bali, 
Dr. Ir. I Wayan Parwata, MT., IPU. Ase-
an Eng., dalam laporannya menyam-
paikan bahwa kegiatan Rakerprov 
ini merupakan lanjutan dari kegiatan 
Musprov yang telah dilaksanakan pada 
bulan Desember 2021. Rakerprov ini 
diikuti oleh 51 peserta dari Perguruan 
Tinggi (PT) se Bali. Dalam panduan 
Simkatmawa dan Permendikbud 
menyatakan dalam kegiatan dalam 
bidang kemahasiswaan saat ini lebih 

FAKULTAS Hukum Universitas War-
madewa (FH Unwar) bekerjasama dengan 
Program Doktor (S3) Hukum Program 
Pascasarjana Unwar menggelar Seminar In-
ternasional “Constructing Legal Framework 
for Sustainable Tourism in New Normal 

Era in Indonesia”, Kamis (16/12). Seminar 
Internasional yang digelar secara hybrid 
dan dipusatkan di Ruang Jaya Singha Man-
dapa FH Unwar ini menghadirkan 6 orang 

BADAN Kekeluargaan Fakultas Ekono-
mi & Bisnis Universitas Warmadewa hari 
ini merayakan ulang tahunya yang ke-37. 
Acara yang dihadiri oleh Rektor Universitas 
Warmadewa beserta Dekan dan jajaran 
Pimpinan & Dosen dilingkungan Fakultas 
Ekonomi & Bisnis Unwar dilaksanakan 
secara Hybird yang berpusat di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar 
Minggu, 19 Desember 2021. 

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Un-
war Dr. I Made Sara, SE.,M.P menyampai-
kan bahwa dalam rangkaian kegiatan HUT 
BKFEB Unwar ke-37 melibatkan berbagai 

pihak, diantaranya Dosen, Pegawai, Maha-
siswa, Alumni, Mitra Kerja melalui Binaan 
Inkubis Unwar. “Pada ulang tahun BKFEB 
ini melibatkan berbagai pihak mulai dari 
dosen, pegawai, alumni serta mitra kerja 
hal ini kami lakukan guna menjalin ke-
bersamaan dan kekompakan” ungkapnya 
selain itu pihaknya menerangkan pada 
kesempatan ini di Malam Puncak Perayaan 
BKFEB Unwar ke-37 ini diwarnai oleh ber-
bagai raihan prestasi baik prestasi akademik 
maupun non akademik. “pada Kesempatan 

Unwar Terjunkan 1.859 
Mahasiswa KKN di 62 Desa di Bali

SERANGKAIAN 
Hari Ulang Tahun Fa-
kultas Hukum (FH) 
Universitas Warma-
dewa (Unwar) yang ke 
37, telah dilaksanakan 
Bedah Buku “Gugatan 
Wanprestasi & Perbu-
atan Melawan Hukum 
Dalam Perjanjian Kre-
dit”, kamis (23/12) dikampus 
setempat. Buku karangan do-
sen FH Unwar, yakni Prof. 
Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, 
SH.,M.Hum, dkk ini mengha-
dirkan dua panelis, yakni Dr. 
I Wayan Kartika Jaya Utama, 
SH.,M.Kn yang merupakan 
dosen tetap FH Unwar serta 

Dr. IGAA Gita Pritayanti Dinar, 
SH.,MH. 

Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Warmadewa (FH 
Unwar), Prof. Dr. I Nyoman 
Putu Budiartha, SH.,MH me-
ngatakan bedah buku kali ini 

FH Unwar Gelar Bedah Buku “Gugatan 
Wanprestasi & Perbuatan Melawan 
Hukum Dalam Perjanjian Kredit”

HUT BKFEB Unwar Ke-37, “Beyond The Limits” 

Unwar Jadi Tuan Rumah dalam RAKERPROV 
BAPOMI dan BPSMI Provinsi Bali

 “Constructing Legal Framework for Sustainable 
Tourism in New Normal Era in Indonesia”

Unwar Kukuhkan Guru Besar ke-14

kurang mampu saat menghadapi 
persoalan,” tutur Wesna.

Selain menjalankan profesi 
sebagai dosen ilmu hukum, Wes-
na juga dikenal sebagai lawyer 
atau pengacara di Bali. Ia konsen 
membela masyarakat kurang mam-
pu terutama di pedesaan. Ia juga 

seorang Kertha Desa yang menja-
lankan fungsi mediasi warga yang 
bersengketa, umumnya masalah 
perceraian.

Untuk meraih gelar Profesor, 
Wesna berbagi tips-tips bagi para 
akademisi yang sedang berju-
ang. Salah satu kuncinya yakni 

membangun relasi seluas-luasnya 
dengan akademisi lain yang lebih 
berpengalaman dari berbagai per-
guruan tinggi.

Sementara pada orasi ilmiah 
guru besarnya, Wesna mengangkat 
topik “Pertarungan Politik Budaya 
dan Politik Hukum dalam Penge-

lolaan Ekowisata berbasis Kearifan 
Lokal: Sebuah Refleksi”.

Rektor Universitas Warmade-
wa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E., Sp.ParK., mengucapkan 
selamat kepada Prof. Wesna yang 
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Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH., MH., M.Hum., 

Universitas Warmadewa (Unwar) berhasil 
mengukuhkan 14 orang guru besar. Setelah Dr. Drs. 
I Wayan Wesna Astara, SH., MH., M.Hum., sukses 

menuntaskan proses guru besarnya. Kini, akademisi 
Unwar ini berhak menyandang gelar profesor. 

FH UNWAR GELAR SEMINAR INTERNASIONAL SAMBUT HUT KE 37
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SESI 1 diikuti oleh 113 orang 
dan sesi 2 diikuti oleh 104 orang. 
Dengan dilepaskan 217 orang 
lulusan ini, maka saat ini Unwar 
memiliki alumni sebanyak 36.006 
orang, dengan jumlah mahasiswa 
aktif sebanyak orang. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
didampingi Wakil Rektor I dan II 
Unwar, beserta Ketua Panitia Wi-
suda, menjelaskan sebanyak 217 
orang diwisuda terdiri dari Fakultas 
Hukum 37 orang, Fakultas Ekono-
mi dan Bisnis 139 orang, FISIP 16 
orang, Fakultas Sastra 10 orang, Fa-
kultas Pertanian 9 orang, Fakultas 
Teknik dan Perencanaan 4 orang, 
dan Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan 2 orang. Raihan 
rata-rata IPK 3,39 dengan rata-rata 
masa studi 4,86 tahun. Dari hasil 
Tracer Studi terakhir yang dilaku-
kan pada tahun 2021 didapatkan 

masa tunggu lulusan 4,37 bulan, 
rata-rata gaji Rp 3.027.000, dan 
kesesuaian bidang kerja 62,32%.

Dikatakan, penguatan kelem-
bagaan terus ditingkatkan dengan 
26 program studi (prodi). Diantara 
26 prodi itu 5 prodi sudah terak-
rediasi A dan Unggul, yaitu Prodi 
Peternakan, S1 Hukum, Pendidik-
an Dokter, Profesi Dokter, dan 
Magister Lunguistik. Bahkan untuk 
meningkatkan kualitas kelembaga-
an ini sedang disusun untuk maju 
ke akreditasi internasional, yaitu 
prodi S1 Sastra Inggris dan S2 Li-
nguistik. Akreditasi internasional 
yang ingin diraih adalah AQAS 
(Agency for Quality Assurance 
Assesment), yang merupakan lem-
baga akreditasi yang diakui dan 
disetarakan oleh BAN-PT.

Sementara itu, dalam tata kelo-
la untuk mewujudkan Good Uni-
versity Governance (GUG) Unwar 

FAKULTAS Teknik & Perenca-
naan (FTP) Universitas Warmade-
wa (Unwar) meyudisium 4 orang 
mahasiswa antara lain 1 orang dari 
Prodi Teknik Sipil & 3 orang dari 
Prodi Arsitektur bertempat di Ru-
ang Teater Widya Sabha Mandala 
Unwar Kamis, 27 Januari 2022. 

Hadir dalam acara Ketua Senat 

FTP Unwar beserta anggota senat 
Dekan FTP Unwar, Wakil Dekan I, 
Wakil Dekan II & Wakil Dekan III, 
Kaprodi Teknik Sipil & Kaprodi Ar-
sitektur beserta sekretaris, Pejabat 
Struktural & Dosen Dilingkungan 
Fakultas Teknik & Perencanaan 
Unwar yang hadir, serta KABATEK 
FTP Unwar & POM FTP Unwar. 

Dekan FTP Unwar Prof. Dr. Ir. I 
Wayan Runa, MT. dalam sambuta-
nya mengucapkan selamat kepada 
yudisiawan yang telah dinyatakan 
lulus pada yudisium ke-66 Fakultas 
Teknik Unwar. Menurutnya keber-
hasilan sebagai mahasiswa tidak 
sampai saat telah di wisuda saja, 
tapi merupakan langkah awal da-
lam perjuangan menuju cita-cita. 
“Dunia kerja ibarat hutan belantara 
yang memerlukan kerja lebih ke-
ras, kerja cerdas kerja iklhas dan 
kerja m sama. Selain itu tentu etika 
yang baik serta doa akan menjadi 
dukungan moril untuk keberhasil-
an,” Ungkapnya. 

Dengan diselenggarakan yu-
disium ke-66 FTP unwar yang 
berhasil meluluskan 4 orang ma-
hasiswa maka jumlah alumni FTP 

unwar yakni 2.990 terdiri atas 
1.564 almuni Teknik Sipil dan 
1426 alumni Arsitektur. Diharap-
kan lulusan dari FTP Unwar dapat 
bekerja sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki, lebih baik lagi dapat 
menyediakan lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat lainya. “Kami juga 
berharap kepada seluruh alumni 
FTP Unwar untuk selalu menjali 
hubungan baik dengan almamater 
tidak lupa juga kami harapkan 
kepada lukusan untuk ikut mem-
promosikan FTP Unwar kepada 
masyarakat luas” pungkasnya. 

Sebagai lulusan terbaik pada yu-
disium ke-66 Fakultas Teknik Unwar 
yakni Dendy Bagus Pratama, S.T. 
dengan IPK 3,46 predikat kelulusan 
Sangat Memuaskan serta jumlah 
SKKE 335. *** Humas Unwar

FAKULTAS Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Warmade-
wa (FISIP Unwar) menggelar Yudi-
sium Sarjana ke-68 pada Jumat, 21 
Januari 2022 di Ruang Sidang Sri 
Ksari Mandap Unwar dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan.

Acara dihadiri oleh Dekan dan 
para Wakil Dekan Fisip Unwar, 
Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu 
Administrasi Negara Fisip Unwar, 
Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pe-
merintahan Fisip Unwar, Ketua UPM 
Fisip Unwar, Ketua Lab Fisip Unwar, 
Dosen dan Pegawai di lingkungan 
Fisip Unwar, Ketua BEM dan DPM 
Fisip Unwar, serta perwakilan kelu-
arga yudisiawan/yudisiawati. 

Dekan Fisip Unwar secara 
resmi melepas 16 orang sarjana 
baru yang terdiri dari Sarjana Ilmu 
Pemerintahan sebanyak 8 orang 
dan Sarjana Administrasi Negara 
sebanyak 8 orang. Adapun lulusan 
yang meraih Indek Prestasi Komu-
latif (IPK) tertinggi diraih oleh yu-
disiawan atas nama I Komang Aris 
Setyawan dengan IPK 3,73 dari 
Prodi Ilmu Administrasi Negara 
dan yudisiawati atas nama Kadek 
Novita Anggita Putri dengan IPK 
3,54 dari Prodi Ilmu Pemerintahan.

Dengan demikian, jumlah 
Alumni Fisip Unwar sampai tahun 
ini yaitu 1978 orang terdiri dari 
977 orang dari Ilmu Pemerintahan 
dan 1007 orang dari Ilmu Admi-
nistrasi Negara yang telah tersebar 
diseluruh Indonesia. 

Dekan Fisip Unwar Drs. I 
Wayan Mirta, M.Si., mengatakan 
keberhasilan para yudisiawan 
menyelesaikan studi di kampus 
ini tidak lepas dari kerja keras 
para yudisiawan, dan juga tidak 
lepas dari dorongan para orang 
tua atau keluarga yang dengan 
penuh kesabaran selalu membe-
rikan dukungan material maupun 
moril. Disamping itu, juga adanya 
kerjasama yang baik dari civitas 

akademika terutama dosen yang 
bisa memberikan bimbingan tanpa 
mengemal lelah.

Pada kesempatan tersebut, De-
kan Fisip Unwar berpesan kepada 
semua peserta yudisium bahwa 
dharma bakti para yudisiawan 
telah ditunggu oleh keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
“Jangan pernah berhenti belajar 
karena sumber belajar tidak hanya 
dari dosen kampus saja tetapi dari 
segala persoalan hidup dan ujian 
hidup yang menjadi sumber bel-
ajar untuk kesuksesan, dan tidak 
lupa untuk mengasah softskill yang 
dimiliki” ungkapnya. 

Ia juga berharap agar lulusan S1 
khususnya Fisip Unwar nantinya 
bisa melanjutkan studi ke jenjang 
yang lebih tinggi yaitu S2 di MAP 
Pascasarjana Unwar. 

Ia juga menyampaikan Un-
war selalu berusaha menambah 
kouta beasiswa sehingga dapat 
meringankan beban dari orang 
tua siswa, disamping itu yayasan 
telah berusaha menyediakan fa-
silitas sarana dan prasarana yang 
memadai seperti internet gratis, 
pembelajaran jarak jauh dengan 
system E-Learning sehingga dapat 
memberikan pelayanan yang lebih 
kepada mahasiswa.

Belakangan ini sudah ada ke-
bijakan dari Menteri Pendidikan 
tentang Kampus Merdeka dan 
Merdeka Belajar, sehingga Unwar 
sudah siap mendukung dan menja-
lankan kebijakan tersebut.

Melalui kesempatan ini Dekan 
Fisip selaku pimpinan di fakultas 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada para yudisiawan atas ke-
berhasilannya menyelesaikan studi 
di Fisip Unwar dan tentunya juga 
di tujukan kepada orang tua, dan 
keluarga yudisiawan serta ucapan 
terimakasih atas kepercayaan yang 
diberikan kepada Fisip Unwar. *** 
Humas Unwar

Mengawali tahun 2022, Fakul-
tas Hukum Universitas Warmade-
wa (FH Unwar) melepas sebanyak 
35 orang lulusan. Para lulusan 
dilepas langsung oleh Dekan FH 
Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu 
Budiartha, SH.,MH., dalam upa-
cara Yudisium Sarjana LXIX (69) 
program studi (Prodi) Ilmu Hukum 
periode Januari di Jayasingha 
Mandapa Unwar, Rabu (19/1). Yu-
disium dilakukan secara langsung 
(offline), namun menerapkan pro-
tokol kesehatan (prokes) Covid-19 
secara ketat.

Dari 35 orang Sarjana yang 
dilepas, 100% lulus dengan IPK 
di atas 3,0. Ini berarti sasaran 
mutu kelulusan di atas rata-rata 
yang ditetapkan Universitas yaitu 
75% memperoleh IPK di atas 3,0 
dimana sebanyak 35 orang lulus 
dengan predikat sangat memuas-
kan. Lulusan terbaik diraih oleh 
Bagus Andika Artha Surya dengan 
IPK: 3,82. Dengan dilepaskanya 
35 orang yudisiawan, maka saat 
ini FH Unwar telah melulusankan 
sebanyak 6.029 orang sarjana. 
Sampai saat ini student bodies 
FH Unwar berjumlah 2.086 ma-
hasiswa.

Dekan FH Unwar, Prof. Budi-

artha berharap di tengah pandemi 
Covid-19 ini para lulusan mampu 
secara kreatif dan inovatif men-
ciptakan lapangan pekerjaan (job 
creator). Apalagi, para lulusan 
tidak hanya dibekali dengan pe-
ngetahuan secara akademik, tetapi 
juga skill kemahiran hukum yang 
mempuni dibidangnya. Sehingga 
para lulusan lebih profesional 
dan mampu berdaya saing di era 
globalisasi. 

Dikatakan, sejak awal berdiri 
hingga memperoleh akreditasi A 
dari BAN-PT pada 11 September 
2019, FH Unwar terus berko-
mitmen agar alumni memiliki 
kompetensi lebih dibandingkan 
sarjana-sarjana lain. Oleh karena 
itu, para lulusan telah dibekali 

dengan keterampilan kemahiran 
hukum yang profesional sebagai 
Surat Keterangan Pendamping 
Ijazah (SKPI), yaitu Pendidikan 
Profesi Advokat, Pelatihan Media-
tor, Pelatihan Legal Drafting atau 
Contract Drafting sebagai pendu-
kung kompetensi lulusan. “Untuk 
itulah saya berani katakan lulusan 
Fakultas Hukum Universitas War-
madewa ini akan mampu bersaing 
di kancang nasional maupun inter-
nasional,” tegas Prof. Budiartha.

Prof. Budiartha, mengatakan 
bahwa saat ini FH Unwar didu-
kung tenaga dosen, tenaga kepen-
didikan dan sarana prasarana pem-
belajaran, serta atmosfer akademik 
yang kondusif. Tenaga dosen tetap 
berjumlah 61 orang (5 orang Guru 

Besar, 30 orang Doktor, kandidat 
Doktor 11 orang, dan 15 orang 
dosen Magister), dan terdapat 
juga Dosen Luar Biasa dari unsur 
Guru Besar Universitas Udayana 
(Unud), Birokrat Pemda Provinsi 
Bali, serta praktisi penegak hukum, 
seperti Hakim, Jaksa, Advokat, 
dan Notaris. Sedangkan, Tenaga 
Kependidikan berjumlah 12 orang.

Dalam bentuk Kerjasama, FH 
Unwar telah melakukan kerjasa-
ma baik secara nasional maupun 
internasional. Untuk kerjasama 
nasional ada dari Pemprov Bali 
dan Kabupaten se-Bali, Mahka-
mah Agung, Peradi/AAI, PKPA, 
dan Kemenkumham. Sedangkan 
kerjasama Internasional terja-
lin dalam bentuk MoU dengan 
Charles Darwin University Aus-
tralia, Tripura University India, 
Maharishi University Amerika 
Serikat, Neigata University Japan, 
Thammasat University Thailand, 
University Teknologi Mara Malay-
sia, Universitas Dili Timor Leste, 
kerjasama dengan 4 Universitas 
di Rusia, Hooge School dan Lei-
den University Belanda, Kun-Kuk 
University, Younsang University 
dan Daegu University Korea. *** 
Humas Unwar

Lepas 217 Wisudawan, Unwar Gelar Wisuda Ke-68
Universitas Warmadewa melepas sebanyak 217 
orang wisudawan pada upacara wisuda ke-68 
periode Januari 2022, Sabtu (29/1). Upacara 
wisuda digelar secara langsung (offline) yang 

dibagi menjadi 2 sesi bertempat di Auditorium 
Widya Sabha Uttama Unwar dengan menerapkan 

protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 

terus melakukan penataan melalui 
Sistem yang disebut SIM-T (Sistem 
Informasi Manajemen Terpadu), 
yang berkembang menjadi 10 
sistem Informasi. Yaitu, SIM-Aka-
demik (SIMAK), SIM-Kemahasis-
waan (SIMSISWA), SIM-Keuang-
an (SIMKEU), SIM-Kepegawaian 
(SIMPEG), SIM-Sarana/Prasarana 
(SIMSARANA) dan Sistem Akre-
ditasi Perguruan Tinggi (SIAPTI), 
SIM-Berkas, SIM-Surat, SIM-Kegiat-
an dan Sistem Akredirasi Program 
Studi (SIAPRI).

Dalam pengembangan kapasi-
tas sumberdaya dosen terus diupa-
yakan peningkatan jenjang pendi-
dikannya melalui studi lanjut ke 
jenjang S3. Jumlah dosen Unwar 
saat ini sebanyak 442 orang yang 
terdiri dari S3 sebanyak 122 orang 
(27,60%) dan sisanya pendidikan 
Magister (S2), dan untuk menam-
bah dosen yang berpendidikan 
S3, saat ini sedang tugas belajar 
S3 sebanyak 55 orang. Bahkan, 
tahun 2022 ini ada tambahan Guru 
Besar, yaitu Prof Dr. Drs Wayan 
Wesna Astara, SH., M.Hum., se-
hingga menjadi 13 Guru Besar, 
134 Lektor Kepala, 109 Lektor, 
Asisten Ahli 90 orang dan sisanya 
dosen baru yang masih dalam 
pengusulan jabatan akademik, dan 

telah lulus sertifikasi dosen 256 
orang dan tenaga kependidikan 
sebanyak 239 orang.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., me-
ngatakan Yayasan sebagai Badan 
Hukum Penyelenggara Pendidikan 
Unwar selalu berkomitmen untuk 
terus mengembangkan lembaga 
Unwar sebagai Perguruan Tinggi 
yang unggul, dalam menghadapi 
tantangan global sesuai dengan 
visi Universitas “Bermutu, Ber-
wawasan Ekowisata, dan Berdaya 
Saing Global pada Tahun 2034”.

Dengan berlandaskan Sapta 
Bayu sebagai Spirit Sri Ksari War-
madewa, Yayasan selalu proaktif 
dalam pengelolaan sumber daya 
secara sistematis dan terencana. 
Menerapkan pengetahuan, sarana 
dan sumber-sumber pendanaan 
yang dapat mendukung kinerja 
dan kualitas pelayanan, melalui 
sistem penjamin mutu internal 
maupun eksternal, dengan di 
dukung Sistem Informasi Manaje-
men berbasis Informasi Teknologi 
secara online.

“Kita yakin dan percaya dengan 
kekuatan Sapta Bayu sebagai Spirit 
Sri Ksari Warmadewa, didukung 
oleh soliditas, solidaritas dan 

saling percaya, kita mampu men-
jadikan Warmadewa sebagai Per-
guruan Tinggi terkemuka dambaan 
masyarakat,” pungkas Wisnumurti.

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII 
Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, 
M.Si., mengatakan seluruh alumni 
yang hari ini telah diwisuda punya 
integritas dimana sudah diajarkan 
dari PKKMB dan di didik selama 
3-4tahun dan diberi berbagai ma-
cam materi baik teknis maupun 
manajerial sehingga memiliki inte-

gritas. Apalagi dengan lagu Sapta 
Bayu yang bermotifasi bagaimana 
kita harus menekankan mental 
dan spiritual untuk membangun 
karakter bangsa yng bermutu. “Ka-
lian harus mencintai warmadewa 
karena kalian memiliki 2 orang 
tua yaitu orang tua biologis yaitu 
orang tua di rumah dan orang tua 
idiologis yaitu Warmadewa karena 
kapanpun kalian adalah alumni 
Universitas Warmadewa,” ungkap-
nya. *** Humas Unwar

Fisip Unwar Gelar Yudisium Sarjana Ke-68

FH UNWAR GELAR YUDISIUM LXIX

Dibekali Surat Pendamping Ijazah, 
Lulus Diminta Ciptakan Lapangan Kerja

FTP UNWAR GELAR YUDISIUM KE-66

“Mahasiswa Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja”
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YUDISIUM

PROGRAM Studi (Prodi) 
Hukum Program Doktor 
(S3) Pascasarjana Universitas 
Warmadewa (PPs Unwar) 
menggelar kuliah umum “Se-
kilas Tentang Metode Analisa 
MPFATAC (Dalam Penelitian 
dan Penulisan Hukum)” se-
cara hybrid, Rabu (9/2/22). 
Kuliah Umum yang dipu-
satkan di Ruang Jaya Singha 
Mandapa Unwar ini mengha-
dirkan secara langsung Prof. 
Dr. Soedarsono, SH., M.S. 
(Guru Besar FH Universitas 
Brawijaya Malang) sebagai 
narasumber. Kuliah Umum 
dibuka oleh Wakil Direktur I 
PPs Unwar, Dr. Ni Made Jaya 
Sinastri, SH.,MH.

Kaprodi S3 Hukum PPs 
Unwar, Prof. Dr. I Nyoman 
Putu Budiartha, S.H.,M.H., me-

ngatakan bahwa sebagai civitas 
akademika Prodi S3 Hukum 
mempunyai kewajiban meng-
gali keilmuan ilmu hukum dari 
berbagai metode untuk ditu-
angkan dalam sebuah tulisan 
laporan penelitian maupun 
menjadi disertasi. Sehingga, di-
temukan penelitian baru. Oleh 
karena itu, Prodi S3 Hukum 
PPs Unwar tidak alergi untuk 
mengadopsi atau mempelajar-
ai metode-metode analisa yang 
bisa digunakan untuk menela-
ah masalah-masalah hukum.

Prof. Budiartha, menga-
takan bahwa metode analisa 
MPFATAC merupakan me-
tode baru dalam penulisan 
penelitian. Dimana, metode 
ini merupakan sebuah kola-
borasi ilmu hukum dengan 
ilmu-ilmu penunjang lainnya 

(seperti ilmu sosiologi, ilmu 
sejarah, ilmu antropologi, 
ilmu ekonomi, dll), maka 
dielaborasikan bagaimana 
menganalisa masalah-masa-
lah hukum agar secara kom-
prehensif bisa mendukung 

hasil karya ilmiah disertasi 
menjadi sebuah temuan (no-
velty) yang baru.

“Karena ini metode anali-
sa MPFATAC termasuk baru, 
maka kami menginginkan ini 
diketahui oleh civitas, bukan 

saja dosen tetapi untuk maha-
siswa untuk nanti dapat men-
jadi sebuah sumber untuk 
diterapkan dalam penulisan 
maupun dalam penelitian 
hukum untuk disertasinya,” 
ujar Dekan FH Unwar ini.

Diharapkan mahasiswa 
Prodi S3 Hukum PPs Un-
war mampu meningkatkan 
inovasinya terutama dalam 
melahirkan karya-karya ilmi-
ah dibidang disertasi sesuai 
dengan visi Unwar, yaitu 
bermutu, berwawasan eko-
wisata, dan berdaya saing 
global tahun 2034.

Direktur PPS Unwar, Dr. 
Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, 
M.Si. dalam sambutannya 
yang dibacakan oleh Wakil 
Direktur I PPs Unwar, Dr. Ni 
Made Jaya Sinastri, SH.,MH., 
mengapresiasi atas terseleng-
garanya kuliah umum yang 
membahas tentang Metode 
Analisa MPFATAC Dalam 
Penelitian dan Penulisan 
Hukum. 

Menurutnya, hal ini pen-

ting bagi mahasiswa dalam 
proses persiapan penulisan 
tugas akhir. Sebab, untuk 
menyelesaikan tugas akhir 
mahasiswa wajib menyusun 
karya ilmiah (Disertasi) yang 
di dalamnya menggunakan 
metode-metode yang dija-
dikan pedoman tentang tata 
cara mempelajarai, meng-
analisis, memahami dalam 
melakukan penelitian. Salah 
satunya menggunakan meto-
de analisis MPFATAC. 

Melalui kulih umum ini, 
diharapkan wawasan maha-
siswa semakin bertambah 
terutama dalam hal metode 
penulisan disertasi. Sehingga, 
dapat menyelesaikan diser-
tasi dengan baik dan lancar, 
serta lulus tepat waktu. *** 
Humas Unwar

DEKAN Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas 
Warmadewa Drs. I Wayan 
Mirta, M.Si Melantik Pengurus 
Lembaga Mahasiswa Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Un-
war periode 2022-2023 yang 
terdiri dari Pengurus Dewan 
Perwakilan Mahasiswa (DPM), 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM), Ketua HMJ Ilmu Admi-
nistrasi Negara (IAN) dan Ketua 
HMJ Ilmu Pemerintahan (IP) 
di Ruang Auditorium Widya 
Sabha Uttama, Kamis (03/02).

Hadir pula dalam acara 
tersebut Wakil Dekan diling-
kungan Fisip Unwar, pejabat 
Struktural, Dosen serta mahasis-
wa dilingkungan FISIP Unwar. 

Adapun Ketua Lembaga Ma-
hasiswa di Fisip Unwar Tahun 
2022-2023 yaitu: 
1.  Ketua DPM Fisip Unwar 

yaitu Ni Ketut Swandewi
2.  Ketua BEM Fisip yaitu I 

Dewa Gede Aritama 
3.  Ketua HMJ Ilmu Pemerin-

tahan yaitu Gede Arya Putra 
Pratama

4.  Ketua HMJ Ilmu Administra-
si Negara yaitu Made Gede 
Satya Narayana Maharatha
Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Unwar Drs. I 
Wayan Mirta, M.Si mengucapkan 
selamat atas dilantiknya pengurus 
baru lembaga Mahasiswa Fisip 
Unwar periode 2022-2023 dan 
terima kasih kepada kepengurus-
an lembaga mahasiswa yang te-
lah demisioner karena telah me-
laksanakan tugas sesuai dengan 
aturan-aturan serta sistim yang 
dimiliki. Ia mengatakan lembaga 
kemahasiswaan ini merupakan 
suatu aset dari lembaga institusi 
FISIP Unwar. ***Humas Unwar

FAKULTAS Sastra Universitas 
Warmadewa (FS Unwar) menye-
lenggarakan Yudisium dan Pele-
pasan Sarjana Ke-67 pada Sabtu, 
22 Januari 2022 bertempat di Ru-
ang Sidang Sri Kesari Warmadewa 
Mandapa. Yudisium dihadiri oleh 
Dekan FS Unwar, Wakil Dekan 
I FS Unwar, Wakil Dekan II FS 
Unwar, Wakil Dekan III FS Unwar, 
Ketua dan Sekretaris Program Studi 
Sastra Inggris FS Unwar, Pengelola 
Reguler B FS Unwar, Ketua Pani-
tia, Dosen dan Staf administrasi di 
lingkungan FS Unwar serta seluruh 
Yudisiawan/Yudisiawati FS Unwar.

Dekan FS Unwar secara resmi 
melepas 10 orang calon wisu-
dawan. Dimana lulusan dengan 
IPK Tertinggi periode ke-67 diraih 
oleh I Ketut Agus Suarna dengan 
IPK 3,81 dan Lulusan mahasiswa 
dengan Masa Studi Tercepat Peri-
ode ke-67 diraih oleh Ni Komang 
Pande Trikayanti dengan waktu 
studi 4 tahun 3 bulan 19 hari.

Dekan FS Unwar Prof. Dr. I 
Nyoman Kardana, M.Hum., meng-
ucapkan selamat kepada yudisia-
wan karena dilepas secara resmi 
dari FS Unwar dan akan dilepas 
nanti secara resmi di tingkat Uni-
versitas. Mulai hari ini secara resmi 
yudisiawan sudah bisa mengguna-
kan S.S. di belakang nama karena 
berdasarkan SK yang dibacakan 
Wakil Dekan I FS Unwar menan-
dakan bahwa calon wisudawan 

sudah melengkapi dan melalui ber-
bagai proses pendidikan yang telah 
berlangsung di FS Unwar sehingga 
hari ini 10 orang ini berhak untuk 
menyandang gelar Sarjana Sastra. 

Ia mengatakan semua ini dapat 
diraih karena kerja keras dan ber-
bagai effort yang telah dilakukan se-
lama kurang lebih 4 tahun ini yang 
tentunya itu menghabiskan banyak 
tenaga, waktu serta finansial tetapi 
bersyukur apa yang diperjuangkan 
selama ini tidak sia-sia karena ter-
bukti hari ini telah diyudisium.

Walaupun di yudisium kali ini 
tidak ada yang meraih cumlaude 
tetapi bukan berarti kurang dari 
segi akademis. Karena terbukti 
banyak yang mendapatkan IPK 
diatas 3,00 tetapi mingkin karena 
kesibukan atau kendala yang lain 
jadi melampaui batas waktu yang 
ditentukan untuk mendapatkan 
predikan cumlaude. Karena cum-
laude tidak hanya dilihat dari nilai 
tetapi juga dari masa studi dan 
proses yang dialami. 

“Saudara memang telah se-
lesai mengenyam pendidikan di 
Fakultas Sastra Unwar tetapi saya 
berpesan untuk jangan arogan dan 
sombong karena anda akan sege-
ra kembali ke masyarakat tetapi 
menjadi orang yang humble, yang 
penuh kreatifitas, produktifitas dan 
loyalitas kepada masyarakat dan 
tempat dimana anda bekerja nan-
ti,” ungkapnya. *** Humas Unwar

HANYA yudisiawan dengan 
IPK tertinggi dan Lulusan Terce-
pat di masing-masing prodi serta 
yudisiawan yang teraktif dalam 
kegiatan mahasiswa selama studi 
yang mengikuti prosesi acara se-
cara offline dan yudisiawan lain 
mengikuti secara online.

Dekan FEB Unwar melepas 
sebanyak 138 calon wisudawan 
yang terdiri dari Program Studi Ma-
najemen Reguler A dan Reguler B 
sebanyak 79 orang, Program Studi 
Akuntansi Reguler A dan Reguler 
B sebanyak 57 orang, dan Program 
Studi Ekonomi Pembangunan se-
banyak 2 orang. 

Yudisium dihadiri oleh Dekan 
FEB Unwar, WD I, WD II, WD III 
Unwar, Ketua Jurusan dan Sekre-
taris Jurusan dilingkungan FEB Un-
war, UPMF, Dosen dilingkungan 
FEB Unwar, dan Panitia Yudisium 
FEB Unwar ke-68. 

Pada Yudisium FEB yg ke-68 
ini yang meraih Indek Prestasi 
Tertinggi di masing-masing prodi 
yaitu dari: 
* Program Studi Ekonomi Pemba-

ngunan diraih oleh Felisianus Fi-
lemon Usman dengan IPK 3,10

* Program Studi Manajemen Regu-
ler A atas nama I Kadek Fendy 
Sucita dengan IPK 3,67

* Program Studi Manajemen Re-
guler B diraih oleh Ni Putu Nita 
Trisna Dewi dengan IPK 3,89

Fakultas Pertanian Universitas 
Warmadewa menyelenggarakan 
Yudisium Sarjana LXVII Periode 1 
Januari 2022 pada hari Selasa, 25 
Januari 2022 di Ruang Sidang Sri 
Ksari Mandapa Unwar. 

Acara dihadiri oleh Dekan FP 
Unwar, WD II, WD III FP Unwar, 
Kaprodi dilingkungan FP Unwar, 
Ka. UPMF FP Unwar, Ka. Lab di-
lingkungan FP Unwar, KTU beser-
ta Staf dilingkungan Unwar, Dan 
peserta Yudisium yang berjumlah 
9 Orang. 

Yudisium LXVII diikuti oleh 
mahasiswa dari prodi :
1.  Prodi Peternakan 5 orang
2.  Prodi Agroteknologi 1 orang
3.  Prodi Manajemen Sumber 

Daya Perairan 1 orang
4.  Prodi Ilmu dan Teknologi Pa-

ngan 2 orang 
Dengan lulusan terbaik yang 

diraih oleh Gusti Agung Ayu Su-
citra Ekaryani, S.TP., dengan IPK 
3.93. 

Perwakilan Mahasiswa dari 
Prodi ITP FP Unwar, Gusti Agung 

Ayu Sucitra Ekaryani, S.TP., dalam 
penyampaian kesan dan pesannya 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada seluruh civitas aka-
demika FP Unwar atas bimbingan, 
ilmu, serta bantuan dalam me-
nempuh pendidikan di FP Unwar. 
Ini merupakan hari bahagia dan 
menjadi awal untuk berproses diri 
menjadi lebih baik lagi.

Acara ini agar dimaknai sebagai 
penyemangat dan motivasi kita 
dalam meraih ilmu lebih banyak 
lagi. Kedepan kita harus mampu 

meraih cita-cuta yang telah kita 
impikan. Harapan untuk FP Un-
war kedepan mampu berkembang 
terus dan selalu menghasilkan 
lulusan-lulusan yang bermutu dan 
mampu bersaing di dunia kerja. 

Dekan FP Unwar, Ir. Dewa 
Nyoman Sadguna, M.Agb., da-
lam sambutannya berharap calon 
wisudawan yang dilepas dalam 
yudisium tersebut dapat mencip-
takan pekerjaan. 

“Bekal akademik yang telah 
didapat diharap dapat menjadi 

landasan menciptakan pekerjaan. 
Di lapangan, di masyarakat banyak 
pelaku wirausaha yang justru 
berhasil meski tidak bergelar,” 
kata dia. 

Menurutnya, sektor pertanian 
akan selalu bertahan dalam ber-
bagai kondisi. Sebab, pertanian 
merupakan sektor dasar yang men-
jadi tulang punggung kehidupan 
masyarakat. “Pertanian telah me-
nunjukkan eksistensinya. Selama 
pandemi, masyarakat Bali sebagai 
daerah wisata mengeluh karena 
imbas turunnya pandemi. Namun, 
kondisi itu tidak berpengaruh 
pada pertanian. Sektor pertanian 
tidak jenuh untuk lapangan kerja,” 
katanya. 

Lebih jauh, pihaknya mengata-
kan selama ini terus meningkatkan 
kualitas institusi, baik melalui sara-
na fisik maupun nonfisik. “Sarana 
terus kami kembangkan, para do-
sen juga selalu hadir memotivasi 
untuk meningkatkan kompetensi 
demi peningkatan kualitas,” kata 
Sadguna. *** Humas Unwar

Fakultas Sastra Universitas 
Warmadewa Gelar Yudisium Ke-67

Yudisium dan Lepas Pesan Calon 
Wisudawan ke-68 FEB Unwar

Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas 

Warmadewa 
menyelenggarakan 
Yudisium dan Lepas 

Pesan Calon Wisudawan 
ke-68 secara hybrid 
berpusat di Ruang 

Auditorium Widya Sabha 
Uttama Unwar pada 

Rabu, 19 Januari 2022. 

* Program Studi Akuntansi Reguler 
A atas nama I Gusti Ayu Diah 
Arysta Ningsih dengan IPK 3,70
Calon Wisudawan yang Lulus 

dengan masa studi tercepat di 
masing-masing Prodi yaitu: 
* Program Studi Manajemen Regu-

ler A diraih oleh Ni Made Indah 
Novita Dewi dengan lama studi 
: 3 Tahun 11 Bulan 18 hari

* Program Studi Manajemen 
Reguler B atas nama Yemima 
Rolin Mamo Dimu lama studi : 
3 Tahun 11 Bulan 15 hari

* Program Studi Akuntansi Regu-
ler A atas nama Putu Adi Setia 
Wahyu lama studi : 3 Tahun 11 
Bulan 23 hari
Calon Wisudawan yang Lulus 

dengan Indek Prestasi Tertinggi di 
Tingkat Fakultas atas nama Ni Putu 
Nita Trisna Dewi dengan IPK 3,89 
dan Calon Wisudawan yang Lulus 
dengan masa studi tercepat di 
tingkat fakultas atas nama Yemima 
Rolin Mamo Dimu dari Program 
Akuntansi dengan lama studi : 3 
Tahun 11 Bulan 15 hari.

Calon Wisudawan yang Terak-
tif dalam kegiatan Kemahasiswa 
selama studi dengan kriteria pe-
nilaian dihitung dari jumlah dan 
jenis organisasi serta kegiatan yang 
diikuti selama menjadi mahasiswa 

atas nama I Wayan Oka Mahendra 
dari Program Studi Manajemen.

Dekan FEB Unwar Dr. I Made 
Sara, SE., MP., dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa pelaksana-
an Yudisium dan Lepas Pesan Wi-
sudawan ke-68 kali ini masih tetap 
dilakukan melalui Zoom Cloud 
Meetings. Kegiatan Yudisium dan 
Lepas Pesan merupakan penentu-
an lulus atau tidaknya mahasiswa 
dari masa perkuliahan yang telah 
dilaluinya, untuk selanjutnya dile-
pas dari Fakultas untuk mengikuti 
wisuda tingkat universitas.

FEB Unwar akan terus berbe-
nah baik melalui pepaksanaan 
OTK, peningkatan kualitas SDM, 
pelayanan yang berbasis IT dan 
dengan metode pembelajaran 
yang berbasis Mudel E-learning. 
Dan yang paling penting adalah 
dalam rangka implementasi Kuri-
kulum Pendidikan Tinggi (KPT), 
MBKM (Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka) yang merupakan amanah 
institusi yang harus senantiasa 
diperbaharui sesuai dengan per-
kembangan kebutuhan dan IPTEK 
yang dituangkan dalam Capaian 
Pembelajaran dan pelaksanaan 
MBKM. Sebagai pencetak SDM ter-
didik FEB Unwar perlu mengukur 
lulusannya, apakah lulusan yang 

di hasilkan memiliki “kemampuan/
kompetensi” setara dengan ke-
mampuan capaian pembelajaran 
yang telah dirumuskan dalam 
penerapan kurikulum. Untuk itu 
FEB Unwar terus melakukan pe-
nyesuaian-penyesuaian memalui 
memantapkan profil lulusan, me-
mantapkan capaian pembelajaran 
lulusan dengan peninjauan kemba-
li kurikulum yang telah diterapkan. 

Ini sangat penting utuk men-
jawab Visi dan Misi yang telah di 
tuangkan dalam Renstra Fakultas 
2021 yaitu : “Bermutu, Berwawas-
an Ekowisata, dan Kompetitif seca-
ra Global 2034” . Dilandasi atas 
semangat “Sapta Bayu” dengan 
“Spirit Sri Kesari Warmadewa”, 
FEB Unwar mempunyai keyakinan 
melalui kebersamaan semua itu 
akan mampu dicapai.

Atas nama Keluarga Besar 
FEB Unwar, Dekan FEB Unwar 
menyampaikan selamat dan peng-
hargaan kepada para Yudisiawan 
dimanapun berada atas kesukses-
annya, sehingga dapat menyelesai-
kan studi tepat waktu. Demikian 
juga kepada Bapak/Ibu orang tua/
keluarga Yudisiawan dimanapun 
berada, ia mengucapkan selamat 
atas kesuksesan putra-putrinya. 
*** Humas Unwar

Fakultas Pertanian Selenggarakan Yudisium Sarjana LXVII

Pelantikan Lembaga 
Mahasiswa FISIP Unwar

Prodi S3 Hukum PPs Gelar Kuliah Umum Metode Analisa MPFATAC Dalam Penelitian dan Penulisan Hukum
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WORKSHOP

Lembaga Pengabdian kepa-
da Masyarakat (LPM) Univer-
sitas Warmadewa menyeleng-
garakan Pelatihan Reviewer 
Internal LPM Unwar pada hari 
Rabu, 26 Januari 2022 di Ru-
ang Sidang Sri Ksari Mandapa 
Unwar secara hybrid. 

Acara dihadiri oleh Rektor 
Unwar yang diwakili oleh WR 
I Unwar, Narasumber Pelatih-
an, Ka. LPM Unwar berserta 
Sekretaris, Ka. BPM Unwar, 
Ka. Lemlit Unwar, Dekan FTP 
Unwar, dan Tim Reviewer 
Internal Unwar. 

Narasumber dalam kegiat-
an ini adalah :
1. Prof. Dr. Ir. I Ketut Widnya-

na, M.Si., dengan materi 
Teknik Mereview Proposal 
PkM dengan Singkat dan 
Tepat.

2. Prof. Dr. Drs. I Wayan Wes-
na Astara, SH., M.Hum., 
MH.., Kebijakan PkM ber-

wawasan Ekowisata.
3. Prof. Dr. Met. Vet. Drh. 

Raden Wisnu Nurcahyo., 
dengan materi Kebijakan 
Nasional berkaitan dengan 
PkM sesuai Buku Panduan 
Edisi XIII Revisi. 
Ka. LPM Unwar, Prof. Dr. 

Drs. I Wayan Wesna Astara, 
SH., M.Hum., MH., dalam la-
porannya menyampaikan bah-
wa kegiatan pelatihan reviewer 
internal merupakan kegiatan 
rutin yang diselenggarakan oleh 
LPM Unwar. 

Rektor Unwar yang diwa-
kili WR I Unwar, Ir. I Nyoman 
Kaca, M.Si., dalam sambutan-
nya menyampaikan ucapan 
terima kasih atas kehadiran 
narasumber dalam kegiatan 
ini baik secara daring maupun 
luring. Kegiatan ini sangatlah 
penting dalam memberikan 
pelatihan bagi Reviewer inter-
nal Unwar. *** Humas Unwar

BADAN Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Universitas Warmadewa 
menyelenggarakan Latihan Kepe-
mimpinan Manajemen Organisasi 
(LKMO) Tahun 2021 dengan tema 
“Prepare Leaders To Be Brave in 
Stepping for The Next Level” pada 
Sabtu, 6 November 2021 secara 
daring yang berpusat di Ruang 
Teater Unwar.

Narasumber dalam LKMO:
- I Putu Eka Mahardika, S.IP., 

M.AP., dengan materi Gaya 
Kepemimpinan Berlandaskan 
Sapta Bayu

- Drs. I Dewa Putu Sumantra, 
M.Si., dengan materi Gaya 
Kepemimpinan Asta Brata

- Putu Suprapti Santy Sastra, S.H., 
CHT., CI dengan materi Publik 
Speaking

- Prof.Dr.Ir I Ketut Widnyana M.Si 
dengan materi Kiat Lolos PKM 
dari Ristek Dikti
Presiden BEM Unwar Rai Angga 

Filipo Candra Raditya berharap para 
peserta LKMO dapat memiliki jiwa 
kepemimpinan yang tinggi dan me-
miliki keberanian yang kuat untuk 
melangkah ke jenjang yang lebih 
tinggi. Tujuan dari kegiatan LKMO 

tahun ini adalah untuk menambah 
wawasan mahasiswa tentang orga-
nisasi, sebagai bekal untuk belajar 
memimpin dengan optimis dan 
berani mengambil langkah-langkah 
selanjutnya serta mampu bersosi-
alisasi di lingkungan Universitas 
Warmadewa. Pada tahun ini peserta 
LKMO berjumlah 70 peserta, walau-
pun PKKMB kemarin dilaksanakan 
secara online namun mahasiswa 
baru memiliki niat yang sangat tinggi 
untuk bergabung.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp. ParK., 
mengatakan bahwa kegiatan LKMO 
ini adalah untuk mempersiapkan 
pemimpin di masa depan. Tema 
dalam kegiatan ini menunjukkan 
betapa pentingnya dua kegiatan 
yaitu latihan kepemimpinan dan 
manajemen organisasi dimana ke-
dua hal penting tersebut tidak dapat 
dipisahkan. Pemimpin yang baik 
adalah seseorang yang memiliki 
good leadership atau strong leade-
rship. Strong leadership itu bisa to 
be born, dari pengalamannya, dan 
ada memang dari lahir 60% sudah 
ditakdirkan menjadi pemimpin dan 
40% sisanya dipengaruhi oleh ling-
kungan. *** Humas Unwar

ACARA berlangsung selama 4 
hari dari tanggal 15-18 Pebruari 
2022 dengan mengundang nara-
sumber yaitu : Prof. Dr. Ade Gafar 
Abdullah, M.,Si., dari Universitas 
Pendidikan Indonesia, Cep Ubad 
Abdullah, M.Pd., dari Direktur 
Utama PT Rumah Publikasi Indo-
nesia dan Sugeng Rifqi Mubaroq, 
M.Pd. dari Universitas Pendidikan 
Indonesia.

Acara dibuka Rektor Unwar, di-
ikuti oleh 20 dosen Unwar dianta-

ranya dari Prodi Sastra Inggris dan 
Prodi MIL PPs Unwar sebanyak 15 
orang , dan 5 orang dari prodi lain 
di Unwar.

Dekan FS Unwar Prof. Dr. I 
Nyoman Kardana, M.Hum., pada 
kesempatan tersebut berharap 
para peserta bisa menghasilkan 
artikel yang bisa terindek Scopus 
dan tujuannya adalah untuk bisa 
memiliki kriteria atau syarat-syarat 
yang diperlukan untuk akreditasi 
internasional AQAS sehingga 

HIMPUNAN Mahasiswa Pro-
gram Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Warmadewa menyelenggarakan 
Warmadewa Accounting Compe-
tition (WAC) Tahun 2022 dengn 
tema “Optimalisasi Generasi Muda 
Melalui Kompetisi Akuntansi un-
tuk Membangun Jiwa Akuntansi 
yang Profesional” bertempat di 
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa 
Unwar, Sabtu (12/2). Kompetisi 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan akuntansi siswa dan 
menjaring lulusan SMA dan SMK 
khusus di bidang akuntansi agar 
FEB Unwar memiliki mahasiswa 
yang berpotensi untuk meraih 
prestasi serta memperkenalkan 
Kampus Unwar khususnya FEB 
Unwar kepada peserta.

 Kegiatan ini diikuti sebanyak 
75 peserta yang berasal dari SMA 
dan SMK se-Bali dengan dewan 
juri yaitu akademisi FEB Unwar 
Ida I.D.A.M. Manik Sastri, S.E., 

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

Acara dibuka Dekan FEB Un-
war, dihadiri para Wakil Dekan 
FEB Unwar, Ketua dan Sekretaris 
Jurusan Prodi Akuntansi, dosen 
dan guru pendamping dari peserta 
lomba.

Dekan FEB Unwar Dr. I Made 
Sara, SE., MP., mengatakan ber-
bicara profesionalisme seorang 
akuntan bak dua sisi mata uang 
yang tak dapat dipisahkan. Pro-
fesionalisme ini tak dapat lepas 
dari jati diri seorang akuntan. Di-
mana pun ia berkarya, spesialisasi 
akuntansi apa yang ia selami, jiwa 
profesional tak dapat dikurangi, 
apalagi dikikis. Dan untuk meng-
genjot profesionalisme itu wajib 
terus mengasah kemampuan ke-
akuntansiannya lewat Pendidikan 
dan Pelatihan Berkelanjutan (PPL) 
dan sertifikasi yang terpercaya.

Kompetensi dapat diperoleh 
melalui pendidikan formal, pe-

ningkatan ketrampilan, dan jam 
terbang seorang akuntan tersebut. 
Yang paling penting tidak lepas 
dari pengaruh input saat memasuki 
perguruan tinggi. Dapat dikatakan, 
jika sejak dini input yang dimiliki 
sudah bagus, kompetensi yang 
dimiliki seorang akuntan akan 
cenderung bagus pula.

Kegiatan Lomba Warmadewa 
Accounting Competition (WAC) 
ini merupakan salah satu kegiatan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni-
versitas Warmadewa yang dilaksa-
nakan oleh Prodi/Jurusan Akuntansi 
melalui Himpunan Mahasiswa Ju-
rusan (HMJ) Akuntansi, yang pada 
dasarnya adalah ingin mengasah 

dan meningkatkan Hard skill dan 
soft skill dari seluruh peserta, yaitu 
Mengasah keahlian peserta dalam 
keterampilan akuntansi secara teori 
dan praktik, mempertajam daya 
analisis khususnya di bidang akun-
tansi. Tidak hanya itu, peserta juga 
diharapkan dapat memecahkan 
kasus dengan terperinci dari perma-
salahan- permasalahan akuntansi 
secara global, Meningkatkan kua-
litas prestasi peserta agar mampu 
bersaing di dunia akuntansi yang 
sesungguhnya, serta Menambah 
wawasan dan pengetahuan peserta 
dibidang akuntansi. 

“Selamat datang di Kampus 
Hijau Universitas Warmadewa 
Kampus yang ingin menjadikan 
lulusannya yang bermutu, ber-
wawasan ekowisata, dan mampu 
besaing secara global ditahun 
2034. Semoga dengan keikut ser-
taan adik-adik sekalian dalam kegi-
atan-kegiatan dikampus kami yang 
megah ini, kami berharap semakin 

mengenal dan nantinya menjadi-
kan pilihan dalam melanjutkan 
studi kepergurun tinggi nanti, kami 
menunggu kehadiran adik-adik un-
tuk bergabung melalui mahasiswa 
baru nanti,” ungkapnya.

Juara dari Warmadewa Acco-
unting Competition (WAC) Tahun 
2022 yaitu:

Juara Umum diraih oleh SMKN 
1 Mas Ubud

Juara I diraih oleh Ni Puti Liani 
(SMKN 1 Mas Ubud) mendapat-
kan uang pembinaan sebesar Rp. 
2.500.000,-, Piala Juara I dan 
sertifikat, 

Juara II diraih oleh I Komang 
Budiarsa (SMKN 1 Gianyar) men-
dapatkan uang pembinaan sebesar 
Rp 1.500.000, Piala Juara II dan 
sertifikat juara, Juara III diraih oleh 
Ni Kadek Seri Purnama Sari (SMKN 
1 Tabanan) mendapatkan uang 
pembinaan sebesar Rp 1.000.000, 
Piala Juara III dan sertifikat juara. 
*** Humas Unwar

Workshop Penulisan Artikel 
Bibliometric Analysis

Universitas Warmadewa bekerjasama dengan RPI 
Institute menyelenggarakan Workshop Penulisan 
Artikel Bibliometric Analysis bertempat di Hotel 

Aston Denpasar, Rabu (16/2). 

kegiatan ini diikuti dan dilakukan 
oleh Prodi Sastra Inggris dan Prodi 
MIL PPs Unwar. Ia berharap semua 
peserta bisa menghasilkan tulisan 
yang telah dirancang berdasarkan 
Bibliometric Analysis sehingga 
bisa memenuhi salah satu syarat 
yang diperlukan Borang Akreditasi 
AQAS karena disana diperlukan 
kinerja dosen untuk menghasilkan 
artikel yang terindek Scopus.

Direktur Utama PT Rumah 
Publikasi Indonesia Cep Ubad 
Abdullah berharap dimasa pan-
demi ini riset dan publikasi jenis 
Bibliometric Analysis bisa menjadi 
alternatif karena kita masih terbatas 
akses untuk menjadi data primer, 
karena Bibliometric Analysis ini 

datanya sekunder. 
Kegiatan ini diselenggarakan 

selama 4 hari dimana acara meru-
pakan kombinasi dari praktek dan 
juga teori. Target output dari acara 
ini yaitu masing-masing dosen su-
dah mempunyai final draft paper 
berbentuk Bibliometric Analysis di 
bidang masing-masing. 

“Tentu benefit yang didapat ti-
dak hanya untuk dosen itu sendiri, 
tetapi juga untuk rekognisi bagi 
universitas karena ketika papernya 
berhasil dipublikasikan otomatis 
dokumen yang dipublikasikan 
di jurnal internasional apalagi 
terindek Scopus maka peringkat 
universitas juga bisa bertambah,” 
ungkapnya. *** Humas Unwar

Program Doktor (S3) Hukum 
Program Pascasarjana Universitas 
Warmadewa menyelenggarakan 
Kuliah Umum dengan tema “Re-
vitalisasi Budaya Hukum Dalam 
Membangun Sektor Kepariwisa-
taan dan Ekonomi Kreatif Guna 
Menyongsong Masyarakat Revo-
lusi Industri 5.0” secara hybrid 
berpusat di Ruang Jayasingha 
Mandapa Unwar. 

Adapun narasumber pada aca-
ra ini yaitu Ketua Program Doktor 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Univ. Islam Sultan Agung Sema-
rang Prof. Anis Mashdurohatun, 
SH.,M.Hum., dengan moderator 
akademisi Unwar Dr. Ni Luh Made 
Mahendrawati, SH., M.Hum.

Kaprodi S3 Hukum PPs Unwar, 
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH.,MH., mengatakan kegiatan ini 
diselenggarakan dalam rangka me-
ningkatkan wawasan pemahaman 
keilmuan dari civitas dan untuk 
meningkatkan atmosfer akademik 
di Prodi S3 sekaligus di S1 serta 
S2 MKn maupun MIH. Tema ini 
sesuai dengan visi Unwar dan 
visi S3 Hukum adalah hukum 
bisnis kepariwisataan yang artinya 
lulusan S3 Hukum Unwar harus 
bermutu, berwawasan ekowisata 
dan go global tahun 2034. 

Sekarang negara-negara su-
dah mulai mengembangkan 5.0 
yang artinya masyarakat 5.0 yang 
diharapkan mampu untuk menye-
lesaikan berbagai masalah atau 
fenomena yang terjadi di masyara-
kat termasuk kendala-kendalanya 
dengan memanfaatkan industri 4.0 
yaitu informasi digital. 

“Sehingga masyarakat indonesia 
diharapkan dalam kehidupannya 
sudah terbiasa dengan informasi 
digital mulai dari budaya hukum-
nya memudahkan informasi atau 
mengkaitkan sesuatu dalam kaitan 
dengan bersadar hukum atau bu-
daya hukum menegakkan hukum 
dengan informasi digital seperti 
misalnya budaya hukum dalam 
rangka untuk membuat peratur-
an perundang-undangan melalui 
zoom atau di pengadilan dengan 

saksi ahli tidak didatangkan tetapi 
secara virtual,” pungkasnya.

Direktur PPs Unwar Dr. Dra. 
A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si., mem-
berikan apresresiasi kepada S3 Hu-
kum Unwar atas terselenggaranya 
acara ini. 

Ia mengatakan saat ini kita 
berada pada sutu era transisi mulai 
meninggalkan revolusi industry 
4.0 untuk memasuki revolusi 
industry 5.0, yaitu suatu era yang 
berfokus pada peran manusia 
sebagai pusat peradaban untuk 
memanfaatkan teknologi digital 
sebagai alat pranata kehidupan da-
lam berbagai bidang. Masyarakat 
5.0 merupakan tatanan masyarakat 
yang berpusat pada manusia dan 
berbasis teknologi. 

Perkembangan teknologi 
dan informasi yang begitu pesat 

berimplikasi terhadap pemba-
ngunan kepariwisataan sebagai 
kegiatan-kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata yang bersifat 
multidimensi, dan ekonomi kreatif 
yakni proses penciptaan, kegiatan 
produksi dan distribusi barang 
serta jasa yang dalam prosesnya 
membutuhkan kreativitas dan 
kemampuan intelektual.

Era ini diikuti dengan peru-
bahan perilaku masyarakat yang 
memanfaatkan teknologi dan sitem 
informasi secara maksimal, terma-
suk budaya hukum masyarakat 
yakni hubungan antara perilaku 
sosial dalam kaitannya dengan 
hukum. 

“Oleh sebab itu, topik ini sa-
ngat relevan bagi Mahasiswa untuk 
meningkatkan wawasan dan lebih 
memahami budaya hukum dalam 
membangun sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif menyongsong ma-
syarakat industry 5.0,” ungkapnya. 

Ia berharap Melalui kuliah 
umum ini para Mahasiswa dapat 
meningkatkan wawasan tentang 
budaya hukum, kepariwisataan 
dan ekonomi kreatif, dan masya-
rakat industry 5.0 untuk dapat 
dijadikan refrensi dalam mengkaji 
permasalahan-permasalahan terse-
but.*** Humas Unwar

Kuliah Umum Program Doktor Hukum PPs

n Tingkatkan Kemampuan Akuntansi Siswa

HMPS Akuntansi FEB Unwar Gelar Warmadewa Accounting Competition 2022

LPM Selenggarakan 
Pelatihan Reviewer Internal

BEM Unwar Gelar LKMO
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INFO KAMPUS

WARMADEWA Research Cen-
tre (WaRC) menyelenggarakan 
Sosialisasi Arah Riset dan Pusat 
Studi Universitas Warmadewa 
pada Selasa, 25 Januari 2022 
bertempat di Ruang Gunapriya 
Dharmapatni Mandapa (GDM) II 
dan III FKIK Unwar. 

Acara dihadiri Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
beserta Bendahara YKKPB, Rektor 
Unwar, Wakil Rektor I dan II Un-
war, Dekan di lingkungan Unwar, 
Direktur Sekolah Vokasi, Wakil 
Direktur II PPs Unwar, para Kepala 
Badan dan Lembaga di lingkungan 
Unwar, Direktur WaRC beserta 
jajaran serta dosen di lingkungan 

Unwar. 
Acara ini mendatangkan guest 

lecturer seorang peneliti dan dosen 
Fisipol Universitas Gadjah Mada 
Indri Dwi Aprilliyanti, S.IP.,M-
BA.,Ph.D, dengan 3 narasumber 
diantaranya adalah Ketua Warma-
dewa International Affairs Drs. I 
Ketut Putra Erawan, MA.,Ph.D., 
Direktur WaRC I Nyoman Gede 
Maha Putra, ST., M.Sc., Ph.D., dan 
Kepala Lemlit Unwar Prof. Dr. I 
Made Suwitra, SH.,MH., dengan 
moderator Akademisi Fisip Unwar 
Made Yaya Sawitri, S.HI.,M.A.

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
mengatakan sebagai pimpinan 

universitas menyambut baik acara 
ini karena tentu tujuan dari sosia-
lisasi itu untuk benar-benar bisa 
memahami arah penelitian di Un-
war dengan tujuan agar penelitian 
para dosen tidak salah arah. Saat 
ini Unwar menerapkan Education 
Based Research karena memang 

kewajiban kita untuk mengintegra-
sikan kegiatan penelitian ke dalam 
pendidikan dan wajib hukumnya. 
Bukan hanya penelitian tetapi juga 
pengabdian kepada masyarakat. 

Disamping itu dosen-dosen 
juga mempunyai misi untuk me-
ngembangkan penelitian di prodi 

masing-masing agar tidak salah 
arah. Selain itu arah penelitian 
yang kita formulasikan saat ini 
adalah dalam rangka menjawab 
perubahan yang begitu pesat baik 
faktor internal maupun eksternal. 
Guna mendukung penelitian-pene-
litian yang kita arahkan itu maka 
kepentingan untuk mengembang-
kan pusat studi yang relefan itu 
juga menjadi sangat penting. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
pada kesempatan tersebut menga-
takan kita sadar perubahan yang 
terjadi lebih banyak dan bahkan 
sebagian besar disebabkan oleh 

hasil hasil-hasil research para 
peneliti. Bahkan dunia usaha atau 
industri akan selalu menggunakan 
hasil research untuk mengembang-
kan usahanya sehingga apa yang 
dilakukan lebih predictable. 

Unwar sebagai salah satu per-
guruan tinggi swasta di Indonesia 
Timur mestinya harus memiliki 
kualifikasi peneliti-peneliti han-
dal dan peneliti-peneliti handal 
itu adalah dosen-dosen Unwar 
yang nanti bisa menghadilkan 
karya-karya yang nantinya bisa 
menghasilkan karya-karya yang 
bermanfaat bagi kepentingan ma-
syarakat, bangsa dan negara. *** 
Humas Unwar

ACARA ini dihadiri Ketua 
Yayasan Kesejahteraan KORPRI 
Propinsi Bali beserta jajaran, 
Rektor Universitas Warmadewa, 
Wakil Rektor I, Wakil Rektor II 
dan Wakil Rektor III Universitas 
Warmadewa, Dekan Fak. Sastra 
Unwar, Dekan Fak. Hukum Un-
war, Dekan Fak. Ekonomi Unwar, 
Dekan FISIP Unwar, Dekan Fak. 
Pertanian Unwar, Dekan Fak. Tek-
nik Unwar, Direktur Pascasarjana 
Unwar, Direktur Sekolah Vokasi 
Unwar, serta Dekan FKIK Unwar 
beserta jajaran. 

Dalam sambutannya Dekan 
FKIK Unwar, dr. I Gusti Ngr. Anom 
Murdhana, Sp. FK, mengungkap-
kan rasa syukur dengan terse-
lenggaranya HUT ke-13 ini, yang 
merupakan tahun untuk evaluasi 
diri. Dalam perjalanan 13 tahun, 
FKIK Unwar telah melalui berbagai 
tantangan dan dapat dihadapi dan 
dilewati dengan baik. Beliau juga 
menambahkan bahwa kita harus te-
rus menambah peluang dan bekerja 

keras menghadapi tantangan yang 
ada. Menuju FKIK Unwar yang ber-
mutu, berwawasan ekowisata dan 
berdaya saing global tahun 2034.

Rektor Universitas Warmade-
wa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E., Sp.ParK, mengucapkan 
Selamat Ulang Tahun ke-13 untuk 
FKIK Unwar. Beliau juga menyam-
paikan rasa bangganya kepada 
FKIK Unwar yang sangat luar biasa 
dalam pencapaian sampai di tahun 
ke -13 ini, layaknya anak kecil 
yang sangat cepat dewasa. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
KORPRI Propinsi Bali, Dr. Drs. 
A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si, 
juga menyampaikan selamat ulang 
tahun ke-13 untuk FKIK Unwar. 
Disaat orang lain menganggap 
angka 13 adalah angka yang 
kurang baik. Tapi FKIK Unwar 
membuktikan bahwa angka 13 
adalah angka keberuntungan de-
ngan keberhasilan atas capaian 
luar biasa yang sudah diraih. *** 
Humas Unwar

KETUA Yayasan Kesejah-
teraan Korpri Propinsi Bali 
diwakili Sekretaris Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali didampingi oleh Rektor 
Unwar, Direktur Program Pas-
casarjana Unwar, serta Kaprodi 
MRIL PPs Unwar meresmikan 
Laboratorium Uji Material/
Bangunan dan Studio Kawasan 
Universitas Warmadewa yang 
dirintis oleh mahasiswa Prodi 
Magister Rekayasa Infrastruk-
tur dan Lingkungan (MRIL) 
Program Pascasarjana Unwar, 
Sabtu (5/2). 

Laboratorium ini diba-
ngun dengan tujuan yaitu 
untuk mewujudkan laborato-
rium independent, terperca-
ya serta profesional, menjadi 
penunjang fasilitas Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi, mem-
beri kontribusi positif dalam 
pengembangan institusi serta 
mampu bekerjasama dengan 
dunia konstruksi sehingga 
eksistensi MRIL PPs Unwar 
lebih berkesinambungan. 

Direktur PPs Unwar Dr. 
Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, 
M.Si., memberi apresiasi ke-
pada Kaprodi MRIL beserta 
Tim, dimana pada umur yang 
relatif muda telah mampu 
mewujudkan Laboratorium 
Uji Material/Bangunan dan 
Studio Kawasan yang meru-
pakan salah satu fasilitas yang 
sangat penting bagi dosen 
maupun Mahasiswa dalam 

pengembangan pelakasanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi 
baik bidang pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masya-
rakat. Ia mengatakan Lab ini 
telah dirancang sejak bulan 
Agustus tahun 2021 berda-
sarkan Keputusan Direktur 
Pascasarjana, dan atas perse-
tujuan Bapak rektor dan Bpk 
Ketua Yayasan. Terwujudnya 
Lab ini juga tidak terlepas 
dari kontribusi dan partisi-
pasi semua pihak. Dengan 
diresmikannya Lab ini, Ia 
berharap dapat meningkatka 
mutu pelaksanaan pelaksana-
an pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada ma-
syarakat, serta pengembangan 
institusi. Selain itu juga diha-
rapkan dapat berkontribusi 
bagi dunia konstruksi dalam 
memecahkan permasalahan 
yang ada baik di Bali maupun 
di Indonesia umumnya.

Rek tor  Unwar  Pro f . 
dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK mengatakan 
Prodi MRIL PPs Unwar yang 
tergolong masih muda ini 
sudah berhasil mengembang-
kan laboratorium yang cukup 
kompetensif. Dimana labo-
ratorium ini nantinya akan 
dimanfaatkan bukan hanya 
untuk pendidikan tetapi juga 
untuk pelayanan. Laboratori-
um pada umumnya itu suatu 
tempat dimana skill dimana 

peserta didik ditingkatkan 
dan disempurnakan. Bukan 
hanya itu, Laboratorium ini 
juga bisa mempermudah 
pemahaman peserta didik. 
Sehingga laboratorium itu 
harus dimiliki oleh setiap 
prodi apapun jenis prodinya 
apalagi di Unwar mene-
rapkan kurikulum berbasis 
kompetensi. 

“Untuk itu saya berharap 
kepada kaprodi MRIL untuk 
bisa memanfaatkan lab ini 
dengan sebaik mungkin baik 
untuk kepentingan pendi-
dikan maupun untuk kepen-
tingan pelayanan. Dan saya 
yakin laboratorium ini akan 
menjadi laboratorium yang 
penting bagi banyak orang,” 
ungkapnya.

Ketua Yayasan Kesejah-
teraan Korpri Propinsi Bali 
Dr. Drs. A.A. Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si., mengu-
capkan selamat karena telah 
dilaunchingnya laboratorium 
ini. Dimana laboratorium ini 
sangat penting bagi mahasis-
wa MRIL PPs Unwar. Ia ber-
harap laboratorium ini bisa 
dimanfaatkan dalam rangka 
untuk meningkatkan kom-
petensi mahasiswa dan tidak 
hanya untuk mahasiswa teta-
pi juga dapat digunakan un-
tuk melakukan uji terhadap 
bangunan-bangunan yang 
marak dilaksanakan sehingga 
kualitas bangunan baik itu 
dari sisi tanah, material ter-
masuk uji besi benar-benar 
teruji. Ini merupakan suatu 
kebanggaan bagi yayasan 
karena bisa melengkapi labo-
ratorium yang sudah menjadi 
kebutuhan bagi prodi MRIL. 

“Saya berharap ini bisa 
dimanfaatkan dengan baik 
sebagai tempat untuk pem-
belajaran dan bagi masyara-
kat yang membutuhkan bisa 
dilayani melalui laboratori-
um ini,” pungkasnya. *** 
Humas Unwar

Sosialisasi Arah Riset dan Pusat Studi Universitas Warmadewa

EUPHORIA HUT FKIK Unwar ke - 13
Fakultas 

Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan 

Universitas 
Warmadewa 

menyelenggarakan 
EUPORHIA HUT 

ke- 13 pada Kamis, 
20 Januari 2022 di 
Auditorium Widya 

Sabha Uttama 
Universitas 

Warmadewa. 

Unwar Meresmikan Laboratorium 
Uji Material/Bangunan dan Studio

FAKULTAS Ekonomi & 
Bisnis (FEB) Universitas War-
madewa (Unwar) menggelar 
Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat & Bakti Sosial 
Mahasiswa dengan tema 
“Satukan langkah kecil untuk 
mewujudkan Desa Siangan 
Menjadi Desa yang Berbasis 
Ekowisata”. Acara yang dibu-
ka secara resmi oleh Dekan 
FEB Unwar yang diwakili 
oleh Wakil Dekan III dilak-
sanakan di Desa Siangan-Gia-
nyar Sabtu,(5/2/22).

Kepala Desa Siangan me-
nyampaikan bahwa dilak-
sanakan kegiatan ini atas 
kerjasama yang dijalin antara 
Unwar dengan Desa Siang-
an khususnya di bidang Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, 
maka dari itu kegiatan-kegi-

atan seperti ini dinilai sangat 
penting dan bermanfaat bagi 
masyarakat khususnya ma-
syarakat Desa Siangan. 

“Saya selaku perbekel 
desa siangan menghatur-
kan trimakasih terhadap FEB 
Unwar karena dengan ada-
nya kegiatan ini diharapkan 
menjadi motivasi baru bagi 
masyarakat kami untuk tetap 

bangkit,” tuturnya. 
Wakil Dekan III FEB Un-

war A. A. Ketut Jayawarsa, 
SE.,M.Si mengatakan Bakti 
Sosial Mahasiswa merupa-
kan kegiatan yang bertujuan 
mengamalkan tri dharma 
perguruan tinggi khusus-
nya pengabdian masyarakat. 
Selain itu dengan kegiatan 
tersebut mahasiswa diharap-

kan mampu meningkatkan 
rasa sosial dan kepedulian 
terhadap lingkungan dan 
masyarakat sebab, peran 
serta mahasiswa sangat dibu-
tuhkan di masyarakat apalagi 
dapat memberikan kontribusi 
positif, hal tersebut akan 
berguna dalam mewujudkan 
masyarakat yang menjunjung 
tinggi nilai Ekowisata. 

Pada kegiatan tersebut 
juga dirangkaikan dengan 
Monitoring Pelaksanaan 
Pengabdian Masyarakat FEB 
Unwar Penyerahan Bantuan 
Buku Bagi Siswa-Siswi seko-
lah Dasar dilingkungan Desa 
Siangan, Penanaman Pohon 
dan penyerahan bantuan 
lampu penerangan jalan me-
nuju pura beji Petapaan Desa 
Siangan. *** Humas Unwar

BAKTI SOSIAL MAHASISWA FEB UNWAR

Wujudkan Desa Berbasis Ekowisata

REKTOR yang diwakili 
WR III Unwar bersama 
Ketua BEM Unwar dan 
Perwakilan Ormawa me-
nyambut kedatangan Tim 
Pencak Silat Unwar yang 
menjadi Juara Umum da-
lam Bandung Lautan Api 
Championship pada hari 
Jumat, 24 Desember 2021 
di Depan Patung Sri Ksari 
Mandapa Unwar. 

Ketua Unitas Pencak 
Silat Unwar I Putu Rizal 
Dedi Wiguna berterima 
kasih kepada Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propin-

si Bali dan Rektor Unwar 
karena telah mendukung 
Tim Pancak Silat dalam 
kejuaraan sehingga berhasil 
meraih Juara Umum I berkat 
kerja keras Tim. Sejumlah 
33 atlet dari Tim Pancak Silat 
Unwar dengan mengikuti 34 
kategori. Tim berhasil mera-
ih 11 emas, 10 perak, dan 
13 perunggu. Ia berharap di 
Pomnas berikutnya Unwar 
juga bisa mendominasi. 

Pembina Unitas Pencak 
Silat Ir. I Wayan Sudiar-
ta, M.Si., dan I Made Wi-
mas Candranegara, S.Sos., 

MAP., mengatakan terkait 
dengan keikutsertaan kejua-
raan ini sudah dipersiapkan 
dari 1 bulan terakhir. Di-
mana kejuaraan di tingkat 
mahasiswa ini merupakan 
kejuaraan yang sangat ber-
gengsi dan diikuti oleh 
berbagai perguruan tinggi 
di Indonesia yang memiliki 
atlet pancak silat terbaik. 
Dengan persiapan yang sa-
ngat bagus kami mengirim 
kekuatan penuh kemudian 
mengatur strategi untuk 
mendapatkan pos silat di 
masing-masing kelas se-
hingga Tim ini dapat meraih 
medali paling banyak. 

Rektor Unwar yang di-
wakili WR III Unwar, Dr. 
Ir. I Wayan Parwata, MT., 
IPM., sangat mengapresiasi 
prestasi yang telah diraih 
oleh Tim Pencak Silat Bhak-
ti Negara Unwar dalam 
acara Bandung Lautan Api 
Turnamen Pencak Silat dan 
dapat meraih Juara Umum 

I. “Bagi kami ini sangat 
luar biasa,” ungkapnya. Ia 
mengatakan atlit-atlit ini 
nanti akan diikuti di Pomda 
di bulan Februari 2022 dan 
semua atlit ini juga akan 
diseleksi dan diikutsertakan 
di Pomnas 2022 di Padang. 

“Kami akan terus berusa-
ha bagimana prestasi-pres-
tasi mahasiswa tidak hanya 
di non akademik tetapi juga 
di bidang akademik agar 
terus meningkat sehingga 
di Sistem Informasi Peme-
ringkatan Bidang Kemaha-
siswaan bisa lebih baik dari 
tahun-tahun sebelumnya 
dan ini tentu harapan kita 
semua agar berdampak 
pada jumlah mahasiswa,” 
pungkasnya. 

Ia juga berharap dari 
prestasi-prestasi ini bisa 
disampaikan kepada ju-
nior-juniornya untuk terus 
mengikuti kompetisi meraih 
prestasi untuk lembaga. *** 
Humas Unwar

Tim Pencak Silat Unwar Jadi Juara Umum
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BADAN Penjaminan Mutu 
(BPM) Universitas Warmadewa 
menyelenggarakan Sosialisasi Visi, 
Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) 
Universitas Warmadewa pada hari 
Sabtu, 15 Januari 2022 di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar secara hybrid. 

Sosialisasi dihadiri oleh Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali, Rektor Unwar, WR I, 
WR II, WR III Unwar, Ka. BPM, Ka. 
LPM, Ka. Lemlit, Ka. SPI, Ka. LPKP, 
Dekan Fakultas berserta jajaran 
dilingkungan Unwar, Direktur Pas-
casarjana berserta jajaran, Direktur 
Sekolah Vokasi beserta jajaran, 
Kaprodi dilingkungan Unwar, 
Dosen dilingkungan Unwar, Mitra 
Kerjasama Unwar, Media, DPM 
dan BEM Unwar, serta Mahasiswa. 

Narasumber dalam kegiatan 
ini adalah :
1. Prof. dr. Dewa Putu Widja-

na, DAP&E., Sp.ParK., Rektor 
Unwar

2. Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., Wakil 
Rektor I Unwar
Dengan moderator Ka. BPM 

Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gede Sura-
naya Pandit, MP. 

Ka. BPM Unwar, Prof. Dr. Ir. 
I Gede Suranaya Pandit, MP., 
memyampaikan bahwa kegiatan 
sosialisasi VMTS Unwar ini me-

rupakan kegiatan rutin yang dise-
lenggarakan dengan melibatkan 
seluruh stakeholder baik internal 
dan eksternal yang diikuti oleh Do-
sen, Mahasiswa, dan mitra profesi 
masing-masing Prodi. Mitra inilah 
yang menjadi stakeholder yang ter-
libat secara aktif dalam bentuk ker-
jasama dalam rangka mewujudkan 
VMTS Unwar. VMTS Unwar ini 
perlu disosialisasikan dan diketa-
hui oleh seluruh stakeholder yang 
berkepentingan sehingga nanti 
terjalin searah dengan pemangku 
kepentingan. Dengan pemahaman 
VMTS ini diharapkan Visi Misi 
untuk bermutu, berwawasan eko-
wisata, dan berdaya saing secara 
global di Tahun 2034 mampu 
tercapai. Ketercapaian ini harus 

selalu didukung dengan kerjasama 
secara nasional dan internasional 
khusunya dalam bidang Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
menyampaikan bahwa sosialisasi 
VMTS Unwar hari disampaikan ke 
stakeholder sebagai angan-angan 
dan impian yang harus dicapai Un-
war. Pemahaman VMTS ini pen-
ting bagi seluruh stakeholder baik 
secara internal maupun eksternal. 
Pencapaian Visi Misi ini telah 
dirancang dalam Rancangan Pem-
bangunan Jangka Panjang yang 
duturunkan dalam Rancangan 
Pembanguan Jangka Menengah, 
dan RKAT. Sosialisasi ini menjadi 
penting karena bertujuan untuk 

terus meningkatkan pemahaman 
stakeholder. Internalisasi VMTS ke-
pada masing-masing individu agar 
mereka terlibat dan memberikan 
kontribusi dalam perkembangan 
Universitas Warmadewa. Dalan 
kegiatan ini juga nantinya akan ada 
survei pemahaman untuk seluruh 
stakeholder tentang VMTS Unwar. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. 
Anak Agung Gede Oka Wisnu-
murti, M.Si., dalam arahannya 
menyampaikan Visi Misi menjadi 
sangat penting untuk diwujudkan 
dan dirasakan manfaatnya. VMTS 
Unwar yang telah disusun secara 
siatematis sehingga setiap tahun-
nya mampu diketahui peningkatan 
dan pencapaiannya baik di tingkat 
Prodi, Fakultas, dan Universitas. 
Dengan 9 standar akreditasi ini 
menuju pencapaian Visi Misi 
Unwar yang semakin jelas. Segala 
program yang terkait dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi menjadi 
wahana dalam mewujudkan Visi 
Misi secara sistematis, terukur, 
dan jelas. Yayasan sebagai badan 
penyelenggara Universitas akan 
terus mendukung segala program 
yang dilaksanakan dalam menca-
pai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 
Universitas Warmadewa. *** 
Humas Unwar

WARMADEWA International 
Affairs (WIA) menyelenggarakan 
Launching Warmadewa Annu-
al Report dan Presentasi Hasil 
Review Kegiatan Internasional 
bertempat di Sekretariat Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
pada Senin, 27 Desember 2021.

Acara dihadiri Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
beserta Sekretaris dan Bendahara 
YKKPB, Rektor Unwar, para Wakil 
Rektor, Direktur Program Pascasar-
jana Unwar, Dekan di Lingkungan 
Unwar, Direktur Sekolah Vokasi, 
Ketua dan Sekretaris WIA beserta 
Anggota, dan Kepala Bamakermas 
Unwar.

Ketua WIA Drs. I Ketut Putra 
Erawan, MA.,Ph.D., mengatakan 
tujuan kegiatan ini ada 2 yaitu me-
review seberapa kemajuan-kema-
juan dan pondasi-pondasi untuk 
transformasi yang ada di Unwar 
dan tanda-tanda kemajuan dari 
Unwar ditempatkan dalam kerang-
ka strategic plant Unwar menuju 
2034. Dimana internasionalisasi 
ini hanya akan bisa dibangun 
ketika apa yang kita punya itu ter-
sambungkan dengan proses-proses 
perubahan yang akan terjadi. Ia 
berharap Unwar mulai menyadari 
kemampuannya dan melakukan 

proses perubahan ini.
Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 

Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK 
menyambut baik ide yang dikem-
bangkan oleh WIA ini, terutama 
karena tingkatan pembangunan 
untuk mencapai visi kita itu belum 
di elaborate dengan baik. dengan 
adanya staging pembangunan 
yang diusulkan oleh WIA itu kita 
dapat lebih yakin bahwa cita-cita 
Unwar untuk go global pada tahun 
2034 akan lebih mudah dicapai.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengapresiasi terhadap WIA yang 
hari ini melaksanakan kegiatan 
Launching Warmadewa Annual 
Report dan Presentasi Hasil Revi-
ew Kegiatan Internasional dalam 
rangka mewujudkan Warmadewa 
go global tahun 2034. Stategi 
planning yang disusun hari ini me-
rupakan kombinasi dari nilai-nilai 
Sapta Bayu yang diperkuat de-
ngan Panca Ayana yang nantinya 
akan melahirkan new Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang artinya 
bagaimana Tri Dharma Perguruan 
Tinggi yang kita kembangkan ke-
depan benar-benar bisa mengim-
plementasikan kampus merdeka. 
*** Humas Unwar

FAKULTAS Ekonomi dan Bis-
nis (FEB) Universitas Warmadewa 
menyelenggarakan Pengabdian 
kepada Masyarakat (PkM) “Bim-
tek Penguatan Kelembagaan dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Ekowisata Desa Siangan, Gianyar 
dan aksi bersih lingkungan Desa 
Siangan” pada 27 Desember 2021 
di Desa Siangan, Gianyar dengan 
tetap menerapkan Prokes Covid 19. 

Acara dihadiri oleh Dekan FEB 
Unwar, Ka. LPM Unwar, WD I, 
WD II, WD III FEB Unwar, UPM 
FEB Unwar, Perbekel Desa Siang-
an, Bendesa Adat dilingkungan 
Desa Siangan, Karang Taruna Desa 
Siangan, Staf Kantor Perbekel Desa 
Siangan, Pemerintah Desa Siang-
an, Babinsa Desa Siangan, Babin-
kamtibmas Desa Siangan, Kaprodi 
dan Sekprodi dilingkungan Unwar, 
Dosen dilingkungan FEB Unwar, 
KTU dan Staf dilingkungan FEB 
Unwar, dan DPM, BEM, HMJ di-
lingkungan FEB Unwar, serta Per-
wakilan Mahasiswa FEB Unwar.

Perbekel Desa Siangan yang di-
wakili oleh Sekretaris Desa, Made 
Suarka, menyampaikan ucapan 
terima kasih atas program PkM 
dari FEB Unwar di Desa Siangan. 
Dalam kesemoatan tersebut beliau 
menyampaikan tentang profil sing-
kat Desa Siangan serta SDM yang 
ada di Desa Siangan. Kegiatan 
Bimtek ini sangatlah penting dalam 
memberikan pengetahuan bagi 
Staf Kantor Perbekel Desa Siangan. 
Saat ini administrasi dilingkugan 
Desa sudah diatur oleh sistem Ke-
mendagri. Ini menjadikan sistem 
lebih terintegrasi serta terbuka. 
Pembangunan dan pengembagan 
Desa sangatlah penting untuk 
kemajuan Desa khusunya pada pe-
nguatan kelembagaan SDM Desa. 
Dengan bimtek ini diharapkan ba-
nyak pengetahuan yang diperoleh 
oleh Perbekel Desa Siangan demi 

kemajuan Desa Siangan. 
Ka. LPM Unwar, Prof. Dr. Drs. 

I Wayan Wesna Astara, SH, M.H., 
M.Hum., dalam kegiatan tersebut 
menyampaikan bahwa FEB Unwar 
sebagai salah satu Unit dilingkung-
an Unwar yang paling banyak 
memiliki SDM Dosen Dan Ma-
hasiswa. Keterlibatan stak holder 
dari FEB Unwar ini dengan penge-
tahuan yanb dimiliki akan sangag 
memberikan kontribusi dalam 
pembangunan Desa Siangan khu-
sunya pengembangan SDM Desa 
Siangan. Seperti yang diketahui 
bawah pembangunan Desa harus 
beorientasi di masyarakatnya. 

Dekan FEB Unwar, Dr. I Made 
Sara, M.Si., dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas penerimaan FEB Unwar 
di Desa Siangan. PkM ini meru-
pakan serangkaian kegiatan dari 
FEB Unwar untuk menjalankan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Kegiatan ini dilakukan di Desa 
karena membangun dari desa 
adalah program pemerintah da-
lam menghadirkan pemerataan 
ekonomi yang berkeadilan. Dari 
tahun-ketahun dana desa terus 
mengalami peningkatan. 

Narasumber Bimtek Penguatan 
Kelembagaan dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Ekowisata 
Desa Siangan antara lain 
1.  I Made Sudarsana, SE.,
2.  Dr. I Made Sara, SE., MP.
3.  Dr. Ni Made Sri Wahyuni, SE., 

M.Agb.
4.  Dr. I Made Wianto Putra, SE., 

M.Si.
Kegiatan PkM juga diiisi de-

ngan penyerahan bantuan mesin 
Genset dari FEB Unwar yang di-
gunakan sebagai alat sumber listrik 
penerangan di jalan Pura Petapaan 
Desa Siangan, penyerahan Bibit 
pohon, dan aksi bersih-bersih. *** 
Humas Unwar

KULIAH umum menghadirkan 
Guru Besar Fakultas Hukum Uni-
versitas Airlangga Surabaya, Prof. 
Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.,M.
Hum., dengan moderator Kaprodi 
Mkn PPs Unwar, Dr. I Nyoman 
Sujana, SH.,M.Hum.

Kaprodi Mkn PPs Unwar, Dr. 
I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum., 
mengatakan Kuliah Umum kali 
ini sebagi persiapan menuju Prodi 
MKn PPs Unwar yang telah siap 
untuk unggul. Di samping juga 
untuk mengimplementasikan dan 
mewujudkan visi Prodi MKn PPs 
Unwar, yakni melahirkan Magister 
Kenotariatan yang bermutu, ber-
wawasan ekowisata, dan berdaya 
saing global tahun 2034.

Terkait dengan tema kuliah 
umum “Kontrak Bisnis Kepariwisa-
taan”, Nyoman Sujana menjelaskan 
bahwa tema ini sesuai dengan kondi-
si Bali yang saat ini. Dimana, kontrak 

bisnis kepariwisataan Bali banyak 
yang mengalami kendala akibat 
pandemi Covid-19. Bahkan, dikata-
kan hampir semua kontrak-kontran 
bisnis dibidang kepariwisataan di 
Bali tidak dapat terlaksana. Sehingga 
menciptakan suatu permasalahan 
hukum yang cukup berat, terutama 
bagi para pengusaha yang terjun di 
dunia pariwisata.

Oleh karena itu, penting untuk 
merancang sekaligus menganalisa 
kontrak bisnis dibidang kepari-
wisataan. Sehingga, mahasiswa 
Prodi MKn PPs Unwar penting 
diberikan pemahaman merancang 
kontrak-kontrak bisnis, khususnya 
di bidang kepariwisataan. Dengan 
harapan, mahasiswa Prodi MKn 
ekspert untuk melahirkan kon-
trak-kontrak dalam bentuk akta au-
tentik yang dihubungkan dengan 
konsep Tri Hita Karana. “Melalui 
kuliah umum ini, Prodi MKn Pas-

casarjana Universitas Warmadewa 
menjadi unggul, sebab kalau Pro-
dinya unggul Universitas juga akan 
unggul,” tandas Nyoman Sujana.

Direktur PPs Unwar, Dr. Dra. 
A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si., menga-
takan Bali sebagai daerah tujuan 
pariwisata tidak terlepas dari bisnis 
kepariwisataan, yaitu usaha yang 
menyediakan barang dan jasa 
bagi kebutuhan wisatawan ma-
upun penyelenggara pariwisata. 
Sedangkan, perkembangan usaha 
pariwisata mesti diimbangi dengan 
kesiapan para pelaku pariwisata 
dalam pembuatan kontrak bisnis 
kepariwisataan. Dalam

Pembuatan kontrak bisnis ini 
dibutuhkan kecermatan kedua 
belah pihak. Untuk itu, melalui ku-
liah umum ini diharapkan mahasis-
wa Prodi MKn PPs Unwar sebagai 
calon-calon notaris yang berkecim-
pung dalam kontrak-kontrak bisnis 

mampu menambah wawasan dan 
pengetahuan, terutama dalam 
kontrak bisnis kepariwisataan. De-
ngan wawasan dan oengetahuan 
tersebut, lulusan mahasiswa MKn 
PPs Unwar bisa menjadi lulusan 
kenotariatan yang berkualitas dan 
berdaya saing.

Narasumber, Prof. Dr. Agus 
Yudha Hernoko, SH.,M.Hum., 
berharap mahasiswa Prodi MKn 
PPs Unwar mampu mengkemas 
proses bisnis ekowisata yang ada 
di Bali dalam kerangka hukum yang 
komprehensif yang berpihak pada 
kepentingan nasional. Menurutnya, 
diskusi-diskusi bagaimana model 
kontrak bisnis ekowisata yang ideal 
harus melalui dari kampus-kampus, 
terutama dari Prodi MKn yang 
goalnya adalah contract drafter. 
Sehingga, momentum ini menjadi 
momentum kebangkitan wisata Bali 
ke depannya. *** Humas Unwar

YAYASAN Kesejahteraan Kor-
pri Propinsi Bali menyelenggara-
kan Musyawarah Perencanaan 
Kegiatan Yayasan (MPKY) tahun 
2022 secara daring pada Senin, 
1 Nopember 2021.

Acara MPKY dibuka seca-
ra resmi oleh Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali dan dihadiri oleh Dewan 
Pembina beserta anggota Dewan 
Pembina Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Pengurus 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 

Propinsi Bali, Pengawas Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali, Rektor Universitas War-
madewa beserta jajaran, Para 
Dekan dilingkungan Universitas 
Warmadewa beserta jajaran, 
Direktur Pascasarjana Unwar 
beserta jajaran, Direktur Sekolah 
Vokasi Warmadewa beserta jajar-
an, Direktur UPK Klinik Pratama 
Warmadewa beserta jajaran, 
Direktur UPK Pusat Pelayanan 
Warmadewa  beserta jajaran, 
Direktur UPK Warmadewa Col-

lege beserta jajaran, serta seluruh 
peserta MPKY.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si da-
lam sambutannya menyampaikan 
Musyawarah Perencanaan Kegi-
atan Yayasan (MPKY) merupakan 
kelanjutan dari proses perencanaan 
yang dilaksanakan dan diawali de-
ngan rapat kerja di masing-masing 
UPK yang dilakukan secara offline 
di Sekretariat Yayasan dan dilan-
jutkan dengan proses perencanaan 
kegiatan di masing-masing UPK 
yang sampai hari kemudian dilan-
jutkan dengan MPKY yang nanti-
nya pada 10 Desember 2021 apa 
yang dibahas dalam MPKY hari inu 
akan ditetapkan dan diputuskan 
sebagai pedoman dalam melak-
sanakan kegiatan dan anggaran di 
tahun 2022. 

Harapannya di tahun 2022, 
peningkatan terhadap kinerja 
termasuk juga peningkatan ter-
hadap pendapatan dan kegiatan 

akan semakin tumbuh dan ber-
kembang dengan baik. Oleh ka-
renanya Ketua Yayasan berpesan 
kepada seluruh UPK-UPK untuk 
tetap menjaga protokol kesehat-
an dan berkinerja sesuai dengan 
tugas dan fungsi.

Acara dilanjutkan dengan:
- Presentasi dan Perumusan 

Usulan RAPB Universitas War-
madewa Tahun 2022 yang akan 
disampaikan oleh Rektor Unwar 
didampingi Wakil Rektor II dan 
Wakil Rektor III Unwar dan di-
moderatori oleh Wakil Rektor I 
Unwar.

- Presentasi dan Perumusan 
Usulan RAPB UPK Non Unwar 
(UPK Klinik Pratama Warmade-
wa, UPK Pusat Pelayanan  War-
madewa dan UPK Warmadewa 
College) Tahun 2022 yang akan 
disampaikan oleh masing-masing 
Direktur UPK Non Unwar dan 
dimoderatori oleh Sekretaris 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali. *** Humas Unwar

WIA Launching Warmadewa 
Annual Report dan Presentasi

FEB Unwar Gelar PkM 

n GELAR KULIAH UMUM KONTRAK BISNIS KAPARIWISATAAN

Prodi MKn PPs Unwar Siap Unggul
Program studi Magister 

Kenotariatan (Prodi MKn) 
Program Pascasarjana 

Universitas Warmadewa 
(PPs Unwar) menggelar 
kuliah umum “Kontrak 
Bisnis Kepariwisataan: 

Prinsip-Prinsip dan Analisa 
Perancangan Kontrak 

Bisnis Kepariwisataan” 
di Ruang Sidang Sri Ksari 

Warmadewa, Jumat 
(24/12). 

BPM Menyelenggarakan Sosialisasi VMTS Unwar

Musyawarah Perencanaan Kegiatan Yayasan Tahun 2022
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PROGRAM Pascasarjana (PPs) 
Universitas Warmadewa (Unwar) 
menggelar acara syukuran atas Ca-
paian Akreditasi Unggul Program 
Studi Magister Ilmu Linguistik 
(MIL) PPs Unwar bertempat di 
Ruang Sidang Sri Ksari Warmade-
wa Mandapa pada Hari Senin, 27 
Desember 2021. 

Kaprodi Magister Linguistik PPs 
Unwar Dr. Mirsa Umiyati, S.S.,M.
Hum. mengucapkan terimakasih 
atas kerjasama team yang solid 
atas kerja kerasnya sehingga prodi 
MIL PPs Unwar bisa memperoleh 
hasil akreditasi Unggul. Pihaknya 
berharap dengan raihan akreditas 
unggul ini dapat menjadi vibrasi 
positif bagi prodi-prodi yang akan 
di akreditasi dilingkungan Unwar. 
“Tentu saja dengan borang akre-
ditasi kriteria 9 ini, untuk menda-
patkan akreditasi unggul kuncinya 

adalah kerjasama tim menjadi 
kunci utamanya. Itu adalah penga-
laman kami untuk bekerja bersama 
prodi MIL PPs Unwar” ungkapnya. 

Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laksmi, M.Si 
dalam sambutannya menyampaikan 
mengucapkan suksesnya capaian 
unggul Prodi MIL PPs Unwar tidak 
lain atas dukungan berbagai pihak 
yang tak henti-hentinya memberikan 
support. Oleh karena itu pihaknya 
mengucapkan banyak terimakasih. 

Rektor Universitas Warmade-
wa Prof.Dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK dalam sambutan-
nya menyampaikan bahwa keber-
hasilan dari capaian MIL tidak luput 
dari kerjasama seluruh pihak. Maka 
dari itu pihaknya mengajak hari ini 
untuk bergembira merayakan capai-
an ini. *** Humas Unwar

DISKUSI Interaksi diisi oleh 
Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, 
M.Si., dengan materi posisi dan 
peran wanita dalam pembangunan 
publik dan domestik. Acara diha-
diri langsung oleh Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, 
Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnu-
murti, M.Si., dan Rektor Unwar, 
Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK., beserta jajaran.

Ketua Pembina Iwanwar, Ny. 
Diah Wisnumurti, mengatakan 
peringatan Hari Ibu merupakan 

bentuk penghormatan terhadap 
kehebatan seorang ibu. Untuk itu, 
pada peringatan Hari Ibu Tahun 
2021 ini Iwanwar mengisi dengan 
kegiatan Diskusi Interaksi dengan 
mengusung tema “Perempuan 
Berdaya, Indonesia Maju”. Menu-
rutnya, perempuan berdaya adalah 
perempuan yang memiliki kekuat-
an di dalam memajukan anak-anak 
generasi muda Bangsa. Sebab, ibu 
berperan penting dalam mendidik 
anak-anaknya dalam ruang ling-
kup keluarga. “Kalau anak-anak 

SEKOLAH Vokasi Universitas 
Warnadewa menyelenggarakan 
Focos Group Discussion dengan 
tema “Workshop Kurikukum dan 
Transformasi Menuju D4 Sekolah 
Vokasi” pada hari Selasa, 21 
Desember 2021 secara hybrid di 
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa 
Unwar. 

Acara dihadiri oleh Rektor 
Unwar yang diwakili WR I Un-
war, Direktur dan Sekretaris 
Sekolah Vokasi Unwar, Nara-
sumber Prof. Dr. Era Purwanto, 
M.Eng, Sekretaris LPKP Unwar, 
Kaprodi dan Sekprodi dilingkung-
an Sekolah Vokasi Unwar, Dosen 

dilingkungan Sekolah Vokasi 
Unwar, dan Mitra. 

Direktur Sekolah Vokasi Un-
war, Ir. I Gede Pariutama Westra, 
dalam sambutannya menyam-
paikan bahwa kegiatan ini ber-
tujuan untuk menyelaraskan 
kurikulum di Sekolah Vokasi 
Unwar. Sekolah Vokasi sebagai 
unit penyelenggara pendidikan 
dilingkungan Unwar memmiliki 
3 prodi. Masing-masing prodi 
mempunyai target capain yang 
telah ditentukan. Kegiatan ini 
sangat penting bagi Sekolah Vo-
kasi, karena kami ingin mengha-
silkan lulusan dengan SDM yang 

sesuai harapan dunia industri 
dan dunia kerja. Melalui FGD 
ini nantinya mampu menunjang 
pengetahuan masing-masing 
dosen, sehingga Harapannya do-
sen di masing-masing prodi agar 

memanfaatkan kesempatan ini 
untuk meningkatkan kemampu-
an dan pemahamannya. Melalui 
penyelarasan kurikulum ini, kita 
mampu menghasilkan capaian 
pembelajaran dengan outcome 

yang sesuai kebutuhan.
Rektor Unwar yang diwakiki 

oleh WR I Unwar, Ir. I Nyoman 
Kaca, M.Si., dalam sambutannya 
menyambut baik kegiatan FGD 
ini. Dilihat dari segi tata kelola, 
kurikulum merupakan salah satu 
bagian dari instrumen input. Ma-
sing-masing instrumen input harus 
berjalan beriringan dengan intru-
men lain seperti SDM dan sarana 
prasarana. FGD ini merupakan 
hal penting dalam pengembangan 
masing-masing prodi. Saat ini, tun-
tutan vokasi semakin hari semakin 
tinggi. Sehingga kurikulum ini ha-
rus dirancang dengan baik melalui 

strategi yang tepat. Kurikulum 
yang baik merupakan kurikulum 
yang dapat memberikan gambar-
an bagi dosen dalam mendekat-
kan ilmunya kepada peserta didik 
sesuau dengan target capaian. 
Harapan dari kegiatan ini adalah 
menghasilkan dokumen dan bisa 
mengimplementasi kurikulum 
sesuai dengan tantangan di dunia 
kerja untuk mengahsilkan luaran 
di bidang pendidikan baik secara 
akademik dan non akademik. 

Acara dilanjutkan dengan 
diskusi di masing-masing prodi 
bersama narasumber, dosen, dan 
mitra. *** Humas Unwar

WARMADEWA Riset Centre 
(WaRC) menyelenggarakan Sosi-
alisasi Hibah Yayasan Kesejahte-
raan Korpri Propinsi Bali Tahun 
2022 pada hari Senin, 20 Desem-
ber 2021 secara daring melalui 
Aplikasi ZOOM. 

Acara dihadiri oleh Ketua Yaya-
san Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali, Rektor Unwar, WR I Unwar, 
WR III Unwar, Ka. LEMLIT beserta 
Sekretaris, Ka. LPM beserta Sekre-
taris, Dekan Fakultas dilingkungan 
Unwar, Direktur Pascasarjana 
Unwar, Direktur Sekolah Vokasi, 
Ketua WaRC, Kaprodi dan Sekpro-
di dilingkungan Unwar, Anggota 
WaRC, dan seluruh dosen peneliti 
WaRC dilingkungan Unwar. 

Ketua WaRC Unwar, I Nyoman 
Gede Maha Putra, ST., M.Sc., 
Ph.D., memyampaikan bahwa 
saat ini WaRC terus melakukan 
regenerasi peneliti dengan tujuan 
untuk mengahasilkan hasil riset 
kelas dunia sabagai implementa-
si dalam visi misi Unwar untuk 
go global. Ini dimanfaatkan bagi 
dosen-dosen muda dalam mening-
katkan kualitas risetnya. Dalam 
setiap Hibah dari yayasan, WaRC 
selalu melakukan evaluasi dalam 
meningkatkan kualitas peneliti-
annya. Kedepan WaRC telah me-
nyusun beberepa kelas pelatihan 
bagi dosen-dosen peneliti dalam 
menghasilkan penelitian yang ku-
alitas. Pelatihan ini nantinya dapat 
dimanfaatkan dalam menghasilkan 
penelitian yang besar serta mampu 

menarik mitra baik dari dalam dan 
luar negeri untuk berkerja sama. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
dalam sambutannya menyampai-
kan apresiasi yang tinggi kepada 
Yayasan telah mem-backup WaRC 
dan Unwar dalam meningkatkan 
kapasitas Unwar khusunya pada 
bidang penelitian. Harapannya 
hibah ini dapat dimanfaatkan se-
baik mungkin, sehingga dana yang 
dikeluarkan yayasan menghasilkan 
sesuatu yang lebih berharga. Da-
lam meningakatkan kualutas pe-
nelitian, WaRC agar benar-benar 
melaksanakan dan menyeleksi 
proposal yang berkualitas demi 
meningkatkan output dan 

outcome capaian WaRC. Saat 
ini kurikulum di Unwar telah me-
nerapkan Kurikukum Perguruan 
Tinggi yang merupakan kurikulum 
berbasis kompetensi. Dengan 
program ini , Dosen bisa mening-

katkan kapasitas risetnya melalui 
hibah yayasan pada WaRC. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumur-
ti, M.Si., dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa melalui 
kegiatan ini mari kita menyong-
song tahun 2022 dengan lebih 
baik lagi serta pandemi ini bisa 
menghilang. Apresiasi yang tinggi 
juga diberikan kepada WaRC yang 
telah melaksanakan tugas selama 3 
tahun dalam meningkatkan kulitas 
dan kuantitas penelitian. 

Pada hibah Tahun ketiga 4 
ini diharapkan lebih mening-
katkan kualitas risetnya. Dalam 
penelitian, Unwar telah memiliki 
Lemlit dan agar selelu menjaga 
komunikasi dan saling bersinergi 
dalam menghasilkan penelitian 
yang baik. Seperti yang diketahui, 
penelitian merupakan “roh” dari 
Perguruan Tinggi selain Akademik 

dan Pengabdian. Dengan riset ini, 
perguruan tinggi akan mudah lebih 
dikenal baik melalui hasil riset be-
rupa luaran buku, jurnal, produk, 
dan lainnya. Selain itu kehebatan 
hasil riset adalah apabila hasil 
pemikiran dapat digunakan dan 
dimanfaatkan oleh orang lain. 

Ketua Yayasan berharap dari 
hasil riset ini mampu memben-
tuk kelompok-kelompok kajian 
studi dengan bidang ilmunya 
masing-masing. Dengan ada ciri 
khas ini akan lebih mempermu-
dah dalam menjalin kerjasama 
bukan hanya di dalam negeri lagi, 
bahkan bisa untuk di luar negeri. 
Ini menjadi salah satu cara untuk 
mengimplementasi dan mencapai 
visi misi kita untuk go global. Me-
lalui riset-riset ini juga diharapkan 
adanya pengembangan kurikulum 
yang disesuaikan dengan tantang-
an akademik kedepannya. 

Dalam riset nanti, WaRC agar 
memberikan standarisasi bagi 
proposal masing-masing dosen 
yang diharapkan digunakan seba-
gai pemeringkatan proposal dosen. 
Dengan adanya pemeringkatan ini, 
dosen-dosen peneliti akan lebih 
semangat dalam melakukan dan 
menghasilkan riset berkualitas 
demi meningkatkan pemeringkat-
an risetnya. 

Acara sosialisasi dilanjutkan 
dengan pemeparan materi oleh Ke-
tua WaRC Unwar dan dilanjutkan 
dengan sesi diskusi dengan Peserta 
Sosialisasi. *** Humas Unwar

PROGRAM Studi (S3) Hukum 
Program Doktor (S3) Program 
Pascasarjana Universitas War-
madewa (PPs Unwar) menggelar 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) di Desa Adat Penglipur-
an, Kelurahan Kubu, Kabupaten 
Bangli, Sabtu (6/11). Kegiatan 
PKM yang mengusung tema “Pro-
gram Pengembangan Desa Mitra 
(PPDM) Desa Adat Penglipuran 
Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali 
Sebagai Desa Wisata Budaya Ber-
basis Kearifan Lokal dan Ekonomi 
Kreatif” diisi dengan Penyuluhan 
Hukum oleh 3 narasumber. Yaitu, 

Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, 
SH.,MH.,M.Hum., Prof. Dr. I 
Made Suwitra, SH.,MH., dan I 
Gusti Ngurah Muliarta, SH.,MH., 
yang dimoderatori oleh Sekretaris 
Prodi S3 Hukum PPs Unwar, Dr. 
I Wayan Rideng, SH.,MH. Pada 
kesempatan ini, Prodi S3 Hukum 
PPs Unwar juga menyerahkan 
bibit tanaman kepada Kelian Desa 
Adat Penglipuran.

Kaprodi S3 Hukum PPs Unwar, 
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH.,MH., mengatakan dipilihnya 
Desa Adat Penglipuran menja-
di objek PKM, karena Prodi S3 
Hukum PPs Unwar ingin mewu-
judkan Desa Wisata Penglipuran 
menjadi Desa Binaan Unwar, 
khususnya Prodi S3 Hukum PPs 

Unwar. kegiatan PKM di Desa 
Wisata Penglipuran ini merupakan 
PKM yang kedua kali dilakukan, 
dan akan terus berlanjut hingga 3 
tahun mendatang. Setelah itu akan 
dilakukan evaluasi.

Kendati rutin dilakukan setiap 
tahun, namun fokus PKM disesu-
aikan situasi dan kondisi yang ber-
kembang. PKM kali ini, Prodi S3 
Hukum PPs Unwar fokus tentang 
master plan Desa Wisata Pengli-
puran ke depan agar lebih memi-
liki daya tarik wisatawan, sehingga 
memberikan konstribusi lebih 
kepada Pemerintah. Oleh karena 

itu, penting untuk membangkitkan 
kreativitas ekonomi masyarakat 
Desa Adat Penglipuran. 

Kelian Desa Adat Penglipuran, 
I Wayan Budiarta menyambut baik 
kegiatan PKM yang dilakukan Pro-
di S3 Unwar. Menurutnya, PKM 
ini sangat penting untuk menata 
pengelolaan Desa Adat Pengli-
puran ke depan. Terutama tentang 
sinkronisasi aturan-aturan Desa 
Adat Penglipuran dengan aturan 
yang ada di Pemerintah Kabupa-
ten maupun Pemerintah Provinsi. 
Sehingga, produk-produk aturan 
yang dibuat mampu menata dan 
mengayomi seluruh masyarakat 
Desa Adat Penglipuran yang me-
miliki keunikan, tradisi dan adat 
istiadat. *** Humas Unwar

Sekolah Vokasi Selenggarakan Focos Group Discussion

PERINGATI HARI IBU

Iwanwar Gelar Diskusi Interaksi 
“Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”

Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang 
jatuh pada 22 Desember 2021, Ikatan Wanita 

Warmadewa (Iwanwar) menggelar Diskusi Interaktif 
“Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” di Ruang 

GDM 1 Gedung F3 Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar), 

Selasa (21/12).

sebagai generasi penerus bangsa 
terdidik, pintar, maju dan cerdas, 
maka saya yakin Indonesia pasti 
akan maju,” tandasnya.

Ny. Diah Wisnumurti me-
ngatakan meskipun tidak banyak 
kegiatan yang dilakukan di masa 
pandemi Covid-19 tahun ini, na-
mun Iwanwar Ikut serta dalam pen-
cegahan penanganan Covid-19. 
Salah satunya ikut terlibat dalam 
Satgas Penanganan Covid-19 di 
Kampus. Di samping juga mem-
berikan penyuluhan-penyuluhan 
dan bantuan kepada masyarakat 
yang terdampak pandemi Co-
vid-19. “Semoga di tengah pande-
mi Covid-19 ini, ibu-ibu semakin 
berkualitas dan semakin berani 
berbicara,” harapnya.

Ketua Umum Iwanwar, Ny. 
Mirsa Umiyati Widjana, menam-
bahkan bahwa berbagai kegiatan 
sosial telah dilakukan serangkaian 

puncak peringatan Hari Ibu oleh 
Iwanwar. Menurutnya, peringatan 
Hari Ibu dijadikan memontum bagi 
Iwanwar untuk introspeksi diri dan 
berkontemplasi sejauh mana peran 
Iwanwar di tengah-tengah keluar-
ga, masyarakat, bahkan Bangsa 
dan Negara di tengah pandemi 
Covid-19 ini. Terutama dalam me-
ngedukasi keluarga, masyarakat, 
Bangsa dan Negara.

“Yang jelas Universitas War-
madewa dimana Iwanwar ada di 
dalamnya telah berperan dalam 
mengedukasi masyarakat terkait 
pandemi Covid-19. Kami berpe-
ran dalam pengecekan spesimen 
pasien Covid-19 lewat Lab Biomol 
FKIK, melayani Rapid Antigen 
dan Tes Swab PCR, dan juga 
melaksanakan program vaksinasi 
Covid-19 melalui Klinik Pratama 
Warmadewa,” pungkasnya. *** 
Humas Unwar

Prodi S3 Hukum PPs Gelar PKM 
di Desa Adat Penglipuran Bangli

WaRC Menyelenggarakan Sosialisasi Hibah 
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali

Syukuran Capaian Akreditasi 
Unggul Prodi Mil PPs Unwar
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ARTIKEL

Nama Bajra Sandhi karena mo-
numen ini berbentuk menyerupai 
bajra atau genta, yang digunakan 
pendeta Hindu saat mengucapkan 
mantra pada saat upacara keaga-
maan. Monumen ini dibangun 
di atas tanah seluas 13,8 hektare, 
dengan luas gedung sekitar 4.900 
meter persegi. Jumlah anak tangga 
menuju ke pintu utama Monumen 
Bajra Sandhi berjumlah 17, yang 
melambangkan tanggal kemerde-
kaan, terdapat 8 buah tiang agung 
di dalam monumen yang mempu-
nyai tinggi 45 meter. Angka-angka 
tersebut melambangkan bulan dan 

Foto Dokumentasi Penuangan Eco 
Enzyme (EE) ke Kolam pada Lantai 
Dasar Monumen Bajra Sandhi oleh 

Team Yayasan Bali Tresna Sujati (BTS)

Perawatan Kolam di Monumen 
Bajra Sandhi dengan Larutan Eco Enzyme

Oleh:
Ir. I Wayan Muliawan Muliawan, M.T

tahun kemerdekaan.
Pada lantai selanjutnya ter-

dapat Diorama yang tersusun 
rapi, jumlahnya 33 diorama yang 
menggambarkan kondisi Pulau 
Bali pada zaman prasejarah, ke-
rajaan, peperangan, hingga pasca 
kemerdekaan. Diorama dilengkapi 
dengan penjelasan dalam tiga 
bahasa yaitu Bahasa Indonesia, 
Inggris dan tentu saja Bahasa Bali.

Bajra Sandhi dirancang oleh Ir 
Ida Bagus Gede Yadnya putra dari 
Arsitek tradisional Bali yaitu bapak 
Ida Bagus Tugur Alm pada tahun 
1981. Pembangunannya dimulai 
pada tahun 1987. dan diresmikan 
16 tahun kemudian pada 14 Juni 
2003 oleh  Presiden Megawati 
Soekarnoputri sebagai simbol 
Perjuangan Rakyat Bali melawan 
hegemoni penjajah.

Monumen perjuangan rakyat 
Bali atau Bajra Sandhi, merupakan 
salah satu situs sejarah Bali. Bentuk 
bangunan ini seperti Candi dmana 
di dalamnya terdapat kolam ikan, 
artefak-artefak dan benda-benda 
sejarah lainnya. Monumen Bajra 
Sandi terletak di depan Kantor 
Gubernur Kepala Daerah Provinsi 
Bali,berdekatan dengan lapangan 
Puputan Renon Denpasar. Monu-
men ini menggambarkan sebuah 

genta yang tinggi menjulang di 
tengah padma dengan melam-
bangkan pertemuan antara lingga 
dan yoni yakni sifat maskulinitas 
dan kemakmuran. Monumen Bajra 
Sandi juga menerapkan konsep 
Tri Mandala. Dimana bagian inti 
disebut Utama Mandala, bagian 
tengah yang mengitari bagian inti 
dinamakan Madya Mandala dan 
bagian bawah yang mengitarinya 
merupakan Nista Mandala.

Pada bagian Utama Mandala 
sendiri terdapat tiga lantai yakni : 
Nistaning Utama Mandala, Mad-
yaning Utama Mandala dan Lantai 
dasar pada Monumen Bajra Sandi 
yang terdapat ruang informasi, 
ruang keperpustakaan, ruang pa-
meran, ruang pertemuan, ruang 
administrasi dan toilet. Di tengah 
tengah ruangan ini terdapat kolam 
yang diberi nama ‘Puser Tasik’. Di 
dalam kolam itu terdapat delapan 
tiang agung dan tangga naik ber-
bentuk tapak dara.

MadyaningUtama Manda-
la,Lantai dua berfungsi sebagai 
tempat diorama yang berjumlah 
33 unit, tempat pajangan miniatur 
perjuangan rakyat Bali dari masa 
ke masa dan di bagian luar sekeli-
ling ruangan ini terdapat serambi 
atau teras terbuka untuk menikmati 

suasana sekeliling
Salah satu daya tarik Monu-

men Bajra Sandi adalah dapat 
menikmati pemandangan alam 
kota Denpasar yang indah dari ke-
tinggian 45 meter. Para wisatawan 
dapat menikmati itu tepatnya pada 
bagian Utamaning Utama Mandala 
dengan melewati 69 anak tangga 
yang berkelok-kelok. Saat kita ber-
ada di atas, kita dapat menikmati 
keindahan alam sekitar monumen 
dan keindahan alam kota Denpa-
sar misalnya: pemandangan rumah 
penduduk kota Depasar, kantor 
Gubernur Kepala Daerah Provinsi 
Bali, Gedung DPRD Provinsi Bali 
dan jalan-jalan yang ada di sekitar 
monumen. Juga dapat menikmati 
matahari terbenam (sunset) dari 
puncak monumen bila cuaca dan 
waktunya tepat

Monumen Bajra Sandi dikeli-
lingi oleh taman-taman yang in-
dah. Taman yang penuh pepohon-
an dan bunga membuat rindang 
sekeliling Monumen Bajra Sandi. 
Selain itu terdapat lapangan hijau 
yaitu Lapangan Renon. Lapangan 
hijau bagaikan karpet hijau yang 
membentang untuk jalan menuju 
Monumen Bajra Sandi,bisa dipakai 
untuk foto prewedding di area 
Bajra Sandhi

Apa itu Eco-Enzyme (EE)
Eco-Enzyme (EE) adalah larutan 

multifungsi yang dihasilkan mela-
lui proses fermentasi dar Sisa sam-
pah dapur organik (buah-buahan, 
sayuran), Gula Merah Tebu,Gula 
Aren, Gula Lontar dan Molase dan 
Air bersih.Warnanya Kecoklatan 
(Muda/Tua) dan berbau asam ma-
nis seperti khas bau rasa fermen-
tasi. Eco-Enzyme dikembangkan 
oleh dr.Rosukon Poompanvong 
dari Thailand. Dr. Rosukon telah 
melakukan penelitian selama 30 
tahun. Hadirnya Eco-Enzyme di 
Indonesia merupakan andil besar 
dr. Joean Oon pada masa awal 
mengajarkan kepada ibu Vera, 
kemudian  diperkenalkan kepada 
dr. Rosukon.

Sedangkan manfaat dari EE 
antara lain: Pertanian (untuk me-
nyiram tanaman, dcampurkan 20 
ml EE kedalam 1ltr Air, memper-
baiki kualitas buah pada tanaman 
horti), Peternakan (Menghilangkan 
bau amis di Aquarium sekaligus 
menyehatkan ikan, campurkan 1 
tetes EE kedalam 50 ltr air), Rumah 
tangga (mencuci buah dari residu 
pestisida, membersihkan lantai 
rumah), Kesehatan (Relaksasi de-
ngan merendam kaki kedalam air 

hangat yang sudah dicampur EE, 
menjernihkan udara di ruangan, 
Membersihkan badan, Obat Ku-
mur, dll).

Aplikasi Larutan Eco Enzyme 
(EE) pada Kolam Lantai Dasar dan 
Bagian Dalam Bajra Sandhi

Pada lantai dasar Monumen 
Bajra Sandhi terdapat 4 buah 
kolam yang mengitari Monumen, 
dimana kondisi airnya sudah mulai 
menghijau akibat dari tumbuhnya 
alga hijau di dalam kolam. Hal ini 
akan mengurangi keindahan ko-
lam yang ada saat ini. Yayasan Bali 
Tresna Sujati (BTS) yang peduli 
terhadap lingkungan, menawarkan 
kerja sama utuk ikut merawat ko-
lam tersebut Tawaran ini disambut 
baik oleh Kepala Pengelola Mo-
numen Bajra Sandhi, bapak Made 
Artana Yasa.

Perawatan Kolam dlaksanakan 
dengan menuangkan larutan Eco 
Enyme (EE) secara perodik ke da-
lam kolam tersebut. Penuangan 
Eco Enyme (EE) baru kami lakukan 
untuk 2 kolam di bagian Selatan 
Monumen Bajra Sandhi. Penuang-
an Eco Enyme (EE) akan berlanjut 
sampai kolam itu menjadi jernih. 
Semoga upaya dan usaha kami 
berhasil. ***

BADAN Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Hukum Univer-
sitas Warmadewa (FH Unwar) 
menyelenggarakan Webinar 
Nasional Red Colony Law Fair IV 
dengan tema “Peningkatan Kasus 
Kekerasan Seksual di Tengah 
Pandemi” secara daring yang ber-
pusat di Ruang Auditorium Widya 
Sabha Uttama Unwar.

Acara dihadiri oleh Rektor 
Unwar, Dekan dan Para Wakil 
Dekan FH Unwar, Pejabat Struk-
tural di lingkungan FH Unwar, 
Dosen di lingkungan FH Unwar, 
DPM dan BEM FH Unwar serta 
peserta Webinar Nasional Red 
Colony Law Fair IV secara daring.

Keynote Speaker : 
- I Komang Sudana, S.H., 

S.I.K., M.H., (KABAGWASSIDIK 
DITRESKRIMUM POLDA BALI) 
dengan materi Peningkatan Ka-
sus Kekerasan Seksual di Tengah 
Pandemi

Pembicara:
- Siti Aminah Tardi (Komisio-

ner Komnas Perempuan) dengan 
materi Kekerasan Berbasis Gen-
der Terhadap Perempuan.

- Dr. I G A A Gita Pritayanti 
Dinar, S.H., M.H (Akademisi FH 
Unwar) dengan materi Peningkat-
an Kekerasan Seksual di Tengah 
Pandemi.

- Ali Khasan, S.H., M.Si (Asis-
ten Deputi Perumusan Kebijakan 
Perlindungan Hak Perempuan 
di Kementerian PPPA) dengan 
materi Kasus Kekerasan Seksual 
di Tengah Pandemi

- Advokat. Erlin Cahaya S., 
S.H., M.H (Ketua Umum Pawin) 
dengan materi Gender, Minoritas 
dan Kelompok Rentan

Moderator: 
- Kadek Dwi Cahyani (Maha-

siswi Aktif FH Unwar)
Ketua Panitia Ida Ayu Kade 

Cinthia Dewi mengatakan tujuan 
dari kegiatan ini adalah sebagai 
wadah untuk mengetahui ba-
gaimana nilai-nilai keadilan so-
sial guna kebaikan bersama dan 
menciptakan ketentraman serta 
kesejahteraan. Pada tahun ini, 
diadakan dua rangkaian kegiatan. 
Rangkaian kegiatan yang pertama 
yaitu Webinar Nasional yang 
bertemakan “Peningkatan Kasus 
Kekerasan Seksual di tengah Pan-
demi”. Selanjutnya rangkaian ke-
giatan yang kedua Debat Hukum 
IX se-Bali Nusra yang bertemakan 

“Mengasah Dialektika, Nalar, dan 
Kepekaan Mahasiswa Terhadap 
Hukum di Indonesia” yang akan 
dilaksanakan pada Sabtu, 27 No-
vember 2021. 

Ketua BEM FH Unwar I Putu 
Cipta Mahendra Arindra menga-
takan hari ini merupakan acara 
Pembukaan Red Colony Law Fair 
IV Fakultas Hukum Universitas 
Warmadewa Tahun 2021 dengan 
Tema Meningkatkan Pemahaman 
Hukum Berprikemanusiaan dan 
Berkeadilan. Tahun ini dikatakan 
Red Colony Law Fair IV diran-
cang dengan rangkaian kegiatan 
Webinar Nasional dengan tema 
Peningkatan Kasus Kekerasan 
Seksual di tengah Pandemi yang 
dilaksanakan hari ini dengan 
jumlah 249 peserta webinar dan 
Debat Hukum IX se-Bali Nusra 
dengan tema Mengasah Dialekti-
ka, Nalar, dan Kepekaan Mahasis-
wa Terhadap Hukum di Indonesia 
yang akan dilaksanakan akhir 
bulan November dengan jumlah 
15 tim debat. Dalam kesempatan 
kali ini, pihaknya berharap dapat 
memberikan wawasan baru untuk 

mahasiswa dan khalayak umum 
dengan menghadirkan pembi-
cara-pembicara yang terbaik.

Dekan FH Unwar Prof. Dr. 
I Nyoman Putu Budiartha, S.H., 
M.H., sangat mengapresiasi ke-
giatan Webinar Nasional Red 
Colony Law Fair IV yang dise-
lenggarakan oleh BEM FH Un-
war dengan mengangkat tema 
Peningkatan Kasus Kekerasan 
Seksual di Tengah Pandemi Co-
vid-19 dimana dikatakan tema 
ini cukup menggelitik bagaimana 
di tengah pandemi Covid-19 dari 
satu setengah tahun kita berada 
dalam hubungan atau keterbatas-
an aktifitas sesuai dengan prokes 
dan lain sebagainya sesuai aturan 
pemerintah tetapi ada indikasi 
terjadinya pelonjakan kekerasan 
seksual yang melanda wilayah 
Indonesia. Ada pertanyaan, apa-
kah dengan sedikit aktifitas keluar 
rumah atau keluar daerah lalu 
kemudian imun dari masyarakat 
meningkat dalam rangka untuk 
“bekerja seksual”? Padahal se-
sungguhnya menjaga imunitas 
diri dalam rangka Covid-19 ini 

juga merupakan bagian yang 
sangat penting untuk menjaga 
kesehatan, tetapi di sisi lain 
dengan banyak berdiam dapat 
memunculkan sebuah tanda-tan-
da yang dikategorikan kekerasan 
dalam seksual. 

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan tema yang diangkat 
dalam Webinar Nasional ini ten-
tang seksual dimana ini merupa-
kan suatu isu yang tidak pernah 
mati. Kekerasan seksual dikatakan 
sudah ada sejak manusia ada, 
namun meningkat atau tidaknya 
kekerasan seksual pada saat pan-
demi Covid-19 ini diharapkan 
bisa terjawab secara tuntas dalam 
Webinar Nasional ini serta dapat 
diketahui apa faktor penyebab 
terjadinya peningkatan seksual 
pada pandemi Covid-19. “Saya 
berharap dalam Webinar ini 
ada satu rekomendasi yang bisa 
mengidentifikasi apa sajakah fak-
tor-faktor yang berkaitan dengan 
peningkatan kekerasan seksual 
pada saat pandemi Covid-19,” 
pungkasnya. *** Humas Unwar 

BEM FH Unwar Gelar Webinar Nasional Red Colony Law Fair IV
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Gambar kartun secara tepat menunjukkan skeptitisme dan sarkasme komunitas dokter dan masyarakat luas terhadap Jenner 
pada jaman itu. (Sumber ganbar: Timetables of Medicine)

DUA KISAH PILU PADA AWAL SEJARAH KEDOKTERAN

1. Romantisme dan Inspirasi 
 yang Membawa Terobosan 

Salah satu musuh manusia yang 
paling “abadi” adalah penyakit. 
Betapapun ilmu dan teknologi 
kedokteran sangat maju di saat 
ini, namun sejatinya masih banyak 
penyakit belum bisa ditaklukkan. 
Tetapi ada satu penyakit yang 
telah berhasil dilenyapkan dari 
muka bumi ini. Ingatkah Anda ? 
Dahulu, waktu saya masih anak-
anak, sering saya melihat anak 
kecil dan orang dewasa, laki ma-
upun perempuan, yang mukanya 
bopeng dan sangat tidak elok di-
pandang mata. Ya, itulah penyakit 
cacar (bahasa kedokteran:variola), 
yang amat mematikan atau paling 
tidak menyebabkan kecacatan. 
Syukurlah sejak tahun 1975, 
WHO secara pasti mendeklarasi-
kan bahwa penyakit cacar telah 
berhasil dilenyapkan dari muka 
bumi. Prestasi itu bisa dicapai 
terutama berkat program vaksinasi 
cacar yang dilaksanakan secara 
sistematis dan berkelanjutan di 
seluruh dunia. Penulis masih ingat 
pada tahun-tahun awal belajar di 
FK Unud antara tahun 1963-1966 
ikut dikerahkan ke masyarakat 
sebagai vaksinator cacar, sebagai 
salah satu pengabdian kepada 
masyarakat.

Oleh 
Putu Sutisna

Staf pengajar di Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Warmadewa

 Adalah Edward Jenner, se-
orang dokter Inggris, yang pertama 
kali menemukan cara pencegahan 
cacar dengan vaksinasi. Kejadian-
nya berawal pada tahun 1796. Di 
suatu pagi yang cerah di musim 
panas, dokter Edward Jenner muda 
berjalan-jalan di sebuah wilayah 
pedesaan dekat tempat tinggalnya 
dan berjumpa seorang gadis cantik 
yang sedang memerah susu sapi 
di ladangnya. Jenner dengan mata 
mudanya segera memperhatikan 
bahwa wajah gadis itu begitu mu-
lus, cantik dan berseri, berbeda 
dengan kebanyakan gadis-gadis 
lain yang ditemuinya di desa itu, 
yang mukanya bopeng.

+ Nona, mohon maaf, ba-
gaimana bisa muka Anda begitu 
mulus?

-  Ya, tuan, wajah saya normal 
terhindar dari bopeng karena dulu 
saya pernah terkena cacar sapi 
(cowpox).

Percakapan dengan gadis itu 
memberi inspirasi kepada Jenner. 
Kemudian ia mulai mencoba 
menggunakan jaringan dan nanah 
yang diambil dari luka penderita 
cacar sapi, dan menorehkan ba-
han tsb ke dalam kulit seseorang. 
Jenner membuktikan hasilnya. 
Namun masyarakat kedokteran 
dan masyarakat luas pada waktu 
itu menentangnya. Cercaan dan 
hinaan ditujukan kepadanya de-
ngan semena-mena, yang sangat 
menekan batinnya. Namun ke-
mudian sesudah rentang waktu 
hampir dua abad, cara vaksinasi 
dengan sistem Jenner diakui ke-
ampuhannya dan diadopsi oleh 
ilmu kedokteran modern serta 

terbukti berhasil membebaskan 
umat manusia dari cengkraman 
penyakit cacar.

 

2. Anjuran Cuci Tangan 
 yang Berakibat Memilukan
Salah satu langkah protolol 

kesehatan (prokes) yang dianjur-
kan dan diyakni manfatnya untuk 

mencegah un umtuk mencegah 
penularan organisme penyebab 
penyakit seperti virus SARS COV 
2 (virus covid19) dalam situasi 
pandemi yang belum mereda ini. 

Masyarakat luas pada umumnya, 
dan para okter dan nakes lainnya 
meyaaini cmanfaat ara ini. Namun 
dalam awal sejarah kedokteran 
cara yang nampak sederhana ini 
tidakllah  mulus diterima bahkan 
oleh kalangan dokter sendiri pada 
masanya.

Adalah Ignez Sammelweis, 
seorang dokter ahli kebidanan 
Hungaria- Austria (1818-1865) 
yang pertama kali menganjurkan 
mencuci tangan dengan larutan 
klorin sebelum melakukan tidak-
an medis kepada pasien untuk 
menurunkan angka kematian ibu 
pasca mealahirkan yang disebab-
kan oleh infeksi sistemis (sepsis 
puerperalis). Namun dia menerima 
penentangan dan sikap skeptis yg 
amat masif dari kalangan dokter 
sampai berakhir dengan pemecat-
annya dari Rumah Sakit tempatnya 
bertugas, yang menyebabkan dia 
menderita psikosis yang berat dan 
berahir dengan kematiannya pada 
usia relatif muda di RS Jiwa.

Dari dua kisah tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa sering 
kali seorang pionir yang visioner, 
yang berpikir dan berbuat yang dia 
yakini bermanfaat, jauh ke depan 
dari jamannya, harus berjuang 
sendirian menghadapi arogansi, 
pandangan statis dan dogmatis dari 
warganya, bahkan warganya yang 
berada dalam satu profesi...

Sekarang mari kita tetap di-
siplin menerapkan prokes, salah 
satunya dengan mencuci tangan 
dengan sabun sampai benar-benar 
bersih.. Salam sehat. ***

(Disarikan dari beberapa 
sumber) (PS)

GENERASI Baru Indonesi 
(GenBI) Universitas Warmade-
wa menyelenggarakan kegiatan 
GenBI Pelosok yang dilaksa-
nakan di Desa Serangan pada 
Senin, 13 Desember 2021.

Acara tersebut dibuka secara 
langsung oleh Rektor Unwar 
yang diwakili Wakil Rektor III 
Unwar, dan dihadiri pula oleh 
Kepala Kelurahan Serangan, 
Kabag Kemahasiswaan Unwar, 
Pembina GenBI Unwar, para 
Kepala lingkungan di Desa Se-
rangan, Babinsa, Staf Klurahan 
Serangan, serta anggota GenBI 
Unwar.

Ketua GenBI Komisariat War-
madewa Ni Luh Rosita Dewi 
mengatakan dipilihnya Desa 
Serangan sebagai lokasi kegiatan 
karena beberapa alasan salah 
satunya terkait background story 
daerah tersebut yang mengalami 
penggusuran dan juga masih 
ada warga yang tinggal dengan 
kondisi yang tidak layak yakni 
menggunakan tenda.

Tidak hanya itu Rosita juga 
mengungkapkan bahwa pro-
gram ini juga sudah pernah 
dilaksanakan di Badung Utara, 
kemudian Buleleng dan hari ini 
kita laksanakan di selatan me-
nyasarah kelurahan serangan. 

Sekaligus merupakan realisasi 
b program GenBI yang sebe-
lumnya yakni Webinar Investasi 
yang di ikuti oleh 600 peserta 
yang juga turut berdonasi mela-
lui tiket senilai Rp. 10.000.

“Dari dana hasil tersebut 
disalurkan kembali melalui 
kegiatan genbi pelosok dengan 
memberikan paket sembako, 
paket kesehatan dan paket pen-
didikan. Jumlah yang disalurkan 
yakni 50 paket untuk 7 Banjar di 
kelurahan Serangan (paket sem-
bako dan kesehatan). Sedang-
kan 25 lainnya adalah paket 
pendidikan untuk anak-anak.” 
Ungkap Rosita. 

Ia juga berharap agar kegiatan 
yang sudah dirancang dari awal 
menjabat hingga hari ini bisa 

bermanfaat bagi masyarakat yang 
kurang mampu dan sangat ter-
dampak oleh pandemi covid 19.

Kepala Kelurahan Serang-
an I Wayan Karma, S.IP,MH. 
mengapresiasi dan berterima 
kasih atas dilaksanakannya 
kegiatan ini karena kegiatan ini 
sangat diperlukan masyarakat 
Desa Serangan di masa pan-
demi ini. Ia berharap kegiatan 
ini dapat dilaksanakan secara 
berkesinambungan karena ini 
merupakan panggilan jiwa un-
tuk membantu di bidang kema-
nusiaan, kesehatan termasuk 
juga dipendidikan. Dengan 
kehadiran GenBI Unwar ini 
bisa setidaknya membantu ma-
syarakat di Desa Serangan ini 
dimana saat ini masyarakat kita 

terdampak pandemi Covid-19.
“Ini sangat luar biasa dan sa-

ngat bermanfaat bagi masyarakat 
kami,” ungkapnya.

Rektor Unwar yang diwakili 
Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, MT., IPU.,Ase-
an.Eng., mengucapkan terima 
kasih kepada Bank Indonesia 
karena telah memberikan ke-
percayaan kepada Unwar untuk 
lolos di GenBI selama 2 periode. 
Sebagai masyarakat akademis, 
seluruh kegiatan dilakukan 
evaluasi. Seluruh kegiatan ke-
mahasiswaan dilakukan evaluasi 
begitu juga di GenBI. Dimana 
GenBI Unwar telah melakukan 
banyak kegiatan diantaranya 
webinar, donor darah, dan lain 
sebagainya termasuk juga acara 
hari ini. 

Kegiatan ini dilakukan de-
ngan senang hati oleh GenBI, 
terlepas dari bantuan oleh Bank 
Indonesia. Ia berharap agar 
GenBI Unwar dapat melak-
sanakan kegiatan ini dengan 
sebaik-baiknya dan lebih fokus 
untuk berkegiatan. Ia juga meng-
ucapkan terima kasih kepada 
Lurah Serangan karena telah 
memberikan ijin untuk berke-
giatan di Desa Serangan. *** 
Humas Unwar

LPKP Unwar menyelenggara-
kan Sosialisasi Indikator Kinerja 
Utama (IKU) dan Sistem Informasi 
MBKM Unwar pada Rabu, 3 No-
pember 2021 di Ruang Sidang Sri 
Ksari Mandapa Unwar. 

Acara dihadiri Rektor Unwar, 

Wakil Rektor I Unwar, Direktur 
PPs Unwar, Direktur Sekolah Vo-
kasi, Dekan di lingkungan Unwar, 
Sekretaris Pascasarjana, Sekreta-
ris Sekolah Vokasi, para Wakil 
Dekan I, II, dan III di lingkungan 
Unwar, para Kepala Lembaga dan 

Badan di lingkungan Unwar, para 
Kepala Biro, Kepala UPT Pangkal-
an Data dan IT, serta Konsultan IT.

Narasumber pada acara ini 
yaitu Ketua Pelaksana PKKM yang 
juga sebagai Kepala LPKP Unwar 
dr. Rima Kusuma Ningrum, MMe-
dEd., dimoderatori oleh Sekretaris 
LPKP Unwar Ir. Made Kawan, MP.

Pada kesempatan tersebut, 
Rektor Unwar dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., me-
ngatakan sebagai pimpinan uni-
versitas selalu memberikan do-
rongan dan motivasi kepada ketua 
pelaksana PKKM. 

Ia berharap tahun depan dana 
yang didapatkan bisa ditingkat-
kan. Ia juga tidak ingin ada yang 
tidak mengetahui program ini. 
Jadi sosialisasi ini sangat penting 
karena setiap sosialisasi tujuannya 

untuk meningkatkan pemaham-
an stakeholder tentang program 
yang sudah, sedang dan akan kita 
laksanakan selama 3 tahun ini. Se-
betulnya tahun pertama ini sangat 
menentukan apakah kita eligible 
untuk kegiatan tahun ke-2. 

“Tidak kecil kemungkinannya 
apabila kegiatan tahun pertama 
banyak yang tidak bisa dilaksa-
nakan dan indek kinerja utama 
banyak yang tidak tercapai tidak 
kecil kemungkinannya program 
PKKM ini bisa di cut ditengah 
jalan. Itu artinya kita akan me-
rasa malu karena ini merupakan 
program yang presticious,” ung-
kapnya. 

Ia berharap 3 prodi yang 
mendapatkan program ini seri-
us melaksanakan program ini. 
***Humas Unwar

PROGRAM Studi Magister Ma-
najemen (MM) Program Pascasar-
jana (PPs) Universitas Warmadewa 
(Unwar) menggelar Kegiatan Peng-
abdian Kepada Masyarakat di Desa 
Budaya Kesiman Kertalangu Denpa-
sar pada Jumat, 5 November 2021. 

Kegiatan yang mengusung tema 
“Pemberdayaan BUMDES Kerta Sari 
Utama di Desa Kesiman Kertalangu 
Denpasar Timur” di hadiri oleh Di-
rektur Program Pascasarjana Unwar, 
Kepala Desa Kesiman Kertalangu, 
Direktur BUMDES Kesiman Ker-
talangu, Manajer   Wisata Edukasi 
Subak Teba Majelangu, Masyarakat 
pengelola BUMDES Desa Kesiman 
Kertalangu, dan Mahasiswa MM 
Unwar

Ketua Panitia PKM MM PPs Un-
war Dr. Ida Bagus Udayana Putra, 
SE.,MM.  menyampaikan bahwa 
kegiatan PKM merupakan Langkah 
dari Prodi MM dalam mengimple-
mentasikan salah satu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yakni Pengabdian 
Kepada Masyarakat, lebih lanjut ia 
menambahkan MM Unwar secara 
konsisten telah menjalankan Pro-
gram PKM setiap tahunya. Apalagi 
di situasi pandemi saat ini banyak 
aspek terdampak khususnya ekono-
mi kreatif dan UMKM. “Terpilihnya  
desa budaya kertalangu atas dasar 
berbagai pertimbangan termasuk 
berkaitan dengan Visi Universitas 
Warmadewa yakni Ekowisata. Dan 
pada kesempatan ini kami juga 
menjali kerjasama dengan Desa 
Budaya Kertalangu yang nanti akan 
dilaksanakan penandatanganan 
KSO” tuturnya

Sementara itu Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Warmade-
wa Dr. Dra. A. A Rai Sita Laksmi, 
M.Si mengatakan kehadiran Pro-
gram Pascasarjana khususnya Prodi 
MM Unwar mengadakan Pengab-

dian Kepada Masyarakat bertujuan 
dalam rangka menggali dan mengin-
dentifikasi persoalan-persoalan yang 
ada pada BUMDES Kerta Sari Utama 
Kesiman Kertalangu, sebab di situ-
asi pandemi saat ini Perekonomian 
di Bali mengalami keterpurukan. 
“Oleh karena itu kami hadir melalui 
program PKM untuk mengajak para 
mitra khususnya di BUMDES Kerta 
Sari Utama untuk bersama-sama 
mencari solusi atau jalan keluar dari 
masalah-masalah yang telah diha-
dapi selama ini”ungkapnya. 

Sementara itu Kepala Desa 
Kesiman Kertalangu I Made Suena 
mengucapkan terimakasih kepada 
Prodi MM PPs Unwar yang telah 
memilih Desa Kesiman Kertalangu 
sebagai objek Kegiatan Pengabdi-
an Kepada Masyarakat. Pihaknya 
menambahkan di situasi seperti ini 
masyarakat sangat membutuhkan 
bantuan dari akademisi berkaitan 
dengan pemberian pelatihan dan 
juga pemblajaran bagi masyarakat 
kami. “Kami di Desa Kesiman Ker-
talangu sangat membutuhkan perha-
tian dari akademisi hal ini tidak lain 
untuk memberikan pengetahuan 
baru bagi warga kami khususnya 
SDM kami di Desa Kesiman Kerta-
langu yang terlibat langsung dalam 
kegiatan BUMDES”ungkapnya.  
Pihaknya mengharapkan kerjasama 
ini dapat berlanjut dan saling mem-
berikan keuntungan antara Unwar 
dengan Desa  Kesiman Kertalangu. 

Pada kesempatan tersebut di-
laksanakan pelatihan dalam penge-
lolaan keuangan serta pelatihan 
pemasaran produk berbasis digital 
serta penyerahan dan penanaman 
pohon dan juga penyerahan tempat 
cuci tangan untuk Tempat Wisata 
Subak Teba Majelangu Desa Kesi-
man Kertalangu. *** Humas Unwar

Prodi MM PPs Unwar Gelar PKM 
di Desa - Kesiman Kertalangu

GenBI Unwar Gelontorkan Bantu 50 Paket Sembako, Kesehatan dan 
Pendidikan Bagi Warga Serangan Yang Terdampak Penggusuran

Sosialisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 
dan Sistem Informasi MBKM Unwar
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OPINI

ADANYA internet di era di-
gital seperti saat ini membawa 
pengaruh besar terhadap cara 
orang berinteraksi antara satu de-
ngan lainnya. Jika dahulu orang 
berinteraksi dengan bertatap 
muka langsung, kini kapanpun 
dan dimanapun dapat dilakukan 
dengan bebas. Perubahan cara 
berkomunikasi ini berbena-
ding lurus dengan munculnya 
platform-platform media social 
yang mendorong cara berinter-
aksi masyarakat digital masa kini. 
Salah satu platform atau aplikasi 
yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi secara digital adalah 
aplikasi media social Instagram. 
Instagram merupakan salah satu 
media sosial yang digunakan 
dan menjadi populer di semua 
kalangan usia, baik muda mau-
pun dewasa. Instagram adalah 
sebuah aplikasi media sosial 
yang memungkinkan penggu-
nanya untuk berbagi foto dan 
video. Sesuai dengan namanya 
yaitu insta yang berasal dari kata 
“instan” dan “gram” yang bersal 
dari kata telegram. Instagram 
menginginkan penggunanya 
dapat menyebarkan informasi 
berupa foto maupun video de-
ngan jaringan internet dengan 
cepat keseluruh layanan jaringan 
social termasuk kepunyaan Insta-
gram itu sendiri. Di awal adanya 
media social, Instagram hanya 
dapat digunakan oleh pengguna 
Iphone. Popularitas Instagram 
meningkat pesat saat aplikasi ini 
dapat diunduh di Google Play 
oleh pengguna Android. Pada 
aplikasi media sosial instagram, 
terdapat suatu fitur yaitu hastag. 

Dalam bahasa Indonesia, hastag 
telah dipadankan menjadi tagar.

Tanda pagar (tagar) atau dalam 
bahasa Inggris disebut hashtag, 
pada awalnya adalah sebuah 
tanda untuk menunjukkan nomor 
(misalnya “#4”, yang merupakan 
singkatan dari “nomor empat”) 
atau disebut dengan tanda nomor 
(number sign). Istilah tanda no-
mor, saat itu hanya populer di Ka-
nada. Di sebagian besar Amerika 
Serikat dikenal sebagai tanda pon 
(pound sign). Sementara di luar 
Amerika Utara, tanda ini disebut 
sebagai tanda pagar (hash key) 
yang biasa digunakan pada pesa-
wat telepon. Tagar pertama kali 
digunakan di Twitter oleh seorang 
pengguna akun twitter pada tahun 
2007. Konsep penggunaan tanda 
pagar (#) sebelum kata kunci atau 
frasa sebagai metode penggelom-
pokan pesan digunakan pertama 
kali pada saat kebakaran hutan di 
Sandiego, tagar #sandiegofire me-
rupakan suatu pengorganisasian 
yang memudahkan orang untuk 
menebukan berita atau unggahan 

tentang kebakaran di Sandiego. 
Setelah penggunaan tagar di 
twitter, pada tahun 2010 media 
sosial Instagram juga mengadopsi 
tagar sebagai salah satu fitur pe-
ngelompokan pesan. Popularitas 
tagar atau yang saat ini di sebut 
Hashtag semakin meningkat 
sejak digunakan di media sosial 
Instagram. Hastag difungsikan 
untuk menggolongkan tema 
atau topik yang lebih spesifik 
dalam sosial media, dan di sisi 
lain hashtag juga mempermudah 
orang lain untuk mencari topik 
yang saling berhubungan. Dalam 
dunia digital, khususnya digital 
konten marketing pada sosial 
media, hashtag berguna untuk 
mengelompokan sebuah tema 
atau informasi produk agar orang 
lain atau calon customer dapat 
menemukan informasi yang anda 
sampaikan pada sebuah artikel 
dengan hashtag tertentu. Secara 
umum hashtag dalam Instagram 
berfungsi untuk mempermudah 
pengelompokkan konten, mem-
permudah pencarian konten, 
dan memperluas postingingan 
anda serta sebagai sarana promosi 
produk.

Tagar biasanya berupa kata 

ataupun frasa tanpa spasi, con-
tohnya tagar #balitanpapolusi, 
#sayapilihbumi, #dietplastik, 
#banksampah #kamicintaindo-
nesia, #Maludong, dan sebagai-
nya. Kata maupun frasa apapaun 
yang diawali dengan tagar dalam 
deksripsi foto yang diunggah 
pada media sosial instagram 
akan memberikan fungsi sebagai 
penyedia pengelompokan pesan 
sehingga memudahkan dalam 
proses pencarian karena tagar 
telah mengkelompokkan pesan 
kedalam suatu tema atau topik 
yang lebih mengkhusus. Saat 
ini penggunaan hashtag atau 
tagar dengan slogan yang unik 
menjadi andalan dalam strategi 
pemasaran banyak digunakan 
karena memudahkan sesorang 
dalam melalukan pencarian dan 
menarik perhatian masyarakat. 
Dalam pembuatan iklan meng-
gunakan hashtag, pemilihan 
gaya dan jenis kata pun menjadi 
bagian yang penting untuk digu-
nakan agar kata yang digunakan 
dapat menyimpulkan pesan 
iklan itu sendiri. Misalnya, tagar 
#Mulaiajadulu yang digunakan 
oleh perusahaan Tokopedia 
untuk kampanye menggunakan 

gaya Bahasa yang tidak terlalu 
baku, hanya terdiri dari tiga kata 
yang mengandung unsur imaji-
nasi saat orang-orang melihatnya 
sehingga mudah diingat, tidak 
terlalu panjang dan bahasa yang 
digunakan adalah bahasa yang 
digunakan orang sehari-hari.

Setelah itu makna kreatif yang 
di dapat dari penggunaan hashtag 
dalam sebuah iklan karena has-
htag yang bergeraknya di sosial 
media dan hashtag juga bisa di-
buat oleh siapapun yang menjadi 
sebuah topik yang hangat untuk 
diperbincangkan maka dari itu 
dengan adanya tagar di awalan 
sebuah iklan tersebut hal ini 
membuat iklan itu lebih mudah 
untuk dijangkau oleh targetnya. 
Penggunaan hashtag juga mem-
berikan kemudahan untuk penju-
al mencari tahu seberapa banyak 
iklan itu di lihat, dan pemasaran 
menggunakan hashtag bisa lebih 
berkembang dari pemasaran yang 
biasa dilakukan. Maka dari itu 
penggunaan hashtag di media 
social Instagram merupakan salah 
satu teknik iklan yang berhasil 
untuk menaikkan traffic iklan 
ataupun kampanye yang ada di 
media social Instagram. ***

AKHIR – AKHIR ini, banyak 
sekali content creator maupun 
influencer yang membuat konten 
berbasis siaran radio atau sering 
disebut dengan istilah podcast. 
Banyak penonton yang tertarik 
dengan konten tersebut karena 
terdapat proses diskusi yang me-
narik dan terkesan lebih santai di 
dalamnya. Podcast adalah salah 
satu media konten yang banyak 
mendapat perhatian publik karena 
terkesan lebih intens dan fleksibel 
jika dibandingkan dengan siaran 
radio pada umumnya. Apalagi de-
wasa ini podcast semakin popular 
karena diaplikasikan dengan You 
Tube.

Penulis akan membahas me-
ngenai apa itu podcast beserta 
jenis, sejarah, manfaat, hingga cara 
membuatnya. Sehingga, jika anda 
tertarik dengan dunia penyiaran 
atau ingin membuat konten sen-
diri, maka anda dapat mencoba 
untuk membuat sebuah siaran 
radio yang menarik.

Pengertian podcast
Podcast adalah hasil rekaman 

audio yang dapat didengarkan 
oleh khalayak umum melalui 
media internet. Berbeda dengan 
radio yang harus dilakukan dan 
ditayangkan secara langsung da-
lam frekuensi tertentu. Namun, 
podcast dapat diimplementasikan 
kapanpun serta dapat didengarkan 
melalui berbagai media elektronik 
yang ada.

Saat ini anda juga dapat meng-
gunakan podcast melalui aplikasi 
pihak ketiga yang dinamakan 
dengan Anchor. Karena sifatnya 
yang on-demand, podcast sangat 
digemari oleh pengguna internet 
saat ini daripada mendengarkan 
siaran dari radio yang memiliki ke-
terbatasan dalam akses, frekuensi, 
serta waktu.

Sejarah podcast
Salah satu jurnalis The Gu-

ardian, Ben Hammersley pada 
tahun 2004, mengusulkan istilah 
“podcast” yang merupakan kepan-
jangan dari “play-on-demand” dan 
“broadcast”. Kemudian, diadopsi 
oleh perusahaan Apple, pada 

TAGAR (#) PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
TAK HANYA SEKEDAR TANDA PAGAR

Oleh
Made Sani Damayanthi Muliawan, S.S., M.Hum

Oleh :
Dr. Drs. I Nyoman Mardika, M.Si

Podcast : Sebuah Karya 
Jurnalistik yang Lagi Populer

produk iPod dan Apple Podcasts.
Kemudian, Apple merilis fitur 

podcast pada tahun 2005. Siaran 
audio tersebut sudah bermunculan 
pada berbagai jaringan radio yang 
ada, seperti BBC, NPR, CBC Radio 
One, dan lain sebagainya. Untuk 
sekarang, tidak hanya perusahaan 
besar yang dapat menayangkan 
sendiri podcastnya, namun anda 
juga dapat melakukannya sendiri.

Jenis – jenis podcast
Setelah mengetahui apa itu 

podcast, selanjutnya kita akan me-
ngenal jenis – jenisnya. Sehingga, 
dapat menambah pengetahuan 
dan informasi anda mengenai 
dunia penyiaran.

1. Interview podcast
Jenis yang pertama, merupakan 

podcast dimana host akan melaku-
kan sesi wawancara kepada tamu 
atau narasumber yang berbeda 
setiap episodenya. Salah satu con-
toh dari interview podcast terdapat 
dalam channel Youtube Deddy 
Corbuzier.

2. Solo podcast
Jenis yang kedua merupakan 

podcast yang dilakukan oleh host 
sendiri atau monolog. Tujuan dari 
solo podcast sendiri adalah untuk 
menyampaikan sebuah opini, 
berbagi informasi, atau melakukan 
sesi tanya jawab. Dimana, dilaku-
kan oleh host dan pendengar.

3. Multi host podcast
Jenis yang ketiga, merupakan 

podcast yang memiliki host lebih 
lebih dari satu orang. Tujuan dari 
multi host podcast sendiri adalah 
untuk menawarkan diskusi dan 
mempunyai pendapat serta per-
spektif yang berbeda, untuk me-
ngembangkan diskusi yang lebih 
menarik.

Sehingga, pendengar akan lebih 
tertarik untuk mendengarkan debat, 
dan dapat membawa nilai hiburan 
tersendiri. Semakin dalam pem-
bahasan yang disampaikan, maka 
dapat meningkatkan jumlah trafik 
dari pengunjung podcast anda.

Cara membuat podcast
Selanjutnya, masuk pada pem-

bahasan mengenai cara membuat 
podcast yang baik dan tepat. 
Untuk dapat mengembangkan 
konten yang menarik, dibutuhkan 
beberapa kebutuhan yang harus 
terpenuhi. Berikut merupakan 
beberapa langkah untuk membuat 
sebuah siaran radio yang menarik.

1. Menentukan tema yang tepat
Cara membuat podcast adalah 

pertama, pastikan untuk menen-
tukan terlebih dahulu tema atau 
topik bahasan yang ingin anda 
kembangkan. Saat ini sudah ba-
nyak podcast yang ditayangkan 
secara publik melalui layanan 
musik digital.

Beberapa media podcast juga 
menyediakan beberapa kategori 
seperti komedi, olahraga, politik, 
musik, film, dan lain sebagainya. 
Pastikan anda telah memilih topik 
dan niche yang sesuai dengan mi-
nat dan ketertarikan anda.

2. Mempersiapkan alat 
dan bahan
Kemudian, mempersiapkan 

segala kebutuhan mengenai alat 
dan bahan untuk proses pem-
buatan. Sebaiknya, anda jangan 
menggunakan mikrofon built-in 
pada laptop atau komputer. Akan 
tetapi, gunakan saja mikrofon se-
cara terpisah dan lebih profesional.

Anda juga dapat memilih jenis 
mikrofon yang memiliki fitur pe-
redam suara yang baik agar ketika 
proses pembuatan tidak tergang-
gu suara di sekitar anda. Serta, 
lakukan proses rekaman di dalam 
ruangan yang memiliki peredam 
atau jauh dari kebisingan.

3. Membuat konten 
sesuai tema yang ditentukan
Setelah menentukan tema dan 

mempersiapkan alat sedemiki-
an rupa, selanjutnya yang perlu 
dipersiapkan adalah pembuatan 
atau script untuk rekaman podcast. 

Untuk pertama, anda dapat meran-
cang rekaman untuk perkenalan 
diri anda terlebih dahulu.

Kemudian, membuat script un-
tuk tayangan podcast sesuai durasi 
yang ditentukan. Pada umumnya 
durasi untuk setiap siaran berkisar 
antara 20 hingga 60 menit. Di-
sesuaikan kembali dengan topik 
yang akan dibahas. Dalam mem-
bawakan sebuah podcast, gunakan 
bahasa yang lebih informatif, jelas, 
padat, dan interaktif dengan nara-
sumber.

4. Menggunakan editing 
software
Banyak sekali aplikasi pengedit 

audio yang dapat anda gunakan, 
seperti Audacity atau Adobe Au-
dition. Untuk anda yang mem-
butuhkan software gratis, maka 
dapat menggunakan Audacity. Jika 
membutuhkan layanan fleksibel 
dan aplikasi penyunting audio 
yang lebih kompleks, kami mere-
komendasikan Adobe Audition.

5. Melakukan proses upload
Cara membuat podcast yang 

terakhir adalah dengan melakukan 
proses upload hasil audio yang 
telah selesai dibuat. Jangan lupa 
untuk menambahkan beberapa 
keterangan penting seperti judul, 
seri, deskripsi, kategori, dan la-
innya.

Anda juga dapat menggunakan 
layanan dari pihak ketiga (third-par-
ty) seperti Anchor untuk mengung-
gah tayangan podcast ke dalam 
berbagai platform media digital 
yang ada. Seperti podcast Spotify, 

SoundCloud, dan Youtube.

10 Rekomendasi podcast 
Indonesia terbaik
Berikut ini merupakan bebe-

rapa platform podcast Indonesia 
yang sering digunakan.

Subjective
Sudut pandang
Makna talks
Podcast awal minggu
So mad about life
Rapot
Do you see what i see
PORD (Podcast Raditya Dika)
Kejar paket pintar
Asumsi bersuara

Manfaat adanya podcast
Berikut merupakan beberapa 

kelebihan yang dimiliki oleh pod-
cast. Keunggulan tersebut tidak 
hanya dilihat dari aspek koneksi 
yang dapat dilakukan kapanpun. 
Namun juga terdapat beberapa 
manfaat penting yang lainnya, 
seperti berikut ini:

Terdapat banyak variasi 
pilihan kategori
Manfaat yang pertama, terdapat 

banyak sekali topik bahasa yang 
dapat digunakan dalam membuat 
siaran podcast. Mulai dari kategori 
komedi, musik, film, politik, atau-
pun figur publik. Anda juga dapat 
menyesuaikan dengan konten 
channel anda sendiri.

Tidak mengandung 
banyak iklan
Di dalam sebuah podcast, 

tidak menayangkan iklan mes-

kipun anda tidak berlangganan. 
Berbeda dengan radio yang selalu 
diselipkan iklan di dalam sebuah 
siaran langsung. Sehingga, anda 
dapat mendengarkan rekaman 
atau diskusi dengan lebih nyaman 
dan fokus.

Dapat mendengarkan 
siaran dengan lebih fleksibel
Manfaat yang paling penting, 

anda dapat mendengarkan siaran 
tanpa batasan waktu dan tempat. 
Anda juga dapat mengakses ketika 
berangkat atau pulang kerja, sebe-
lum tidur, atau ketika merasa bo-
san. Podcast spotify menyediakan 
fitur yang memungkinkan anda 
untuk mengunduh tayangan nanti.

Kesimpulan
Podcast adalah salah satu me-

dia yang termasuk ke dalam siaran 
radio dan dapat diakses kapan saja 
menggunakan jaringan internet. 
Podcast terbagi menjadi 3 jenis, 
yaitu interview, solo dan multi 
host.

Cara untuk membuat sebuah 
rekaman audio yang baik adalah 
dengan menentukan topik, mem-
persiapkan alat, menyusun konten, 
melakukan proses editing, dan 
terakhir adalah melakukan proses 
rilis konten (uploading).

Terdapat beberapa rekomen-
dasi platform podcast Indonesia 
untuk menemani keseharian anda 
dan mengisi kebosanan. Sehingga, 
dapat menambah informasi serta 
meningkatkan mood anda di wak-
tu tertentu. ***

Dosen Pengampu Mata Kuliah 
Bahasa Indonesia Jurnalistik

Tengah berlangsung praktek Podcast mahasiswa Prodi Sastra Inggris di GG Media Bali.
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Unitas KSR PMI Unit Warmadewa Menyelenggarakan...

143 Mahasiswa Berprestasi Diberikan Penghargaan...

Unwar Telurkan Guru Besar ke-14

Unwar Terjunkan 1.859 Mahasiswa KKN di 62 Desa di Bali

Unwar Jadi Tuan Rumah dalam RAKERPROV BAPOMI ...

HUT BKFEB Unwar Ke-37, “Beyond The Limits”

 “Constructing Legal Framework for Sustainable Tourism ...

FH Unwar Gelar Bedah Buku “Gugatan Wanprestasi ...

Perayaan HUT ke-27 Tahun dan Syukuran Tahun 2022 MBW

Dari Redaksi

menyesuaikan. Pengabdian pada 
masyarakat lebih banyak dilaku-
kan lewat kegiatan fakultas dan 
universitas. Bantuan sembako bagi 
warga yang terdampak terutama di-
lingkungan kampus dan mahasiswa 
juga dilakukan oleh Rektor Bersama 
Yayasan Kesejahtraan KORPRI Bali.

Selain imbas pemebalajaran 
lewat daring, media koran kampus 
Suara Warmadewa juga dalam si-
tuasi pandemi Covid 19 ini hanya 
mampu diterbitkan dalam bentuk 
digital atau E-paper Suara Warma-
ewa  karena keterbatasan dana dan 
sumber daya manusia (SDM) dalam 
t3erjun untuk mendapatkan data. 
Semoga ke depan covid-19 segera 
hilang dan media Suara Warmadewa 
dalam bentuk cetak Kembali bisa 
diterbtkan seperti sebelumnya.

Terkait COVID-19, civitas akade-
mika Univ. Warmadaewa memben-
tuk sebuah gugus tugass COVID-19 
termasuk memberikan bantuan lewat 
Laboraturium Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan(FKIK) untuk 
membantu dalam melakukan tesP-
CR atau swab kepada pasien untuk 
memeriksa apakah seseorang positif 
COVID-19 atau negatif. Bahkan Uni-
versitas Warmadewa sudah mengge-
lar vaksin untuk ketiga kalinya atau 
boster baik untuk dosen dan karya-
wan, mahasiswa maupun masyarakat 
mum. Tujuannya membantu program 
pemerintah dalam melakukan gerak-
an vaksinasi terhadap warga. 

Terbitan kali ini kami memilih 
tema khusus yakni upaya dari FKIK 
Univ. Warmadewa untuk mengikuti 
re-akreditasi sehingga mampu meraih 

nilai A lewat kegiatan asasemen dan 
ditampilkan menjadi berita utama. Se-
dangkan untuk dharma ketiga, Unwar 
melalui Lemlit dan P2M tetap membe-
rikan kesempatan kepada dosen untuk 
melakukan penelitian sesuai dengan 
bidang ilmu masing-masing.

Terkait dengan situasi COVID-19 
tersebut maka untuk terbitan kali ini 
cendrung menampilkan berita dan 
opini yang masih ada hubungan-
nya dengan COVID-19. Selain itu, 
redaksi juga tetap menampilkkan 
kegiatan lain yang kami rangkum 
dan dipilih dari bulan Juni sampai 
dengan Desember 2020. 

Kedepan kami dari jajaran redak-
si tengah melakukan perbaikan dan 
evaluasi sehingga mudah-mudahan 
mampu terus bisa memberikan saji-
an berita yang lebih bermutu, obyek-
tif dan komunikatif sesuai moto dari 
Koran Suara Warmadewa. Redaksi

ini merupakan bagian pembinaan, 
pelatihan, dan pengembangan wa-
wasan mahasiswa khusunya dalam 
bidang sukarelawan. Kegiatan ini 
memberikan makna yang lebih 
luas antara lain dalam melatih 
disiplin bertanggung jawab, berji-
wa relawan dan tanggap terhadap 
bencana. Unsur-unsur inilah yang 
seharusnya dimiliki oleh semua 
orang. Ini menjadi pengetahuan 
yang bagus bagi proses pendewa-
saan mahasiswa. 

Dalam persiapan kegiatan 
ini, banyak pembahasan dan 
persiapan yang telah dilakukan 
salah satunya teknis acara antara 
full online atau hybrid. Demi 
meningkatkan pemahaman dan 
membangkitkan tali persaudaraan 
antar anggota, panitia memutuskan 

melaksanakan kegiatan ini secara 
hybrid dengan tetap menerapkan 
Prokes Covid 19 yang ketat salah 
satunya dengan rapid tes bagi 
seluruh peserta dan panitia yang 
terlibat. Pelatihan ini juga diha-
rapkan sesuai dengan pentunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis 
yang telah disusun sebelumnya 
sehingga kegiatan yang dilaksanan 
efektif dan efesien. Kedepan untuk 
pengurus dan seluruh anggota agar 
mengkonsepkan untuk membuat 
kegiatan berstandar nasional. 

Pengurus PMI Prov. Bali, Drs. I 
Nyoman Puasha Aryana, M.Si., da-
lam sambutannya menyampaikan 
Diklatdas ini merupakan salah satu 
agenda wajib yang harus diikuti 
bagi calon anggota PMI. Ini diha-
rapkan akan lebih banyak mence-

tak kader-kader relawan khusunya 
yang berasal dari KSR. Saat ini 
dari berbagai kegiatan yang telah 
dilaksanakan, KSR PMI Unit War-
madewa sudah terus berkembang 
baik dari segi kualitas dan kuantitas. 
Pesan untuk seluruh peserta agar 
kegiatan ini dimanfaatkan sebagai 
pembinaan diri dalam meningkat-
kan pengetahuan diri. 

Rektor Unwar yang diwakili 
WR Unwar, Ir. I Nyoman Kaca, 
M.Si., dalam sambutannya me-
nyambut baik dari kegiatan ini. 
Sudah dari beberapa tahun lalu 
KSR PMI ini menjadi salah satu 
Unitas yang produktif. Kegiatan 
Diklatdas ini penting sebagai salah 
satu visi KSR untuk menjadi angho-
ta yang profesioanl dalam bidang 
kerelawanan. Hal inilah yang perlu 
dilatih baik dari segi pengetahuan 
dan praktek. *** Humas Unwar 

internasional dan ini merupakan 
prestasi yang luar biasa. Di tahun 
2022 ini targetnya khususnya di 
MBW itu internasional. Ia berharap 
tahun ini dan tahun kedepan apa 
yang menjadi harapan bersama 
bisa tercapai. 

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

mengucapkan selamat HUT ke 
27 tahun kepada Marching Band 
Laskar Sri Ksari Warmadewa. 
Ia mengatakan di usia 27 tahun 
ini dikatakan usia yang sudah 
dewasa, sudah bisa menentukan 
jalan, sudah bisa memikirkan apa 
yang  terbaik untuk lembaga, dan 
bisa membuat perencanaan yang 
matang tentang langkah-langkah 
strategis yang bisa dilakukan. 

Terlebih lagi alumni MBW sangat 
aktif membantu dan mendampingi 
MBW dan ini jalan yang baik un-
tuk menuju kesuksesan. 

“Saya memiliki komitmen un-
tuk mendukung setiap upaya yang 
dilakukan oleh siapapun baik itu 
dosen, karyawan, maupun unitas 
dalam rangka membangun dan 
menjadikan yang terbaik untuk 
lembaga ini, dan potensi itu ada di 
MBW salah satunya,” ungkapnya.  
*** Humas Unwar

tivasi semangat mahasiswa untuk 
lebih meningkatkan prestasinya ke 
depan. Di samping juga menjadi 
candu bagi mahasiswa lain untuk 
bisa meraih prestasi, baik prestasi 
dibidang akademik maupun non 
akademik sesuai dengan minat dan 
bakat yang dimiliki. 

Menurut Prof. Widjana, pres-
tasi mahasiswa menjadi salah satu 
indikator penting dalam mening-
katkan akreditasi institusi. “Me-
reka-mereka ini telah memberikan 
kontribusi yang sangat signifikan 
dalam rangka meningkatkan mutu 
Universitas Warmadewa. Jadi 

kita berikan penghargaan kepada 
mereka, mungkin dari sisi jumlah 
tidak terlalu membanggakan bagi 
mereka, tetapi nilai inmaterianya 
itu yang luar biasa dan menjadi 
kebanggaan bagi mereka,” ujar 
Prof. Widjana. 

Sementara itu, Ketua Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali, Dr. Drs. A.A. Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si., mengaku 
bangga atas prestasi yang diraih 
Warmadewa Muda dalam berba-
gai ajang kompetisi. Prestasi yang 
diraihnya ini merupakan salah satu 
implementasi dari Sapta Bayu. 

Dimana, seluruh civitas akademika 
selalu diarahkan dan diajak untuk 
selalu unggul dalam berkarya. Baik 
yang bersifat kegiatan akademik 
maupun non akademik. Apalagi, 
Unwar selalu menjunjung ting-
gi objektivitas, sportivitas, dan 
prestasi. 

“Kemarin juga saya menerima 
kabar bahwa tim Pencak Silat Uni-
versitas Warmadewa yang sedang 
berlaga di Bandung meraih juara 
umum I dengan 11 Emas, 10 Perak, 
dan 13 Perunggu. Dan ini adalah 
sebuah prestasi di tengah pandemi 
Covid-19 yang sangat luar biasa,” 
pungkas Wisnumurti. *** Humas 
Unwar

telah berjuang dengan sangat gigih 
untuk meraih gelar guru besar. Ia 
berharap Prof. Wesna akan mem-
berikan prestasi gemilang bagi 
Unwar setelah menjadi guru besar. 

Ia mengatakan Unwar menda-
patkan kado tahun baru, dengan 
bertambahnya satu orang guru 
besar ini yang akan dikukuhkan 
lusa (Senin 31 Januari 2022, red). 
Namun demikian, ia merasa pesi-
mis dalam waktu dekat ini Unwar 
akan mampu memenuhi quota 
guru besar yang ditetapkan secara 
nasional. Karena meski telah me-
miliki 13 guru besar, ia mengaku 
masih jauh dari standar nasional. 

“Kami dorong terus  do-
sen-dosen untuk melanjutkan 

pendidikan. Bahkan dosen yang 
mau berjuang menjadi guru besar 
langsung kami berikan dana Rp30 
juta, sebagai motivasi. Karena 
mereka pasti membutuhkan biaya 
besar, “ ungkap Prof. Widjana. 

Sementara Ketua Yayasan Ke-
sejahteraan Korpri Propinsi Bali 
(YKKPB), Dr. Drs. A.A. Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si., mengapresiasi 
Prof. Wesna yang telah berhasil 
meraih gelar guru besar. 

Wisnumurti yakin ke depan 
akan lebih banyak lagi dosen 
Unwar meraih gelar guru besar. 
Pada 2022- 2023 ia harapkan lebih 
banyak lagi guru besar yang bisa 
dilahirkan dan pihaknya punya 
keyakinan itu bisa diraih. Karena 

dosen di Unwar, 60 persen sudah 
bergelar doktor, kemudian dari 
doktor ke lektor kepala dan guru 
besar, ini kemungkinan besar akan 
bisa diraih. 

“Lima tahun ke depan, paling 
tidak kita memiliki 25 profesor. 
Dan tentu target ini sangat realitis 
karena kita tahu SDM kita, kua-
lifikasi dosen yang kita punya, “ 
pungkasnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII 
Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, 
M.Si., ia mengatakan seorang guru 
besar harus menjadi guru besar yang 
progresif dan menjadi contoh. Men-
jadi guru besar juga diharapkan men-
jadi motivasi untuk berbagi, berbuat, 
membaca serta selalu beradaptasi. 
“Profesor harus menjadi contoh,” 
ungkapnya. *** Humas Unwar

62 desa yang dipilih sebagai pe-
nyelenggaraan KKN-PPM Reguler 
ini sudah diketahui potensi desa 
yang akan dikembangkan dan 
permasalahan desa yang akan 
diselesaikan oleh mahasiswa KKN-
PPM. Masalah utamanya terkait 
dengan sampah. Di samping juga 
mengembangkan ekowisata di 
desa-desa yang memungkinkan 
desanya untuk dikembangkan. Ini 
dilakukan untuk memberikan kon-
tribusi kepada Pemerintah Provinsi 
Bali dalam upaya mendukung pro-
gram Desa Kerthi Bali Sejahtera.

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
berharap dan meminta kepada 
mahasiswa KKN-PPM Unwar agar 
mampu menggali potensi desa dan 

memanfaatkannya semaksimal 
mungkin agar bisa bermanfaat 
bagi kehidupan masyarakat lokal. 
Di samping juga mampu ber-
kontribusi dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi desa. 
Terlebih, kehidupan masyarakat 
desa saat ini terganggu akibat dam-
pak dari pandemi Covid-19. “Saya 
juga berharap mahasiswa mampu 
mengerahkan masyarakat lokal 
dalam rangka menyelesaikan per-
masalahan desa masing-masing. 
Apalagi mahasiswa sudah kaki 
bekali dengan kompetensi-kom-
petensi yang mereka butuhkan, 
seperti kemampuan merumuskan 
masalah, dan mencarikan solusi 
dari permasalahan yang dihadapi 
masyarakat,” tandas Prof. Widjana.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., me-
ngatakan bahwa KKN-PPM kali ini 
dimatchingkan dengan program 
Gubernur Bali, yakni Desa Kerthi 
Bali Sejahtera. Bagaimana program 
ini mampu dievaluasi, dipantau, 
dan diberikan masukan. Sehing-
ga, program kampus, program 
pemerintah, dan program swasta 
bisa dikolaborasikan. Inilah yang 
disebutkan dengan pendekatan 
tripple helix. “Perguruan tinggi, pe-
merintah, dan swasta harus bersatu 
padu, terlebih di tengah-tengah 
Covid-19 yang kita hadapi, se-
hingga kehadiran perguruan tinggi, 
pemerintah, dan swasta bisa ikut 
membantu membangkitkan sema-
ngat masyarakat kita,” pungkasnya. 
*** Humas Unwar

diutamakan dalam kegiatan kom-
petisi khusunya dalam mendukung 
Program Kampus Merdeka. De-
ngan berbagai prestasi yang diraih 
oleh mahasiswa yang PT yang di 
Bali, saat ini masih tetap memer-
lukan perhatian dan fasilitas dari 
pemerintah. Ini nantinya menjadi 
motivasi bagi atlet-atlet Perguruan 
Tinggi. 

Kegiatan Rakerprov ini diisi 
dengan pembahasan program ker-
ja dan ADART sehingga nantinya 
diharapakan ada keterlibatan aktif 
seluruh PT dalam peningkatan 
pemeringkatan Simkatmawa. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
dalam sambutannya menyampai-
kan bahwa keberadaan BAPOMI 
dan BPSMI untuk Prov. Bali sa-
ngat berperan dalam peningkatan 
prestasi mahasiswa di Prov. Bali. 
Dengan peningkatan raihan dalam 
Pomnas dan Peksiminas setiap 

tahunnya menunjukan indikator 
kinerja pengurus yang terus aktif. 
Dengan Rakerprov harapannya 
keterlibatan aktif seluruh perwa-
kilan PT khusunya bidang kema-
hasiswaan agar aktif serta mampu 
memberikan dedikasi dan loyali-
tasnya dalam membangun orga-
nisasi sehingga kedepan mampu 
meningkatkan prestasi Bali dalam 
Pomnas dan Peksiminas serta 
mampu membawa nama baik PT. 

Ketua Umum KONI Bali, I 
Ketut Suwandi, dalam kegiatan 
tersebut menyampaikan bahwa 
BAPOMI dan BPSMI merupakan 
badan yang memiliki amanah 
dalam membina mahasiswa yang 
memiliki prestasi, bakat, dan minat 
pada bidang Olahraga dan Seni. 
Dengan periode baru mulai 2022-
2025, pengurus memiliki tanggung 
jawab dalam menjalankan roda 
organisasi untuk mencapai target 
yang ditetapkan. Dengan prestasi 

yang telah diraih dari BAPOMI 
dan BPSMI prov Bali untuk bebe-
rapa tahun ini menunjukan kita 
telah mampu bersaing di kancah 
nasional dan bahkan internasio-
nal. Kontribusi mahasiswa dalam 
meraih prestasi oada PON XX di 
Papua juga menunjukan peran 
aktif BAPOMI dalam membina 
altet mahasiswa Bali. Harapan 
kedepannya seluruh PT yang men-
jadi anggota BAPOMI dan BPSMI 
mampu terlibat aktif serta mampu 
mempertajam prestasi mahasiswa-
nya dalam kompetisi nasional dan 
Internasional. KONI sebagai komi-
te olahraga akan selalu membina 
atlet sejak usia dini hingga dewasa 
nanti saat di PT. 

Acara Rakerprov diisi dengan 
serah terima jabatan, pelantikan 
pengurus BAPOMI dan BPSMI Bali 
periode 2022-2025, penyerahan 
kenang-kenangan kepada pengu-
rus periode 1 2017-2021, serta 
Pembahasan ADART dan Program 
Kerja. *** Humas Unwar

narasumber.
Diantaranya, Assoc. Prof. Dr. 

Hartini Saripan (Dean of Faculty 
of Law of Universiti Teknologi 
MARA, Malaysia), Prof. Dr. Stefaen 
Koos (Professor of Law of Univer-
sitaet der Bundeswehr Munchen, 
Germany), Prof. Dr. Gutam Kumar 
Jha (Professor of Law of Jawaharlal 
Nehru University, India), Prof. Dr. 
Ade Saptono, SH.,M.Si. (Professor 
of Law of Pancasila University), 
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, 
SH.,M.Hum. (Professor of Law of 
Udayana University), dan Prof. 
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH.,MH.,/Dr. I Gusti Ayu Gita Pri-
tayanti Dinar, SH.,M.Hum. (Lectu-
rer from Warmadewa University).

Dekan FH Unwar yang juga 
Kaprodi S3 Hukum Pascasarjana 
Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu 
Budiartha, SH.,MH., mengatakan 
Seminar Internasional ini merupa-
kan rangkaian dari HUT ke-37 FH 
Unwar. Tujuannya agar suasana 
akademik di FH Unwar maupun di 

Prodi S3 Hukum Pascasarjana Un-
war menjadi meningkat terutama 
dalam format instrumen hukum di-
bidang bisnis pariwisata di era new 
normal di masa pandemi Covid-19.

“Karena kami Warmadewa pu-
nya visi ekotourism, maka bagai-
mana aturan-aturan hukum bisnis 
berkenaan dengan pariwisata. Jadi 
di era new normal ini kita coba 
format seperti apa, tentu nilai-nilai 
peradaban yang berisi antisipasi 
Covid-19 ini harus masuk ke da-
lam instrumen-instrumen hukum 
bisnis pariwisata, sehingga semua 
pihak mengetahuinya,” ujar Prof. 
Budiartha.

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
berharap agar seminar internasional 
ini bisa menghasilkan aturan-aturan 
batu yang beradaptasi dengan ni-
lai-nilai perubahan yang terjadi saat 
ini. Sebab, selama 2 tahun pandemi 
Covid-19 ini semua lini kehidupan 
mengalami disrupsi. Sehingga, 
dalam kehidupan new normal ini 

perlu dilakukan adaptasi terhadap 
aturan-aturan terkini.

“Dalam konteks ini peran 
Fakultas Hukum sangat penting, 
karena aturan-aturan yang ada 
barangkali sudah harus diadaptasi 
dengan aturan-aturan atau ni-
lai-nilai baru, agar perubahan dari 
pandemi ke normal bisa berjalan 
secara alami, dan kita tidak meng-
alami mal adaptasi pada saat kita 
hidup di dalam kenormalan,” ujar 
Prof. Widjana.

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. 
A.A. Gede Oka Wisnumurti, 
M.Si., mengapresiasi langkah FH 
bekerjasama dengan Program 
S3 Hukum Pascasarjana Unwar 
menggelar Seminar Internasional 
berkaitan dengan antisipasi dalam 
mengatasi pandemi Covid-19 di 
Indonesia. Oleh karena itu, diha-
rapkan seminar internasional ini 
bisa merumuskan kajian-kajian 
hukum berkaitan dengan bisnis 
pariwisata dan kehidupan era new 
normal yang akan dihadapi. *** 
Humas Unwar

merupakan kegiatan yang prestisi-
us, karena kali pertama dilaksana-
kan. Prof. Budiartha memaparkan, 
perjanjian kredit yang diawali 
dengan perjanjian hutang piutang 
dan perjanjian jaminan biasanya 
diawali saling beretikad baik de-
ngan tujuan masing-masing untuk 
mendapatkan keuntungan, namun 
dalam pelaksanaannya sering kali 
menjadi persoalan.

“Artinya ada semacam wanp-
restasi di satu sisi atau ingkar janji 
atas kewajiban dari kredit yang di-
sepakati, dan disi lain sering terjadi 
perbuatan yang melanggar hukum. 
Artinya ada perbuatan-perbuatan 
tertentu yang dilakukan oleh debi-
tur, lalu disebut dengan perbuatan 
melawan hukum,” jelasnya. 

Menariknya bedah buku kali 

ini menurut Prof. Budiartha adalah 
ketika proses kredit ini menjadi 
permasalahan maka terjadi tidak 
sesuainya tujuan semula dari 
kedua belah pihak. “Satu menda-
patkan uang, baik untuk konsumsi 
atau meningkatkan usahanya, 
disisi lain mendapatkan bunga 
dari pihak Bank, kan begitu? Tapi 
jika persoalan muncul kan terjadi 
seperti kredit macet atau kredit 
bermasalah, nah ketika dalam pe-
nyelesaiannya melalui proses hu-
kum, maka hal itulah yang dibahas 
dalam bedah buku ini,” terangnya 
sembari menyebut penulis lainnya 
yakni A.A. Sagung Laksmi Dewi, 
SH., MH serta I Made Aditya Man-
tara Putra, SH., MH. 

Prof. Budiartha berharap bedah 
buku oleh dua panelis tersebut 

mampu menelisik dan bisa mem-
bandingkan dengan penulis yang 
lain, serta membuka ruang dalam 
memberi masukan. 

Sementara itu,penulis buku 
Prof. Dr. Johannes Ibrahim Ko-
sasih, SH.,M.Hum mengatakan, 
ditulisnya buku tersebut merupa-
kan langkah untuk mengupas suatu 
permasalahan tentang perjanjian 
kredit.

“Ada satu yang menarik bagi 
kami sebagai penulis, yakni me-
ngenai gugatan yang dilakukan 
oleh pihak debitur kepada kredi-
tur. Gugatan yang dilakukan seha-
rusnya adalah gugatan berdasarkan 
wanprestasi. Karena dalam perjan-
jian kredit selalu berdasarkan ke-
pada hubungan kontraktual, yang 
diatur dalam pasal 1320 Juncto 
pasal 1340 dari KUH Perdata,” 
ungkapnya. ***Humas Unwar

ini kami juga akan memberikan 
penghargaan kepada mahasiswa 
dan dosen berprestasi, ini sebagai 
bentuk komitmen kami dalam 
meningkatkan prestasi dari FEB 
Unwar” ungkapnya. 

Rektor Universitas Warmade-
wa Prof.dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK memberikan 
apresiasi atas kemajuan yang telah 
dicapai oleh Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unwar. Selain itu menurut-

nya tujuan utama dari peringatan 
BKFEB adalah guna mempererat 
dan memperkuat kekeluargaan an-
tar civitas akademika dilingkungan 
FEB Unwar. “Saya harap Fakultas 
Eknomi & Bisnis lebih mening-
katkan kembali komunikasi antar 
civitas akademika” ungkapnya. 

Rektor menginginkan kedepan 
seluruh civitas akademika menga-
malkan visi dari unwar tak i ber-
mutu, berwawasan ekowisata dan 

berdaya saing global tahun 2034. 
Sementara Ketua Yayasan Ke-

sejahteraan Korpri Propinsi Bali 
Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si Mengucapkan 
Selamat Ulang Tahun ke 37 untuk 
fakultas ekonomi dan bisnis universi-
tas warmadewa. Pihaknya mengajak 
seluruh civitas akademika Fakultas 
Ekonomi & Bisnis Unwar pada usia 
tang ke 37 tahun ini untuk meng-
introspeksi diri tetap berorientasi 
kedepan guna mewujudkan cita-cita 
bersama. *** Humas Unwar
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DALAM memperingati Hari 
Peduli Sampah Nasional Unitas 
Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) 
Citta Mandala Unwar menggelar 
Kegiatan Bakti Sosial dilingkungan 
Jl. Akasia & Jl. Terompong Minggu, 
20 Februari 2022.

Hadir dalam acara Wakil Rek-
tor IIi Unwar, Pembina Unitas 
Mapala Citta Mandala, Kasub.
Minat& Bakat, BEM Universitas 
Warmadewa, dan Unitas diling-
kungan Unwar. 

Pembina Unitas Mapala Unwar 
Ir. I Wayan Muliawan, M.T. dalam 
sambutannya menyampaikan ke-
giatan kerja bakti ini diharapkan 
perlu melibatkan banyak pihak da-
lam bentuk kebersamaan. Tetapi di 
tengah pandemi covid-19 saat ini, 
diharuskan untuk tidak membuat 

kerumunan. “Tetapi atas tekad 
yang positif saya yakin kegiatan 
ini dapat berjalan dengan lancar 
dan Mudah-mudahan tujuan mulia 
kita ini dapat berjalan sesuai ren-
cana”ungkapnya. 

Rektor Unwar yang diwakili 

oleh Wakil Rektor III Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, M.T.,IPU, ASE-
AN.,Eng mengharapkan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh unitas ma-
pala citta mandala dapat terlaksana 
dengan berkelanjutan. Apalagi saat 
ini mahasiswa dituntut kreatif dan 
inovatif, sebab orientasi lembaga 
saat ini lebih kepada kegiatan yang 
bersifat kompetisi. Hal tersebut di-
karenakan kegiatan kompetisi yang 
menghasilkan prestasi akan mem-
bantu pemeringkatan simkatmawa 
lembaga. *** Humas Unwar

MARCHING Band War-
madewa (MBW) menggelar 
Perayaan HUT ke 27 Tahun dan 
Syukuran Tahun 2022 bertem-
pat di Ruang Sidang Sri Ksari 
Mandapa Unwar dengan tetap 
menerapkan protokol kesehat-
an, Sabtu (19/2).

Acara dihadiri Ketua Ya-
yasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali, Wakil Rektor III 
Unwar, Kasubag. Minat dan Ba-
kat Unwar, Pembina dan Pelatih 
MBW, alumni serta anggota 
MBW Unwar. 

Acara diisi dengan pemo-
tongan tumpeng , Penyerahan 
Medali, Sertifikat dan Hadiah 

Pemenang Asian Music Games 
(AMG) 2021 , makan bersama 
serta pemutaran video.

Rektor Unwar yang diwakili 
Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, M.T.,IPU.,A-
SEAN.Eng., mengucapkan sela-
mat ulang tahun ke-27 kepada 
Marching Band Laskar Sri Ksari 
Warmadewa dan mengapresiasi 
prestasi yang telah diraih. Ia 
berharap prestasi yang sudah 
di raih bisa dipertahankan dan 
ditumbuh kembangkan lagi. Ia 
mengatakan akhir tahun 2021 
MBW bisa meraih prestasi 

WARMADEWA Moot Court 
Community (WMCC) Fakultas 
Hukum Unwar menyelenggarakan 
Pelantikan Pengurus Baru WMCC 
Periode 2022/2023 pada Rabu, 26 
Januari 2022 bertempat di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar. 

Pengurus Baru WMCC dilantik 
langsung oleh Dekan FH Unwar, 
disaksikan oleh para Wakil Dekan 
FH Unwar, Kaprodi dan Sekprodi 
Ilmu Hukum, Kepala GKM FH Un-
war, Kepala Lembaga Bantuan Hu-
kum FH Unwar, Pembina WMCC, 
dosen FH Unwar, DPM dan BEM 
FH Unwar serta perwakilan unitas 
di lingkungan Unwar. 

WMCC Periode 2022/2023 
diketuai oleh I Gede Prema Nugra-
ha Suastama dengan Wakil Ketua 
yaitu Ayu Metta Sandra.

Pembina WMCC Dr. I Gst. A.A. 
Gita Pritayanti Dinar, SH.,MH. 
mengucapkan selamat kepada Ke-
tua beserta pengurus WMCC yang 
telah terpilih. Ia berharap pengurus 
yang baru ini dapat mengikuti jejak 
kepengurusan yang lama bah-

kan lebih baik dan memberikan 
prestasi yang lebih baik. Ia juga 
berterima kasih kepada pengurus 
yang lama atas baktinya selama ini. 
“Saya sangat terharu saat mereka 
menjadi pengurus WMCC dan 
mengharumkan nama kampus 
Warmadewa,” ungkapnya.

Dekan  FH Unwar  P ro f . 
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, 
SH.,M.H., mengatakan pengurus 
sebuah organisasi apapun itu baik 
di kampus maupun di luar kampus 
tidaklah abadi, yang abadi adalah 
sebuah perubahan yaitu perubah-
an dalam arti perubahan pengurus. 

Diadakan perubahan pengurus 
karena diinginkan adanya sebuah 
dinamika baik itu di dalam melak-
sanakan kegiatannya dengan orang-
orang baru diyakini akan ada de-
mokrasi-demokrasi kreatifitas yang 
mungkin baru sama sekali sebagai 
penyemangat. Disamping itu, bola 
kepengurusan itu memang harus 
memberikan kesempatan kepada 
generasi penerusnya untuk tampil 
menjadi pemimpin atau calon-calon 
pemimpin. *** Humas Unwar

SEBAGAI bentuk apresiasi dan 
motivasi kepada mahasiswa berp-
restasi, Universitas Warmadewa 
(Unwar) kembali memberikan 
penghargaan “Warmadewa Muda 
Award 2021” bagi mahasiswa ber-
prestasi dan Pembina Unitas, Rabu 
(22/12). Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Rektor Unwar, 
Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK., bersama Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. Gede 
Oka Wisnumurti, M.Si., di Audito-
rium Widya Sabha Uttama Unwar 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan (prokes). 

Acara dihadiri oleh Ketua Yaya-

san Kesejahteraan Korpri Propinsi 
Bali, Rektor Unwar, WR I, WR III, 
Dekan Fakultas dilingkunga Un-
war, Direktur Pascasarjana Unwar, 
Direktur Sekolah Vokasi Unwar, 
WD III Fakultas dilingkungan Un-
war, Pembina Unitas, Pendamping 
Mahasiswa, dan Mahasiswa Berp-
restasi Unwar. 

Penghargaan “Warmadewa 
Muda Award 2021” merupakan 
penghargaan yang kedua kali 
diberikan setelah sebelumnya 
dilakukan pada September 2021 
lalu. Kali ini, sebanyak 143 maha-
siswa berprestasi dari 79 kegiatan 
lomba yang diikuti diberikan peng-
hargaan. Baik prestasi akademik 

maupun non akademik ditingkat 
regional, nasional maupun inter-
nasional. 

Wakil Rektor III Unwar, Dr. Ir. 
I Wayan Parwata, MT.,IPU., ASE-
AN.,Eng., mengatakan pihaknya 
akan terus meningkatkan pres-
tasi mahasiswa untuk persiapan 
POMNas tahun 2022. Apalagi, 
prestasi ditingkat internasional 
masih minim. Sehingga, tahun 
2022 kegiatan-kegiatan ditingkat 
internasional akan ditingkatkan de-
ngan pembinaan-pembinaan yang 
lebih intensif. Untuk itu, pihaknya 
mengajak seluruh masyarakat Bali 
yang ingin meningkatkan pres-
tasinya, baik dibidang akademik 

maupun non akademik untuk ikut 
bergabung di Unwar. Apalagi, 
mahasiswa yang meraih prestasi 
akan diberikan reward sebagai 
bentuk apresiasi dan motivasi atas 
prestasinya. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
mengucapkan selamat kepada 
seluruh mahasiswa yang telah 
memgharumkan nama Unwar 
dengan meraih prestasi ditingkat 
regional, nasional, dan internasi-
onal. Menurutnya, penghargaan 
yang diberikan ini sebagai bentuk 
apresiasi sekaligus untuk memo-

TEATER Kampus Universitas 
Warmadewa merayakan Anniver-
sarynya yang ke 6 juga dipadukan 
dengan Pantomime Festival #4 
dengan mengambil tema Rise 
of Animime World pada Selasa, 
14 Desember 2021 di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar. 

Acara dibuka secara resmi 
oleh Ketua Yayasan Kesejahte-
raan Korpri Propinsi Bali yang 
diwakili Sekretaris YKKPB dengan 
simbolis pemukulan gong, diha-
diri Rektor Unwar yang diwakili 
Pembina TKW, Pembina TKW, 
pengurus dan anggota Unitas 
TKW serta BEM dan Unitas di 
lingkungan Unwar.

Selain itu, acara ini juga diisi 

dengan pelantikan pengurus baru 
Unitas TKW periode 2021-2022.

Pembina Unitas TKW Drs. I 
Nyoman Mayusa, M.Si., meng-
ucapkan selamat HUT TKW dan 
berharap TWK semakin jaya 
kedepannya. Ia mengatakan se-
belumnya TKW sudah mengikuti 
film pendek yang berjudul satu 
jalan di Kementerian Agama di-
mana penonton mencapai 1.500 
lebih dan sekarang sudah masuk 
ke tahap penjurian. Dimana 
diikuti oleh 80 film pendek. Ia 
berharap prestasi juara monolog 
yang telah mendapatkan juara 1 
juga bisa disertai oleh prestasi 
film pendek ini. Sehingga target 
dari kebangkitan teater kampus 
warmadewa setiap periode selalu 

disertai oleh prestasi dan juara. 
Rektor Unwar yang diwakili 

Pembina TKW Dr. Drs. I Made 
Mardika, M.Si., juga mengucap-
kan selamat ulang tahun yang 
ke-6 untuk Unitas TKW. Ia me-
ngatakan bahwa teater merupa-
kan unitas di bidang seni budaya 
baik itu seni teater, pantomim dan 
lain sebagainya sangat penting 
di era global sekarang ini. Dari 
hasil kajian pakar pendidikan, 
bahwa keberhasilan seseorang 
tidak hanya diukur dengan IPK 
yang tinggi, tetapi justru softskill 
menjadi faktor penentu kesukse-
san di masa depan. 

Teater kampus juga sebagai 
implementasi Sapta Bayu agar 
unggul dalam berkarya, selalu 

mengikuti ajang festival di tingkat 
nasional maupun internasional. 
Ia juga mengatakan bahwa tea-
ter kampus ini menjadi tempat 
generasi muda untuk mengem-
bangkan softskill dan membentuk 

karakter yang halus dan luhur. 
Ketua Yayasan Kesejahteraan 

Korpri Propinsi Bali yang diwakili 
Sekretaris YKKPB Ir. I Ketut Sugi-
hantara, MSA., pada kesempatan 
tersebut mengucapkan selamat 

merayakan HUT ke-6 dan berha-
rap TKW bisa terus bangkit dan 
berkembang. 

Ia mengatakan pada Sapta 
Bayu selalu dinyatakan bahwa 
unggul dalam berkarya. Proses 
perjalanan yang cukup panjang 
sudah dilewati oleh TKW tetapi 
tidak putus asa, selalu beradaptasi 
kepada lingkungan dan tantangan 
baru. Teater ini menjadi ajang 
untuk berlatih kedisiplinan, me-
nuangkan visi, menuangkan krea-
tivitas, selalu berinovasi, bersaing 
dalam kebersamaan demi kema-
juan dan kejayaan bangsa kita. Ia 
berharap agar anggota TKW bisa 
sukses dan tetap memberikan per-
hatian untuk masyarakat banyak. 
*** Humas Unwar

143 Mahasiswa Berprestasi 
Diberikan Penghargaan 

“Warmadewa Muda Award 2021” 

UNITAS KSR PMI Unit War-
madewa menyelenggarakan 
Diklatdas XXII “Meningkatkan 
Kualitas dan Membentuk Suka-
relawan Muda yang Siap, Sigap, 
Tanggap, serta Loyal dalam 
Tugas Kemanusiaan” pada hari 
Jumat, 4 Pebruari 2022 di Ru-
ang Sidang Sri Ksari Mandapa 
Unwar secara Hybrid. 

Acara dihadiri oleh Rektor 
Unwar yang diwakili oleh WR 
I Unwar, PMI Prov. Bali, PMI 
Kota Denpasar, Pembina Unitas 
KSR PMI Unit Warmadewa, 
Ka. BAMAKERMAS, Kabag. 
Kemahasiswaan, Kasub Bakat 
dan Minat, Himpunan Sukare-
lawan Prov. Bali, Himpunan 
Sukarelawan Kota Denpasar, 
KSR PT di Wilayag Bali, DPM 
dan BEM dilingkungan Unwar, 
Unitas dilingkungan Unwar, 
Pengurus dan Panitia, serta 
seluruh Peserta Diklatdas XXII 
yang berjumlah 29 Orang. 

Ketua panitia Diklatdas XXII 

dalam laporannya menyam-
paikan bahwa Diklatdas me-
rupakan kegiatan yang harus 
diikuti oleh seluruh anggota 
muda. Tujuan Diklatdas ini 
adalah untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan 
anggota muda dalam kegiatan 
kesukarelawanan dan organi-
sasi. Kegiatan Diklatdas diawali 

dengan Pendaftaran, Wawan-
cara, Technical Meeting, dan 
acara Diklatdas XXII. Kegiatan 
akan dilaksanakan secara hyb-
rid dimana pemaparan materi 
secara online praktik lapangan 
secara offline dengan tetap me-
nerapkan Protokol Kesehatan 
Covid 19. 

Pembina Unitas KSR PMI 
Kota Denpasar, Dr. Ir. Dewa 
Nyoman Sudita, MP., dalam 
sambutannya menyampaikan 
apresiasi yang tinggi kepada 
panitia. Pelaksanaan kegiatan 

Unitas KSR PMI Unit Warmadewa 
Menyelenggarakan Diklatdas XXII

4 BERSAMBUNG HAL 11

Pelantikan Pengurus Baru WMCC FH Unwar

6th Anniversary Teater Kampus Warmadewa

Peringati Hari Peduli Sampah Nasional 
Unitas Mapala Unwar Gelar Bakti Sosial

Perayaan HUT ke-27 Tahun dan 
Syukuran Tahun 2022 MBW




