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KITA semua patut ber-

bangga dan bersyukur  karena 
pasca pandemi virus coro-
na atau COVID-19 tahun ini 
kita dituntut untuk  mampu 
melaksanakan aktivitas Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 
Salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan tinggi yang banyak 
dilakukan di setelah pandemi 
COVID-19 ini adalah kegiat-
an yang melibatkan massa  

selain kegiatan proses belajar mengajar lewat daring 
maka sekarang proses pelaksanaannya dikemas dan 
disesuaikan dengan kondisi daerah memasuki ende-
mic covid-19. Salah satu contoh yakni kegiatan Wisuda 
Sarjana yang selama covid dilaksanakan dalam hentuk 
online sekarang ini sudah dilakukan lewat offline.

Kegiatan wisuda secara offline ini dijadikan berita 
utama dalam terbitan Suara Warmadewa yang terbit 
kali ini dengan kegiatan Dies Natalis Universitas War-
madewa. Bahkan saking banyaknya jumlah wisudawan 
yang diwisuda kali ini panitia terpaksa melakukan 
acara prosesi sebanyak dua kali yakni pagi sore. Bukan 
hanya wisuda, saat Yudisium atau pelepasan dari ma-
sing-masing fakultas baik program S1 maupun Pasca-
sarjana, juga sudah dilakukan secara offline sehingga 
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WARMADEWA International Program kini 
sudah menginjak angkatan ke 12. Pada periode 
ini program yang dikelola Fakultas Sastra Unwar 
tersebut diikuti sebanyak 67 mahasiswa asing. 
Orientasi WIP digelar secara luring di Gedung 
Merdeka Denpasar, Senin (29/8) yang dibuka 
Dekan Fakultas Sastra Unwar, Prof. Dr. I Nyoman 
Kardana, M.Hum. 

Program WIP telah berkembang lebih baik 
dan lebih besar dengan semakin banyak maha-
siswa yang datang dari berbagai negara untuk 
belajar di Universitas Warmadewa. 

“Tepatnya, pada saat yang sama, kami juga 
memotivasi siswa lokal kami untuk pergi ke luar 
negeri untuk berpartisipasi dalam mobilitas sis-
wa,” ujar Prof. Kardana. 

Untuk angkatan tahun 2022 ini, WIP memiliki 
67 mahasiswa asing dan mereka berasal dari 8 
negara berbeda, seperti 2 mahasiswa dari Austria, 
1 mahasiswa dari Denmark, 4 mahasiswa dari 
Perancis, 8 mahasiswa dari Belanda, 16 maha-
siswa dari Swedia dan 1 mahasiswa dari Amerika 
Serikat sementara mahasiswa terbanyak datang 
dari negara Jerman yang berjumlah 41 orang. 
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UNIVERSITAS Warmadewa berko-
laborasi dengan Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah RI mengge-
lar Kuliah Umum “Young Entrepreneur 
Wanted”, Selasa (9/8/22). Kuliah Umum 
yang berlangsung di Auditorium Widya 
Sabha Uttama Unwar ini diisi langsung 
oleh Menkop UKM RI, Teten Masduki. 

Kuliah Umum yang diikuti maha-
siswa Unwar ini juga menghadirkan 
beberapa narasumber pengusaha 
muda diantaranya, Ajik Krisna (Owner 
Krisna Oleh-Oleh Bali), Irvan (Owner 
Unodelifood), Ni Luh Djelantik (Desai-
ner dan Pengusaha Muda), dan Jebret 

(Hiburan Komika Bali) yang dipandu 
oleh Budi Adi Putro dan Dr. Ni Luh Putu 
Indiani, S.E., M.M. Kuliah Umum juga 
diisi dengan penandatanganan MoU 
antara Unwar dengan Menkop UKM RI 
tentang “Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat”. 

Kerjasama ini bertujuan untuk me-
nyiapkan dan melakukan riset terkait 
UMKM yangmana upaya tersebut di-
lakukan agar produk UMKM, terutama 
di Unwar semakin unggul dan berkua-
litas sekaligus mencetak lebih banyak 

UNIVERSITAS Warmadewa mendapat 
kehormatan menjadi tuan rumah terseleng-
garanya konvensi internasional “Erasmus 
Program Jean Monnet Activities 2022” yang 
dilaksanakan Jumat, 19 Agustus 2022, di 
Unwar. 

Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah 
universitas di tanah air dan negara tetangga 
ini, diharapkan mampu meningkatkan pem-
belajaran dan penelitian di perguruan tinggi 
dengan meningkatkan kerjasama antara 
perguruan tinggi. 

Dr. Ir. Putu Ika Wahyuni, ST., MSi., MT. 
Kaprodi MRIL Pascasarjana, ditemui di 
sela-sela konfrensi mengatakan Unwar dan 
Universitas Narotama sudah dua tahun me-
laksanakan kegiatan Erasmus. 

Dikatakan Erasmus Program awalnya 
merupakan program konferensi antara per-
guruan tinggi negeri dan swasta yang ada di 
Indonesia. Kemudian kegiatan berkembang 
menjadi regional dan hanya bidang teknik 

Lott, PhD.,MPH. (University of Arizona, USA), 
Dr. Azizah Mat Hussin (UniKL Institute of 
Medical Science Technology, Malaysia), dan 
Allene Mae N. Marapao, PhD.,RND. (Central 
Mindanau University, Philipines). 

Adapun narasumber hari kedua, yaitu 
dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, 
M.Kes. (The Head Division of Public Health, 
Bali Provincial Health Office), Dr. Che Wan 
Jasimah bt Wan Mohamed Radzi (University 
of Malaya, Malaysia), Dr. Ni Ketut Sutiari, SK-
M.,M.Si. (University of Udayana, Bali), dan dr. 

PENGENALAN Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru Tahun 
2022 Universitas Warmadewa 
dibuka secara resmi oleh Rektor 
Unwar, Prof. dr. Dewa Putu Wid-
jana, DAP&E.,Sp.ParK. Kegiatan 
PKKMB tingkat Universitas War-
madewa kali ini digelar secara 
luring yang dilanjutkan dengan 
PKKMB tingkat fakultas. 

Sebanyak 3.174 Warmade-
wa Muda antusias mengikuti 
pelaksanaan PKKMB dengan 

tertib. Materi Kegiatan PKKMB 
pada hari pertama ini berupa 
wawasan kebangsaan yang diisi 
oleh Dir Binmas Polda Bali dan 
Danrem 163 Wirasatya. 

Ketua Panitia PKKMB, Prof. 
Dr. I Made Suwitra SH.,MH., me-
ngatakan bahwa tema PKKMB 
Tahun 2022 ini, yaitu “Memba-
ngun Jiwa Nasionalisme, Ke-
mandirian, dan Kemerdekaan 

3.174 Orang Warmadewa 
Muda Ikuti PKKMB 2022

FKIK Unwar Gelar Warmadewa International Conference On Stunting 2022

Dikunjungi Menkop UKM RI

DENPASAR (Suara Warmadewa) 
-Universitas Warmadewa menggelar 
Upacara Wisuda ke-70 Periode III Tahun 
2022, Sabtu (17/9/22) ini. Sebanyak 
1.332 orang lulusan akan dilepas oleh 
Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK., bersama 
para Wakil Rektor. Upacara wisuda 
digelar secara offline di areal kampus 
setempat dengan menerapkan protokol 
kesehatan. 

Menariknya, wisuda kali ini bersa-
maan dengan Puncak Perayaan Dies 
Natalis ke-38 Unwar. Dari 1.332 orang 
lulusan yang diwisuda, terdiri dari 
Program Sarjana (S1) sebanyak 1.240 

orang dengan rincian Fakultas Eko-
nomi 616 orang, Fakultas Hukum 133 
orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
37 orang, Fakultas Sastra 66 orang, 
Fakultas Pertanian 50 orang, Fakultas 
Teknik dan Perencanaan 237 orang, Fa-
kultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
101 orang, dan Program Pascasarjana 
sebanyak 92 orang. Dengan demikian, 
hingga saat ini jumlah alumni Unwar 
sebanyak 38.564 orang dan Jumlah 
mahasiswa Aktif 12.939 orang. 

Wisudawan Terbaik dari Program 
Sarjana diraih oleh Gusti Ayu Mirah 
Shinta Dewi dengan IPK 3,97 dari Prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

dan Wisudawan Terbaik dari Program 
Pasca Sarjana diraih oleh I Putu Yudis-
tira Pramana Putra, S.T., M.M., dengan 
IPK 4,00 dari Prodi Magister Manajemen 
Program Pascasarjana. Luaran pen-
didikan yang dihasilkan dari seluruh 
wisuda kali ini, yaitu untuk program 
S1 lulus tepat waktu sebanyak 1.016 
orang (81,94%) dan Indek Prestasi di 
atas 3,25 sebanyak 1.080 orang (87,10 
%). Untuk program S2 yang lulus tepat 
waktu sebanyak 81 orang (88,04%), dan 
Indek Prestasi di atas 3,5 sebanyak 87 
orang (94.57%). 

Sedangkan Penyelesaian tugas 
akhir untuk semua program selama 6 

bulan sebanyak 963 orang (73.34%). 
Sementara itu, dari hasil tracer tahun 
2022, masa tunggu rata-rata 4.29 bulan, 
yang mendapat pekerjaan sebanyak 
71.16%, berwiraswasta 9,9 % dengan 
gaji pertama rata-rata Rp. 3.300.605. 
Rektor Unwar, Prof. Widjana, menyam-
paikan capaian akademik dan non 
akademik mahasiswa Unwar Tahun 
Akademik 2022/2023. 

Untuk bidang akademik tingkat 
internasional mahasiswa Unwar ber-
hasil meraih juara I dan juara II World 
Young Inventtors Exhibition tahun 2022 
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Orientasi Warmadewa 
International Program Batch 12

FAKULTAS Kedokteran dan Ilmu Kese-
hatan Universitas Warmadewa menggelar 
Warmadewa International Conference On 
Stunting (WICOS) 2022: Challenges and Futu-
re Perspectives. International Conference 
digelar selama 2 hari (19-20 Agustus 2022) 
secara hybrid yang dipusatkan di Gedung 
FKIK Unwar. 

Narasumber hari pertama yaitu Irma 
Ardiana, MD.,M.APS. (Director of Family De-
velopment for Toddlers and Children, BKKBN 
Indonesia), Prof. dr. Endang Achadi, MPH.,DR 
(PH). (The Head of Indonesian Association 
of Medical Nutrition Physician), Breanne E. 

Unwar Lepas 1.332 Wisudawan pada Wisuda ke-70
Universitas Warmadewa menggelar 

Upacara Wisuda ke-70 Periode III 
Tahun 2022, Sabtu (17/9/22) ini. 

Sebanyak 1.332 orang lulusan akan 
dilepas oleh Rektor Unwar, Prof. 
dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., 

Sp.ParK. Upacara wisuda digelar 
secara offline di areal kampus 

setempat dengan menerapkan 
protokol kesehatan dan bersamaan 

dengan acara Dies Natalis ke-38 
Universitas Warmadewa.  

n Jadi Tuan Rumah Konvensi Erasmus Program Jean Monnet Activities 2022

Unwar Target Sabet “Student Competition”

Unwar Gelar Kuliah Umum “Young Entrepreneur Wanted”
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FAKULTAS Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universi-
tas Warmadewa mengge-
lar Yudisium Sarjana ke-70 
secara luring di Ruang 
Sidang Sri Kesari Warma-
dewa Mandapa, Jumat 
(26/8/22). Pelaksanaan Yu-
disium Fisip ke-69 Unwar 
diikuti oleh 37 yudisiawan 
yang terdiri dari 21 orang 
dari Prodi Ilmu Pemerin-
tahan dan 16 orang dari 
Prodi Ilmu Administrasi 
Negara. 

Lulusan Terbaik Fisip 
Unwar dari Prodi Ilmu 
Pemerintahan diraih oleh 
Anak Agung Istri Agung 
Dharma Prasanthi, S.IP 
dengan IPK 3,88 dan dari 
Prodi Ilmu Administrasi 
Negara diraih oleh Ida Ayu 
Nyoman Dian Ika Putri, 
S.AP dengan IPK 3,82. 

Dekan Fisip Unwar, Drs. 
I Wayan Mirta, M.Si., me-
ngatakan bahwa yudisium 
merupakan pengumuman 
nilai kepada mahasiswa 
sebagai proses penilaian 
akhir dari seluruh mata 
kuliah yang telah diambil 
mahasiswa dan penetap-
an nilai dalam transkrip 
akademik serta memutus-
kan lulus atau tidaknya 
mahasiswa dalam mem-
peroleh studi selama jang-
ka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh Dekan. 

Pada yudisium kali 
ini Dekan Fisip Unwar 
secara resmi melepas 37 
orang yudisiawan. Dilihat 
dari masa studi, 34 orang 
(65%) dikatakan lulus de-

ngan tepat waktu selama 
kurun waktu 3 tahun 8 bu-
lan, sisanya 3 orang (35%) 
lulus kurun waktu lebih 
dari 4 tahun, sedangkan 
dari predikat kelulusan 14 
orang 3(7,8%) dikatakan 
lulus dengan pujian, sisa-
nya 23 orang (62,2%) lulus 
dengan predikat sangat 
memuaskan. 

Lebih lanjut, diha-
rapkan para yudisiawan 
mampu menjadi alumni 
yang berkualitas yaitu 
mampu menjadi komu-
nikator yang baik dalam 
membantu masyarakat 
memecahkan masalah 
mampu menjadi manajer 
yang bisa mengelola sum-
ber daya manusia yang 
ada di sekelilingnya serta 
mampu menjadi pemim-
pin di masyarakat. 

“Pesan kami kepada 
semua peserta yudisi-
um bahwa Darma Bakti 
mereka telah ditunggu 
oleh keluarga, masyara-
kat, bangsa dan Negara. 
Jangan lupa untuk selalu 
mengasah softskill yang 
dimiliki karena keberha-
silan hidup di dunia tidak 
hanya dengan modal 
hardskill semata melain-
kan memerlukan bekal 
yang bersifat softskill. 
Kami juga berharap para 
lulusan S1 khususnya Fisip 
Unwar nantinya bisa me-
lanjutkan studi ke jenjang 
S2 Magister Administrasi 
Publik Program Pascasar-
jana Unwar”, tandasnya. 
(dd)

PROGRAM Pascasarjana Universi-
tas Warmadewa menggelar Yudisium 
ke-20 Periode September Tahun 2022 
di Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar (Sabtu, 3/9/22). Pelaksanaan 
Yudisium PPs Unwar ke-20 Unwar 
dilaksanakan secara offline dan 
mengundang pimpinan Unwar serta 
keluarga yudisiawan. 

Yudisium ke-20 PPs Unwar diikuti 
oleh 85 yudisiawan yang terdiri dari 6 
orang dari Prodi Magister Manajemen, 
28 orang dari Prodi Magister Ilmu Hu-
kum, 4 orang dari Prodi Magister Ilmu 
Linguistik, 4 orang dari Prodi Magister 
Administrasi Publik, 31 orang dari 
Prodi Magister Kenotariatan dan 12 
orang dari Prodi Magister Rekayasa In-
sfrastruktur dan Lingkungan. Lulusan 
Terbaik Program Pascasarjana diraih 
oleh I Putu Yudistira Pramana Putra, 
S.T., M.M dengan IPK 4,00 masa studi 
1 tahun 10 bulan 22 hari. 

Adapun lulusan terbaik ma-
sing-masing prodi yaitu Prodi Ma-
gister Manajemen atas nama I Putu 
Yudistira Pramana Putra, S.T., M.M 
dengan IPK 4,00 masa studi 1 tahun 
10 bulan 22 hari; lulusan terbaik Prodi 
Magister Ilmu Hukum atas nama Putu 
Gede Radha Khrisnanta, S.IP., M.H., 
dengan IPK 3,93 waktu studi 1 tahun 
10 bulan 24 hari; lulusan terbaik Prodi 
Magister Administrasi Publik diraih 
oleh Seprian Anthonius Linda, S.AP., 

MAP dengan IPK 3,87 studi 3 tahun 
11 bulan 5 hari; lulusan terbaik Prodi 
Magister Ilmu Linguistik atas nama I 
Gst Agung Mas Era Yuniari, S.S., M.Li 
dengan IPK 4,00 masa studi 1 tahun 
11 bulan 9 hari; lulusan terbaik Prodi 
Magister Kenotariatan diraih oleh 
Ida Bagus Gede Pranayoga, S.H., 
M.Kn dengan IPK 3,96 waktu studi 1 
tahun 10 bulan 19 hari; dan lulusan 
terbaik Prodi Magister Rekayasa In-
sfrastruktur dan Lingkungan diraih 
oleh Gde Wikan Pradnya Dana, S.T., 
M.T., dengan IPK 3,86 waktu studi 
1 tahun 10 bulan 25 hari. Direktur 
Program Pascasarjana Unwar Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laksmi, M.Si., 
mengatakan pada yudisium ke-20 ini 
pihaknya sangat bangga karena akan 
melepas 85 orang dari 6 Prodi yaitu: 
MM (6), MIH (28), MIL (4), MAP (4), MKN 
(31), dan MRIL (12). Dilihat dari masa 

studi, dari 85 yudisiawan/ti 77 orang 
(90, 59%) lulus tepat waktu (paling 
lama 2 tahun). 

Dilihat dari predikat kelulusan, dari 
85 yudisiawan, 33 orang (38,82 %) lulus 
dengan predikat cumlaude (pujian). 
PPs Unwar saat ini berumur 10 tahun 
yang dalam perjalananya, PPs Unwar 
dikatakan terus berupaya meningkat-
kan mutu pendidikan melalui kegiatan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di 
bidang pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK., sebagai 
pimpinan universitas ia mengu-
capkan selamat kepada PPs Unwar 
karena telah berhasil meyudisium 
85 orang yudisisawan/ti dari 6 prodi. 
Dalam kesempatan ini ia berharap 
agar para yudisisawan/ti bisa menjadi 
alumni yang berkualitas yaitu mam-

pu menjadi komunikator yang baik, 
mampu membantu masyarakat da-
lam memecahkan masalah, mampu 
menjadi manajer yang bisa mengelola 
sumber daya yang ada di sekitarnya 
serta mampu menjadi pemimpin di 
masyarakat. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A. A. Gede 
Oka Wisnumurti, M.Si., mengucapkan 
selamat kepada kepada para yudisia-
wan-yudisiawati yang berhasil meraih 
gelar magister di Program Pascasar-
jana Unwar. Para lulusan diharapkan 
mampu meraih mimpi yang selama 
ini dicita-citakan dengan attitude 
dari spirit Sapta Bayu sehingga para 
lulusan mampu menjadi insan yang 
memiliki jiwa kepemimpinan, unggul, 
menjunjung tinggi integritas, dan 
insan yang mampu mensejahterakan 
masyarakat di lingkungannya. 

Dilihat dari lulusan PPs Unwar 
yang sebagian besar sudah bekerja 
seharusnya mereka mampu mem-
berikan vibrasi positif di tempat 
mereka bekerja yang artinya dengan 
meraih gelar S2 yangmana gelar S2 ini 
lebih kepada bagaimana mengasah 
kemampuan analitis dan strategis, 
ini tentu sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa dalam hal menunjang 
manajemen dan kinerja organisasi di 
tempat mereka bekerja dan dimana 
nanti mereka bekerja. [dd]

FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Warmadewa menggelar 
acara Yudisium dan Lepas Pesan Calon 
Wisudawan yang ke-70 di Ruang Au-
ditorium Widya Sabha Uttama Unwar, 
Rabu (7/9/22). Dekan FEB Unwar Dr. 
I Made Sara,.SE.,M.P melepas secara 
resmi sebanyak 608 orang yaitu Prodi 
Ekonomi pembangunan sebanyak 17 
orang, Prodi Manajemen sebanyak 365 
orang dan prodi Akuntansi Sebanyak 
226 orang. Yudisium yang dilaksana-
kan secara bertahap sebanyak 3 sesi 
ini menunjukkan peningkatan jumlah 
lulusan sebesar 32,75% dibandingkan 
bulan yang sama (September 2021) lalu. 

Dekan FEB Unwar Dr. I Made Sa-
ra,S.E.,M.P juga mengatakan rata-rata 
IPK lulusan tahun ini adalah 3,65, se-
mentara itu lulusan terbaik di tingkat 
Fakultas diraih oleh Gusti Ayu Mirah 
Shinta Dewi dengan IPK 3.97, lulusan 

tercepat tingkat Fakultas diraih oleh 
I Dewa Gede Wisnu Pangestu Wibawa 
dengan masa studi 3 Tahun, 5 Bulan, 
24 Hari, dan lulusan teraktif dalam 
kegiatan kemahasiswaan diraih oleh I 
Kadek Merta. Ia memberikan apresiasi 
serta penghargaan terhadap seluruh 
lulusan FEB Unwar khususnya kepada 
Lulusan Terbaik pada yudisium FEB 
ke-70. 

Lebih lanjut, disampaikan bah-
wa sesuai dengan tuntutan per-
kembangan dan persaingan global 
pihaknya terus berupaya berbenah, 
baik melalui efektifitas pelaksanaan 
Organisasi Tata Kelola (OTK), pening-
katan kualitas SDM, pelayanan prima 
yang berbasis IT dan dengan metode 
pembelajaran yang berbasis Moodle 
e-learning dan yang terperting adalah 
dalam rangka Implementasi Kuriku-
lum Pendidikan Tinggi (KPT) serta 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) yang merupakan amanah 
institusi, dilaksanakan sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan dan IPTEK 
yang dituangkan dalam capaian pem-
belajaran. 

“Untuk itu kami terus melakukan 
penyesuaian melalui pemantapan 
profil lulusan, memantapkan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) dengan 
peninjauan dan penyesuaian kembali 
kurikulum yang telah kami terapkan,” 
ucapnya seraya menambahkan lang-
kah tersebut sangat strategis karena 
sangat penting untuk menjawab 
tantangan Visi dan Misi yang telah 
tertuangkan dalam Renstra Fakultas 
Tahun 2021. [dd]

SEBANYAK 126 orang lulusan 
program studi S1 Ilmu Hukum dile-
pas oleh Dekan FH Unwar, Prof. Dr. 
I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH 
secara offline dengan menerapkan 
protokol kesehatan Covid-19. 

Berdasarkan Indeks Prestasi Ku-
mulatif (IPK), yudisiawan 100% lulus 
dengan IPK di atas 3,0. Hal tersebut 
berarti sasaran mutu kelulusan FH 
Unwar berada di atas rata-rata yang 
telah ditetapkan universitas, yaitu 
75% di atas 3.0. Selain itu, sebanyak 
51 orang lulus sangat memuaskan 
dan 75 orang lulus dengan pujian. 
Pada Yudisium ke-71 ini, lulusan 
terbaik diraih oleh Ni Komang Arik 
Damayanti dengan IPK: 3,91. 

Lebih lanjut pihaknya mema-
parkan dengan dilepasnya 259 
orang yudisiawan, maka saat ini 
FH Unwar telah meluluskan seba-
nyak 6.407 orang sarjana. Dekan 
FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu 

Budiartha, SH., MH., mengatakan 
tercapainya sasaran mutu lulusan 
pada yudisium kali ini tidak terle-
pas dari dukungan tenaga dosen, 
tenaga kependidikan, dan sarana 
prasarana pembelajaran, serta 
atmosfer akademik yang kondusif. 
Tenaga dosen tetap berjumlah 61 
orang (6 orang Guru Besar, 30 orang 
Doktor, kandidat Doktor 11 orang, 
dan 14 orang dosen Magister), dan 
terdapat juga dosen luar biasa 
dari unsur Guru Besar Universitas 
Udayana (Unud), Birokrat Pemda 
Provinsi Bali, serta praktisi pene-
gak hukum, seperti Hakim, Jaksa, 
Advokat, dan Notaris sedangkan 
tenaga kependidikan berjumlah 13 
orang (2 orang S2, 9 orang S1, dan 2 
orang berpendidikan SMA). 

Sampai saat ini, student bodies 
FH Unwar berjumlah 2.495 maha-
siswa aktif yang didukung 61 dosen 
tetap yang artinya ratio dosen dan 

mahasiswa berkisar 1 : 35. Kondisi 
ini adalah sangat ideal mengingat 
ketentuan yang ditetapkan Kemen-
ristekdikti adalah 1 : 45. Dikatakan, 
sejak awal berdiri hingga memper-
oleh akreditasi A dari BAN-PT pada 
11 September 2019, FH Unwar terus 
berkomitmen agar alumni memiliki 
kompetensi lebih dibandingkan 
sarjana-sarjana lain. 

Maka dari itu para lulusan su-
dah dibekali dengan keterampilan 
kemahiran hukum yang profesional 
sebagai Surat Keterangan Pendam-
ping Ijazah (SKPI), yaitu Pendidikan 
Profesi Advokat, Pelatihan Media-
tor, Pelatihan Legal Drafting atau 
Contract Drafting. Prof. Budiartha, 
mengungkapkan bahwa tahun 
2021 Kurikulum Prodi Ilmu Hukum 
sudah diperbaharui berdasar hasil 
workshop pada bulan April 2020 
yang kemudian ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Rektor No. 1399/

n YUDISIUM KE-71 FH UNWAR

126 Lulusan Dibekali Keterampilan 
Kemahiran Hukum Profesional

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar upacara Yudisium 
Sarjana ke-71 Periode September 2022 di Auditorium Widya Sabha 

Uttama Kampus Unwar, Jumat (9/9/2). 

UNWAR/PD-04/2021 tentang Kuri-
kulum Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas War-
madewa Tahun 2021. 

Kurikulum Terbaru ini sebagai 
pembaharuan kurikulum tahun 
2019 yang disesuaikan dengan 
PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang 
mengacu Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) yang 
selanjutnya disebut Kurikulum 
Pendidikan Tinggi (KPT-Dikti). 

“Dengan berlakunya kurikulum 
KPT- Dikti mengacu KKNI tahun 
2019 yang telah diperbaharui de-
ngan Kurikulum tahun 2019, para 

lulusan diwajibkan memiliki kete-
rampilan kemahiran hukum yang 
profesional sebagai Surat Kete-
rangan Pendamping Ijazah (SKPI), 
yaitu Pendidikan Profesi Advokat, 
Pelatihan Mediator, Pelatihan Legal 
Drafting, atau Contract Drafting 
sebagai pendukung kompetensi lu-
lusan,” tandas Prof. Budiartha. [ds]

Sebanyak 85 Yudisiawan/ti mengikuti Yudisium ke-20 PPs Unwar

FEB Unwar Lepas 608 Calon Wisudawan

Fisip Unwar Gelar 
Yudisium Sarjana Ke-70
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WORKSHOP

PROGRAM Studi Hukum 
Program Doktor Program 
Pascasarjana Universitas 
Warmadewa bekerjasama 
dengan Fakultas Hukum 
Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya menggelar 
“International Conference on 
Law and Digital Tourism” se-
cara hybrid, Senin (15/8/22). 
International Conference 
yang dipusatkan di Ruang 
Jaya Singha Mandapa Unwar 
ini diisi oleh Wakil Gubernur 
Bali, Tjok Oka Artha Ardhana 
Sukawati selaku keynote 
speaker. 

International Conferen-
ce yang dibuka oleh Rektor 
Unwar, Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
ini menghadirkan sejumlah 
narasumber diantaranya: 
Brinanda Linwina, S.H.,M.H. 
(Legal Counsel Traveloka, 
Indonesia), Prof. Kevin Willi-

am Jening (Lincoin Memorial 
University, US), Prof. Kai Liu 
(Jiangsiu Mormal University, 
China), Dr. I Wayan Rideng, 
S.H.,  M.H. (Warmadewa 
University), Dr. Nam Giang 
(Vietnam National Univer-
sity, Vietnam), Dr. Awaludin 
Marwan (Univ. Bayangkara 
Jakarta & HeyLaw), Dr. Diana 
Odier- Contreras (Utrecht 
University, the Netherlands), 
Ratna Ayu Widiaswari, SH,. 
MH (Student of Law Doctoral 
Program Warmadewa Uni-
versity), serta dimoderatori 
oleh I Nyoman Aji Duranega-
ra Payusa, SH.,LL.M. 

Kaprodi S3 Hukum PPs 
Unwar, Prof. Dr. I Nyoman 
Putu Budiartha, SH.,MH., 
mengatakan topik yang di-
angkat pada International 
Conference ini, yaitu “Law 
and Digital Tourism” sesuai 
dengan visi keilmuan Prodi 

S3 Hukum PPs Unwar yakni 
mengembangkan hukum 
bisnis kepariwisataan yang 
arahnya berbasis kearifan 
lokal dan internasional di-
gital. Terlebih pasca pande-
mi Covid-19 ini, bagaimana 
pariwisata bisa dilandasi 
oleh instrumen hukum yang 
arahnya digitalisasi. 

“Itulah sebabnya Prodi 
S3 Hukum terpanggil untuk 
mencoba membahasnya, 
siapa tahu rumusan ini akan 

menelorkan sebuah reko-
mendasi atau saran kepada 
pemerintah untuk melaku-
kan perubahan,” ujar Prof. 
Budiartha. 

Ia berharap melalui In-
ternational Conference ini 
bisa lebih meningkatkan 
atmosfer akademik Prodi S3 
Hukum di PPs Unwar yang 
baru berkembang 2 tahun ini 
sehingga menggugah masya-
rakat untuk memilih Prodi 
S3 Hukum PPs Unwar untuk 

meningkatkan kualifikasinya 
di bidang hukum. Direktur 
PPs Unwar, Dr. Dra. A.A. Rai 
Sita Laksmi, M.Si., mengap-
resiasi terselenggaranya In-
ternational Conference yang 
mangangkat tema “Law and 
Digital Tourism”. 

Menurutnya, topik ini sa-
ngat relevan dibahas secara 
mendalam, tujunnya agar 
kecenderungan masyara-
kat memanfaatkan digital 
dalam kegiatan pariwisata 

dapat beradaptasi dengan 
aturan-aturan yang ada. 
Dikatakan, perkembang-
an teknologi dan informasi 
yang begitu cepat telah ber-
implikasi terhadap semua 
sendi kehidupan manusia. 
Termasuk dalam pengem-
bangan pariwisata yang ber-
basis digital (digital tourism) 
yangmana, pengembangan 
pariwisata digital sangat erat 
kaitannya dengan hukum, 
yakni peraturan-peraturan 
baik yang tertulis ataupun 
yang tidak tertulis untuk 
mengatur pengelolaan dan 
pemasaran pariwisata dan 
menyediakan sanksi bagi 
orang-orang yang melaku-
kan pelanggaran. 

“Melalui International 
Conference ini, saya meng-
harapkan para dosen dan 
mahasiswa Hukum men-
dapatkan banyak referensi, 

sehingga dapat mening-
katkan kemampuan untuk 
melakukan kajian-kajian dan 
menganalisis persoalan-per-
soalan hukum terkait dengan 
pariwisata digital baik secara 
lokal, nasional, maupun in-
ternasional,” harapnya. 

Rektor Unwar, Prof. dr. 
Dewa Putu Widjana, DAP&E., 
Sp.ParK., berharap melalui 
International Conference ini 
seluruh civitas akademika 
Prodi S3 Hukum PP Unwar 
bisa menambah wawasan-
nya terkait dengan “Law 
and Digital Tourism”. Apalagi 
narasumber yang dihadirkan 
adalah pakar yang kompeten 
dibidang hukum dan digitali-
sasi kepariwisataan sehingga 
apa yang menjadi visi Unwar, 
yaitu bermutu, berwawasan 
ekowisata, dan berdaya sa-
ing global tahun 2034 bisa 
terwujud. [dd]

UNIVERSITAS Warmadewa 
melalui Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik terpilih menjadi salah 
satu penyelenggara kuliah umum 
yang diprakarsai oleh Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia, 
Jumat (19/8/22). Kuliah Umum 
yang mengusung tema “Politik Luar 
Negeri: Indonesia dan Dinamika 
Dunia” ini digelar dalam rangka 
HUT Kementerian Luar Negeri yang 
hampir bersamaan dengan HUT 
kemerdekaan RI ke-77. 

Kuliah umum dilaksanakan se-
rentak di 37 provinsi se-Indonesia. 
Sementara peserta yang mengikuti 
kuliah umum di Fisip Unwar ini 
dibatasi hanya 110 orang. Kuliah 
Umum dibuka langsung secara 
daring oleh Menteri Luar Negeri 
Republik Indonesia, H.E. Retno 
Marsudi, mengatakan bahwa dalam 
rangka HUT Kemlu RI yang ke-77 
para Direktur Jenderal, para Staf 
Ahli, para Direktur Kemlu RI berada 
di seluruh provinsi di Indonesia, 
dari sabang sampai merauke di 
saat yang bersamaan bersilatur-
ahmi sekaligus memberikan kuliah 
umum mengenai politik luar negeri 
Indonesia. 

Pada 17 Agustus yang lalu, 
bangsa Indonesia merayakan Hari 
Kemerdekaan ke-77, peringat-
an hari kemerdekaan dikatakan 
adalah momen refleksi sekaligus 
momen untuk memperteguh ko-
mitmen kebangsaan. Selanjutnya, 
Menlu menegaskan jika dalam 
peringatan ini akan baik jika selu-
ruh warga negara dapat melihat 
kondisi dunia saat ini, tantangan 
yang di hadapi bersama dan ba-
gaimana posisi bangsa Indonesia 
di tengah dunia dan apa yang dapat 
di lakukan agar Indonesia tetap 
menjadi bangsa yang terhormat 
dan bermartabat. 

Secara daring pula Rektor Un-
war, Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.Sp. ParK mengatakan, ke-
giatan yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Luar Negeri dalam 
bentuk kuliah umum ini sangat 
penting bagi Universitas Warma-
dewa secara khususnya dan untuk 
Bali pada umumnya, mengingat 
sejalan dengan Visi Unwar yaitu 
Bermutu, Berwawasan Ekowisata 
dan Berdaya Saing Global 2034. 

Ditambahkan Rektor, salah satu 
tugas Kementerian Luar Negeri 

adalah menjadi garda terdepan 
Indonesia melalui diplomasi dan di-
harapkan juga dapat berkolaborasi 
dengan dunia kampus, utamanya 
dalam meningkatkan kerjasama 
internasional di bidang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dan menjadi jem-
batan budaya dalam memperkuat 
politik luar negeri Indonesia yang 
bebas aktif melalui karya-karya 
akademik.

“Sekali lagi, selamat ulang ta-
hun Untuk Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia semoga dapat 
mewujudkan wibawa diplomasi 
Indonesia di mata dunia,” ujar Prof. 
Widjana. 

Tampil sebagai ketua panitia 
dalam kuliah umum, A.A. Gede 
Brahmantya Murti, S.IP., MPA me-
nyampaikan bahwa dalam rangka 
HUT Kemlu RI yang ke-77, Kemlu 
RI menyelenggarakan kuliah umum 
serentak se-Indonesia yang diikuti 
oleh 37 provinsi. Unwar di Bali 
terpilih menjadi penyelenggara 
kuliah umum ini. Pihaknya sangat 
mengapresiasi kegiatan Kemlu RI 
yang berkolaborasi dengan bebe-
rapa perguruan tinggi di Indonesia. 

Sementara dalam kuliah umum 
yang berlangsung di Merdeka Hall, 
Warmadewa College, Denpasar 
ini langsung diberikan oleh Plt. 
Direktur Keamanan Internasional 
dan Perlucutan Senjata Kementrian 
Luar Negeri, Achsanul Habib seba-
gai narasumber. Habib memberi-
kan materi terkait dengan hubung-
an luar negeri dan politik luar negeri 
dengan dinamika global.  [dd]

S E R A N G K A I A N 
dengan Dies Nata-
lis ke-38 Universitas 
Warmadewa, Program 
Pascasarjana Unwar 
bekerjasama dengan 
Warmadewa Internati-
onal Affairs menggelar 
Seminar Internasional 
“Paths Toward Green 
Economy: Stock-taking 
of Bali Experiences and 
Global Initiatives” (Jalan Menuju 
Ekonomi Hijau: Inventarisasi 
Pengalaman Bali dan Inisiatif 
Global), Rabu (7/9/22). 

Seminar Internasional digelar 
secara hybrid di Merdeka Hall, 
Gedung Merdeka Warmadewa 
Collage. Direktur PPs Unwar, Dr. 
Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si., 
didampingi Ketua Panitia Dr. Drs. 
Made Mardika, M.Si., mengatakan 
seminar internasional ini meru-
pakan kelanjutan dari Workshop 
Green Economy yang dilakukan 
bulan Juni lalu di Maya Resort 
Sanur. 

Dijelaskan, Green Economy 
merupakan gagasan ekonomi 
yang bertujuan untuk mening-
katkan kesejahteraan dan kese-
taraan sosial, serta mengurangi 
resiko kerusakan lingkungan. 
Dalam seminar internasional 
ini melibatkan narasumber dari 
beberapa negara, yaitu Jepang, 

Thailand, Australia, dan Indone-
sia yaitu Unwar. Melalui seminar 
internasional ini diharapkan 
dapat menghasilkan rumusan pe-
mikiran tentang Green Economy 
untuk dapat disumbangkan da-
lam upaya menuju ekonomi 
hijau di tingkat nasional maupun 
internasional. 

Ketua WIA, Drs. I Ketut Putra 
Erawan, MA., PhD., mengatakan 
persiapan seminar internasional 
sudah dilakukan sejak 8 bulan 
lalu sedangkan persiapan riset 
terkait Green Economy telah 
dilakukan sejak 6 bulan lalu oleh 
civitas akademika Unwar. Ada 7 
pendekatan yang dibahas ma-
sing-masing narasumber sesuai 
dengan asal negara mereka. Ada 
pendekatan dari dimenasi lans-
kip kondisi wilayah, kesehatan, 
ketahanan pangan, dan hukum 
atau kebijakan. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 

Putu Widjana, DAP&E., 
Sp.ParK., mengatakan 
bahwa seminar inter-
nasional ini sangat 
penting dilaksanakan 
untuk memberikan 
inspirasi guna men-
dukung ekonomi hi-
jau dan bagaimana 
mewujudkannya oleh 
karena itu, Prof. Wid-
jana berharap melalui 

seminar internasional ini dapat 
memberikan gagasan ekonomi 
yang bertujuan untuk mening-
katkan kesejahteraan dan kese-
taraan sosial, serta mengurangi 
resiko kerusakan lingkungan 
terutama kepada civitas akade-
mika Unwar, sehingga mampu 
berkontribusi secara ilmiah me-
nuju ekonomi hijau. 

Ketua Yayasan kesjehteraan 
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, 
M.Si., mengatakan bahwa semi-
nar internasional ini untuk me-
mulai dialog dan pembelajaran 
silang antara pengalaman lokal 
(Bali) dan inisiatif global. Untuk 
menjembatani tinjauan dan 
refleksi, seminar ini juga meli-
batkan para sarjana untuk meng-
uraikan pengalaman Indonesia 
dalam mengembangkan jalur 
dan komitmen menuju Ekonomi 
Hijau. [ds]

PENANDATANGAN MoU dilaku-
kan langsung oleh Rektor Unwar 
dan Ketua Umum PP INI yang 
diwakili oleh Sekretaris Umum 
PP INI yang disaksikan oleh Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri Pro-
vinsi Bali, Ketua Pengurus Wilayah 
INI Provinsi Bali, dan Ketua Ikatan 
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) 
Provinsi Bali. 

Sebagai implementasi penan-
datanganan MoU, Program Studi 
Magister Kenotariatan (Prodi MKn) 
Program Pascasarjana (PPs) Unwar 
menggelar Kuliah Umum “Peran 
Notaris dalam Memberikan Kepas-
tian Hukum Terhadap Investor di 

n MoU Unwar dengan INI Pusat - Prodi MKn PPs Unwar Gelar Kuliah Umum

“Kepastian Hukum Terhadap 
Investor di Bidang Bisnis 

Kepariwisataan”
Universitas 

Warmadewa melakukan 
penandatanganan MoU 
dengan Pengurus Pusat 

Ikatan Notaris Indonesia 
di Ruang Auditorium 
Widya Sabha Uttama 

Unwar, Jumat (16/9/22). 

Bidang Bisnis Kepariwisataan”. 
Kuliah Umum diberikan lang-

sung oleh Sekretaris Umum PP INI, 
Tri Firdaus Akbaryah, SH.,MA. Kap-
rodi MKn PPs Unwar, Dr. I Nyoman 
Sujana, SH.,M.Hum., mengatakan 
MoU ini merupakan dasar hukum 
bagi Prodi MKn PPs Unwar untuk 
bisa memanfaatkan dosen-dosen 
praktisi utamanya para notaris yang 
ada di Bali untuk mengisi mata kuli-
ah di Prodi MKn PPs Unwar. Sebagai 
implementasinya dilakukan Kuliah 
Umum tentang Peran Notaris dalam 
Memberikan Kepastian Hukum 
Terhadap Investor di Bidang Bisnis 
Kepariwisataan. 

Tema ini sesuai dengan profil 
Prodi MKn PPs Unwar, yaitu sebagai 
Notaris, PPAT, dan In House Lawyer 
sehingga visi keilmuan Prodi MKn 
PPs Unwar, yakni mengembang-
kan ilmu kenotariatan dibidang 
investasi pariwisata bisa terwujud. 
Direktur PPs Unwar, Dr. Dra. A.A. Rai 
Sita Laksmi, M.Si., berharap MoU ini 
dapat memberikan manfaat secara 
optimal bagi pengembangan Uni-
versitas umumnya dan Prodi MKn 

khususnya maupun kepada Ikatan 
Notaris Indonesia. 

Terkait tema kuliah umum, 
dikatakan sangat penting dan me-
narik untuk dibahas mengingat Bali 
sebagai daerah pariwisata tidak 
terlepas dari peran notaris dalam 
menyelesaikan persoalan-perso-
alan hukum yang dihadapi para 
investor. Melalui Kuliah Umum ini 
diharapkan para mahasiswa dapat 
meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan terkait dengan peran no-
taris untuk dapat dijadikan refrensi 
dalam mengkaji/menganalisis 
masalah-masalah hukum yang di-
hadapi para investor. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan dengan ditandata-
nganinya MoU antara Unwar de-
ngan PP INI akan terus berjalan 
sesuai dengan perkembangan 
zaman. Bagi Unwar, MoU ini sangat 
strategis dan esensial untuk mem-
perkuat sumber daya. Terutama di 
Prodi MKn PPs Unwar. Diharapkan 
kerjasama ini bisa terus berlang-
sung apalagi saat ini proses pendi-

dikan baik yang bersifat akademik 
maupun profesi sudah mulai ber-
transformasi yang mendasar. 

“Untuk itu, domain skill sudah 
mulai kita tingkatkan jumlah kare-
na selama ini ada pendapat bahwa 
lulusan perguruan tinggi kompeten-
sinya kurang link and match dengan 
kebutuhan dunia kerja maupun 
kebutuhan perubahan di zaman 
digital saat ini,” ujar Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengatakan MoU antara Unwar 
dengan PP INI merupakan bagian 
dari upaya Universitas untuk men-
dukung kegiatan Prodi MKn sebagai 
ilmu terapan. Sebab, bagaimana-
pun juga INI adalah induk organisa-
si Notaris seluruh Indonesia. 

Selain itu, kerjasama ini juga 
sangat mendukung praktek-praktek 

kajian mahasiswa Prodi MKn PPs 
Unwar dalam rangka menjadi nota-
ris yang berintegritas. Terkait tema 
kuliah umum, menurut Wisnumurti 
sangat relevan dengan visi Unwar, ya-
itu bermutu, brewawasan ekowisata, 
dan berdaya saing global tahun 2034. 

Ketua Pengurus INI Pusat, yang 
diwakili Sekretaris Umum, Tri Fir-
daus Akbarsyah, SH., MH., me-
nyampaikan bahwa kegiatan ini 
merupakan perpanjangan kerja-
sama yang kedua untuk prodi MKn 
Pascasarjana Unwar. Perpanjangan 
MoU antara Prodi MKn dengan INI 
Pusat seharusnya dilakukan setiap 
tahun, namun menjadi tuatu ke-
banggaan bagi MKn Pascasarjana 
Unwar karena mendapatkan keisti-
mewaan dari INI Pusat karena masa 
berlaku MoU yang selama 2 tahun. 
Perbedaan ini karena hubungan 
baik antara Universitas Warmade-

wa dengan Pengurus Wilayah INI 
Bali yang langsung dipantau oleh 
INI Pusat. Salah satu bukti kerjasa-
ma ini adalah penggunaan tenaga 
pengajar praktisi di MKn yang be-
rasa dari pengurus wilayah INI Bali. 

Ikatan Notaris Indonesia me-
rupakan organisasi yang berperan 
yang dalam mencetak notaris 
handal dan prefesional. Pendidik-
an yang diberikan oleh praktisi 
langsung ini diharapakan dapat 
mencetak notaris yang siap pakai 
di lapangan. Penandatangan MoU 
antara Universitas Warmadewa de-
ngan Pengurus INI Pusat dan dilan-
jutkan dengan Kuliah Umum “Ke-
pastian Hukum Terhadap Investor 
di Bidang Bisnis Kepariwisataan” 
oleh Sekretaris Umum INI Pusat, Tri 
Firdaus Akbarsyah, SH., MH., yang 
dimoderatori oleh Dr. I Made Pria 
Dharsana, SH., M.Hum. [ds]

Prodi S3 Hukum PPs Unwar Gelar International Conference on Law and Digital Tourisme

Fisip Unwar Kolaborasi dengan Kemlu RI Gelar Kuliah Umum 
“Politik Luar Negeri: Indonesia dan Dinamika Dunia”

n PPs Unwar dan WIA menggelar Seminar Internasional

“Paths toward Green Economy: Stock-taking 
of Bali Experiences and Global Initiatives”
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INFO KAMPUS

Kegiatan diawali dengan acara 
Pembukaan pada Jumat (30/9), 
dilanjutkan dengan Grand Final 
WASCO dan Penutupan pada Sabtu 
(1/10).

Ketua Panitia, Ketut Cahyadi Adi 
Winata mengatakan kegiatan ini 
merupakan kegiatan rutin tahun-
an dari lembaga KIAs FKIK Unwar. 
Dari 63 orang mahasiswa dari 22 
perguruan tinggi di Indonesia, yang 
lolos dalam grand final sebanyak 15 
perguruan tinggi untuk mempere-
butkan juara 1, 2 dan 3 dalam tiga 
kategori lomba. Yaitu, Lomba Esai 
Ilmiah, Lomba Poster Public, dan 
Lomba Video Edukasi. 

“Kami mengucapkan terimaka-
sih kepada semua pihak yang telah 
membantu menyukseskan kegiatan 
ini, semoga kita semua tetap bisa 
menjunjung tinggi sportifitas dalam 

berlomba,” ungkapnya. 
Dekan FKIK Unwar, dr. I Gusti 

Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK., 
mengatakan kegiatan WASCO kem-
bali dilaksanakan setelah dua 
tahun tidak bisa diselenggarakan 
akibat Covid-19 melanda dunia. 
Maka dari itu, pihaknya mengu-
capkan terimakasih kepada para 
peserta yang mengikuti kegiatan ini 
terutama peserta yang telah lolos 
babak final dan datang langsung 
ke FKIK Unwar. 

“Ini adalah bentuk persatuan 
mahasiswa kedokteran di Indo-
nesia. Untuk itu kami harapkan 
kegiatan ini bisa menjadi wadah 
untuk berkreatifitas dan berinovasi. 
Selamat berjuang, yang menang 
berprestasi, yang kalah jangan frus-
tasi. Ini merupakan wadah untuk 
para mahaiswa berkomunikasi dan 

FAKULTAS Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas War-
madewa (Fisip Unwar) melalui 
Himpunan Mahasiswa Program 
Studi (HMPS) Ilmu Pemerintahan 
(IP) dan Program Studi Ilmu Admi-
nistrasi Negara (IAN) Fisip Unwar 
menggelar Social Care yang ber-
tempat di Balai Banjar Seribupati, 
Desa Cau Belayu, Kecamatan 
Marga, Kabupaten Tabanan pada 
Minggu (2/10/22). Kegiatan dia-
wali dengan acara Pembukaan 
dan dilanjutkan dengan Pema-
paran dari Pemateri Pengolaan 
Desa Wisata oleh I Made Mendra 
Astawa, S. Tr.Par 

Ketua Panitia Nico Thomas 
Immanuel dalam laporannya 
mengatakan kegiatan Social 
Care 2022 ini dengan tema “Op-
timalisasi Potensi Desa Wisata 
melalui Aksi Nyata” yang diikuti 
oleh masyarakat Desa Cau Belayu. 
Kegiatan Social Care ini diadakan 
bertujuan untuk menumbuhkan 
rasa solidaritas antar mahasiswa 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
dan Ilmu Administrasi Negara de-
ngan masyarakat Desa Cau Blayu. 

Disamping itu, juga untuk 
membangun kesadaran masyara-
kat terhadap Desa Wisata melalui 
aksi nyata, Sebagai implementasi 
nyata penerapan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi serta untuk me-
numbuhkan semangat kekeluar-
gaan serta gotong royong. “Saya 

ucapkan banyak terima kasih 
kepada Fisip Unwar yang selalu 
mendukung segala kegiatan se-
hingga dapat berjalan lancar dan 
terima kasih kepada rekan-rekan 
panitia pelaksana Social Care 
2022 yang telah membantu dalam 
menyukseskan acara Social Care 
Tahun 2022 ini”, ucapnya.

Prebekel Desa Cau Belayu 
Pemberian I Putu Eta Jayantara 
menyampaikan bahwa atas nama 
desa pihaknya mengucapkan 
terima kasih kepada Fisip Un-
war karena telah melaksanakan 
kegiatan ini. Melalui Social Care 
ini diharapkan dapat membantu 
mengembangkan potensi desa 
wisata di Desa Cau Blayu sehingga 
dengan adanya program-program 
dari kampus ke Desa Cau Blayu 
nantinya akan dapat mengem-
bangkan potensi desa wisata di 
Desa Cau Blayu.

Wakil Dekan III Fisip Unwar 
Drs. Dewa Ketut Suryaman, M. 
Si., dalam sambutannya menga-
takan bahwa potensi desa wisata 
di Desa Cau Blayu sangat bagus 
karena memiliki wisata air terjun 
dan wisata religi. Kegiatan Sosial 
care Fisip Unwar ini merupakan 
salah satu bagian dari tri dharma 
perguruan tinggi yaitu pengabdi-
an kepada masyarakat. Melalui 
kegiatan ini diharapkan dapat 
mengembangkan potensi desa 
wisata Desa Cau Blayu. [dd]

 DPM FH Unwar menyeleng-
garakan Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa Tingkat 
Menengah (LKMM-TM) di Ruang 
Sidang Sri Ksari Warmadewa Man-
dapa, Jumat (7/10/22). Kegiatan 
yang mengusung tema “Melatih 
Potensi Melalui Pola Pikir Kritis 
dan Inovatif Guna Tercapainya 
Kepemimpinan yang Berintegri-
tas”ini dibuka secara resmi oleh 
Dekan FH Unwar.

Narasumber dalam LKMM-TM : 
- Dekan FH Unwar Prof. Dr. I 

Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., 
dengan materi Kepemimpinan 
Organisasi dan Kegiatan Kema-
hasiswaan

- Wakil Dekan II FH Unwar A.A. 
Sagung Laksmi Dewi, S.H.,M.H., 
dengan materi Teknik Adminis-
trasi dan Penyusunan LPJ

Ketua DPM FH Unwar I Wayan 
Dedi Arta mengatakan jumlah 
peserta LKMM tahun ini dikatakan 
meningkat drastis dibandinhkan 
tahun lalu yaitu sebanyak 181 
orang yang merupakan maha-
siswa aktif FH Unwar semester 
1, 3 dan 5. Kegiatan ini meru-
pakan upaya DPM Unwar untuk 
membantu meningkatkan SDM 
khususnya mahasiswa sehingga 

mahasiswa FH Unwar 
mampu menjadi maha-
siswa unggul tidak hanya 
di Unwar tetapi juga di 
dalam masyarakat. 

Dekan FH Unwar Prof. 
Dr. I Nyoman Putu Bu-
diartha, SH.,MH., dalam 
sambutannya mengata-

kan kuliah di perguruan tinggi 
manapun termasuk di FH Unwar 
senantiasa mengedepankan pe-
ngetahuan yang dijunjung tinggi 
dalam arti pendidikan di bangku 
kuliah secara formal dan yang 
kedua adanya tambahan yang 
tak kalah penting yaitu keteram-
pilan soft skill, baik itu soft skill 
untuk meningkatkan manajemen 
kepemimpinannya maupun kegi-
atan-kegiatan akademik dan non 
akademik yang dilakukan oleh 
mahasiswa. 

Ia menyampikan bahwa salah 
satu kegiatan non akademik yang 
dilakukan oleh mahasiswa ada-
lah kegiatan semacam ini yaitu 
latihan keterampilan manajemen 
mahasiswa, baik itu tingkat dasar, 
tingkat menengah maupun ting-
kat selanjutnya. 

Kegiatan ini dilakukan agar 
mahasiswa sebagai generasi 
muda penerus bangsa, disam-
ping harus dibekali dengan pen-
didikan pengetahuan teknologi 
yang mumpuni sesuai dengan 
perkembangan zaman, mengasah 
soft skill melalui bebagai kegiatan 
dalam rangka menambah penge-
tahuan juga dikatakan sangat 
penting.  [dd]

PASEMETONAN  Mahasisya 
Hindu Dharma Universitas Warma-
dewa (PMHD Unwar) menyeleng-
garakan Diklat Sapta Bayu XVII di 
Ruang Auditorium Widya Sabha 
Uttama Unwar, Jumat (7/10/22). 

Diklat Sapta Bayu XVII ini meng-
usung tema “Nayaka Praja Uttama” 
yang memiliki makna menerapkan 
prinsip-prinsip Sapta Bayu seba-
gai pedoman untuk membentuk 
karakter diri calon pemimpin yang 
cerdas, berkarakter tinggi. Diklat ini 
diikuti oleh 398 mahasiswa Unwar.

Rektor Unwar yang diwakili 
oleh Pembina PMHD Unwar Drs. I 

Dewa Putu Sumantra, M.Si., dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
sebelumnya diklat ini bernama 
Diklat Asta Brata, namun karena 
kesepakatan bersama bahwa ni-
lai-nilai atau spirit Sri Ksari War-
madewa yang disaringkan dalam 
bentuk Sapta Bayu menjadi nilai 
atau karakter spirit bagi seluruh 
insan yang ada di Unwar dalam 
denyut kehidupan dinamika yang 
ada di Unwar. 

Ia berharap semua insan yang 
ada di Warmadewa dapat mema-
hami dan melaksanakan spirit 
Sri Kesari Warmadewa melalui 

DIREKTUR Program Pas-
casarjana Unwar Dr. Dra. 
Anak Agung Rai Sita Laksmi, 
M.Si melepas sebanyak 40 
orang mahasiswa Program 
Studi Magister Kenotariatan 
Program Pascasarjana Uni-
versitas Warmadewa dalam 
kegiatan Lomba Kemahiran 
Membuat Akta Notaris, Akta 
PPAT dan Lomba Debat Hu-
kum bidang kenotariatan 
antar program studi Magister 
Kenotariatan, Perguruan 
Tinggi Swasta se- Indonesia 
yang diselenggarakan oleh 
Universitas Islam Bandung 
secara hybrid. Pelepasan 
Mahasiswa tersebut dilaksa-

nakan di Ruang Jaya Singha 
Mandapa Gedung FH Unwar 
Senin (10/10/2022). 

Ketua Program Studi 
Magister Kenotariatan PPs 
Unwar Dr. I Nyoman Sujana, 
S.H.,M.Hum mengatakan, 
kegiatan ini diikuti oleh 19 
perguruan tinggi se-indone-
sia dan merupakan kegiatan 
yang rutin dilaksanakan seti-
ap tahunnya. Lebih lanjut ia 
mengatakan saat ini program 
studi Magister Kenotariatan 
PPs Unwar mengikuti 3 ka-
tegori lomba yakni Lomba 
Kemahiran Membuat Akta 
Notaris, Akta PPAT dan Debat 
Hukum Bidang Kenotariat-

an. “Persiapan perlombaan 
ini sudah kita laksanakan 
sejak 1 bulan yang lalu guna 
mempersiapkan diri untuk 
mendapatkan hasil yang ter-
baik”ujarnya.

Selain itu ia juga menga-
takan kegiatan ini dilaksana-
kan guna untuk memenuhi 
standar dalam akreditasi 

program studi Magister Ke-
notariatan PPs Unwar “kita 
harapkan dalam perlombaan 
ini dapat menghasilkan hasil 
yang terbaik sehingga dapat 
membantu program studi 
untuk menggapai cita-cita 
kita bersama yakni menjadi 
program studi MKN yg ung-
gul”tuturnya. 

Direktur Program Pasca-
sarjana Unwar Dr. Dra. Anak 
Agung Rai Sita Laksmi, M.Si 
mengatakan bahwa kegiatan 
ini merupakan kegiatan rutin 
yang diselenggarakan oleh 
Program Studi MKN PTS se 
Indonesia yang setiap tahun-
nya diselenggarakan secara 
bergilir. Ia mengatakan bah-

wa Prodi Studi MKN Unwar 
selalu berpartisipasi dalam 
kompetensi ini, bahkan di 
tahun 2019 pernah menjadi 
penyelenggara. Selain itu 
pihaknya memberikan apre-
siasi terhadap 40 orang ma-
hasiswa yang berpartisipasi 
dalam perlombaan ini sebab, 
kompetisi ini sangat penting 
bagi mahasiswa dan institusi. 

“Bagi mahasiswa ini se-
bagai wadah untuk menge-
valuasi kemampuan praktis 
mahasiswa dalam pengua-
saan bidang ilmu kenotaria-
tan, meningkatkan kualitas 
untuk mampu bersaing di 
tingkat nasional, dan men-

jadi bekal bagi mahasiswa 
dalam mempersiapkan diri 
untuk mengikuti ujian kom-
petensi sebagai notaris di 
tingkat nasional. Sedangkan 
bagi perguruan tinggi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
bermutu dan mampu ber-
daya saing sebagaimana visi 
yang dimiliki PPS maupun 
Unwar” ungkapnya. 

Terakhir pihaknya mem-
berikan semangat kepada 
para peserta dan juga ber-
harap semoga perlombaan 
ini dapat memberikan hasil 
yang maksimal sehingga da-
pat memberikan kontribusi 
terhadap lembaga.[pp]

UNIVERSITAS  Warmadewa 
melakukan Penandatanganan MoU 
dengan 14 Mitra Kerjasama yang di-
lanjutkan dengan penandatangan 
Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 
Sekolah Vokasi Unwar di Hotel 
Trans Resort pada Senin (17/10/22). 

Adapun 14 Mitra Kerjasama yaitu 
KADIN Bali, DWP Consulting, Adyasta 
Consulting, KAP BUD, KAP I Gede 
Bandar, Tarik Consulting, KKP Satvi-
ka Consulting, Nirwana Consulting, 
A2 consulting, Tax space consulting, 
KJA edwindra, TAC Bali, PHRI Bali 
dan Rajawali consulting. 

Penandatanganan MoU dan 
PKS ini serangkaian dengan ke-

giatan Competitive Fun Sekolah 
Vokasi Unwar serta kegiatan FGD 
Persiapan Magang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil 
Rektor III Unwar, Direktur Sekolah 
Vokasi, Ka LPKP, Kabid Penjaminan 
Mutu, Kaprodi dan Sekprodi di ling-
kungan Sekolah Vokasi, Ketua UPM 
Sekolah Vokasi, Kabag Kerjasama, 
Ketua Task Force Competitive Fun, 

Dosen dan Pegawai di lingkungan 
Sekolah Vokasi.

Direktur Sekolah Vokasi Unwar, 
Ir. I Gede Pariutama Westra meng-
ungkapkan dalam sambutannya 
bahwa pendidikan Vokasi sudah 
mulai beroperasional sejak tahun 
2019, dan dalam hal ini Sekolah 
Vokasi akan terus melakukan pe-
ngembagan-pengembangan untuk 

kemajuan lembaga.
Rektor Unwar yang diwakili 

oleh Wakil Rektor III, Dr. Ir. I Wayan 
Parwata, M.T., IPU., ASEAN Eng., 
mengucapkan selamat kepada 
Sekolah Vokasi Unwar karena telah 
berhasil meraih hibah Competitive 
Fund Vokasi Prodi Akuntansi Perpa-
jakan Tahun 2022 ini. Untuk itu Par-
wata menegaskan, Sekolah Vokasi 
sebagai salah satu Prodi Terapan 
dibawah Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali harus terus 
meningkatkan dan menguatkan 
diri melalui kerjasama dengan pi-
hak dunia usaha dan dunia industri 
(DUDI).  [dd]

FKIK Unwar Gelar WASCO 2022
n Diikuti 22 Perguruan Tinggi di Indonesia

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa (FKIK Unwar) melalui Lembaga 

Mahasiswa Kelompok Ilmiah Aesculapius (KIAs) 
menggelar Warmadewa Aesculapius Scientific 

Competition (WASCO) di Ruang Guna Priya 
Dharmapatni Mandapa FKIK Unwar. 

bersinergi antar perguruan tinggi 
kedokteran di Indonesia guna un-
tuk meningkatkan kemampuan soft 
skill maupun hard skill,” ucapnya. 

Murdhana mengucapkan se-
lamat kepada para pemenang di 
masing-masing kategori lomba. 
Diharapkan, hasil karya dari peme-
nang ini dapat dimanfaatkan bagi 
pemerintah provinsi dalam membe-
rikan edukasi bagi masyarakat. Agar 
karya ini lebih bermanfaat, peserta 
dapat membuatkan HAKI sebagai 
hak cipta atas karya yang dimiliki. 
Apalagi, HAKI ini juga akan berguna 
bagi institusi saat proses akreditasi.

Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, MT.,IPU.Asean.
Eng., mengapresiasi tinggi kepada 
Lembaga KIAs FKIK Unwar karena 
telah mampu menyelenggarakan 
event bertaraf nasional dengan 
baik. Melalui kegiatan WASCO ini, 
para mahasiswa dapat menjalin 
tali silahturahmi dengan baik guna 
meraih yang terbaik. 

“Ini dapat menjadi langkah awal 
untuk mahasiswa FKIK dalam beri-
novasi dan meningkatkan prestasi”, 
ungkapnya. Parwata berharap ke 
depan kegiatan ini dapat terus 
berlanjut dan meningkat, baik dari 
jumlah peserta maupun kategori 

lombanya. Sehingga, penyelang-
garan kompetisi ini dapat melatih 
jiwa mahasiswa dalam berkarya 
khusunya untuk produktivitas PKM. 
Sebab, peningkatan raihan PKM 
akan sangat membanggakan bagi 
intitusi. 

Adapaun juara dalam 3 kategori 
lomba tersebut:

Lomba Poster Publik Juara I 
YN Zuhal Chaisart Chaniago - Uni-
versitas Andalas, Juara II Luh Putri 
Wulandari - Universitas Warma-
dewa, Juara III Firda Rizka Afaroh 
- Universitas Muhammadiyah Yog-
yakarta, Juara Favorit Ni Putu Utari 
Dewi - Universitas Wijaya Kusuma.

Lomba Esai Ilmiah Juara I Anni-
sa Salsabilla Dwi Nugrahani - Uni-
versitas Airlangga, Juara II Moh. 
Iqbal Irsyad Al Zaman - Universitas 
Jember, Juara III Julianus Bramega 
Yuwono - Universitas Pendidikan 
Ganesha.

Lomba Video Edukasi Juara I 
Faiz Indra Musyafa - Universitas 
Gadjah Mada, Juara II Andhika 
Rajendra H - Universitas Muhamma-
diyah Yogyakarta, Juara III Ni Kadek 
Widya Diari Ningsih - Universitas 
Warmadewa, Juara Favorit Andhika 
Rajendra H - Universitas Muhamma-
diyah Yogyakarta. [ds]

LKMM-TM FH Unwar Tahun 2022

Fisip Unwar Gelar Social Care 2022; 
Diikuti oleh Masyarakat Cau Belayu Kabupaten Tabanan

Direktur PPs Unwar Mahasiswa MKN Ikuti Lomba Kemahiran Membuat Akta Notaris, Akta PPAT dan Debat Hukum se-Indonesia

Diklat Sapta Bayu XVII PMHD Unwar

nilai-nilai Sapta Bayu.
Ketua Yayasan Kesejahteraan 

Korpri Propinsi Bali yang diwakili 
Sekretaris YKKPB Ir. I Ketut Sugihan-
tara, MSA., menyampaikan bahwa 
pihaknya terinspirasi agar diklat 
ini penyelenggaranya adalah PMHD 
Unwar dan bisa diikuti oleh seluruh 
mahasiswa baru agar karakter 

Sapta Bayu yang menjadi ukuran 
bagi seluruh sivitas akademika 
Unwar untuk menjadi kader-kader 
bangsa yang lebih baik lebih cepat 
tersosialisasikan. Dalam arahan-
nya, ia menjelaskan Sapta Bayu 
merupakan abstraksi dari nilai-nilai 
kearifan kepemimpinan Sri Ksari 
Warmadewa di Bali.  [dd]

n Unwar Jalin Kerjasama dengan 14 Mitra
Serangkaian Competitive Fun Sekolah Vokasi Unwar
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FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Warmadewa 
melalui Program Studi Ilmu Pe-
merintahan bekerjasama dengan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia menyeleng-
garakan sosialisasi yang bertema 
“Peran Generasi Milenial sebagai 
Pengawal Tegaknya Empat Kon-
sensus Bangsa” di Ruang Sidang 
Sri Kesari Warmadewa Mandapa, 
Senin (8/8/22). 

Adapun narasumber dalam 
sosialisasi ini adalah Dr. I Made 
Mangku Pastika, M.M., dengan topik 
Urgensi Empat Konsensus Bangsa 
sebagai Penuntun Sikap dan Peri-
laku Generasi Milenial; Dr. I Dewa 
Gede Palguna, S.H., M.H., dengan 
topik Mungkinkah Pembukaan UUD 
1945 Diubah; dan I Putu Hadi Prad-
nyana, S.IP., M.Si., dengan topik 
Tantangan Kepada Generasi Mileni-
al untuk Mengawal Tegaknya Empat 
Konsensus Bangsa Menyongsong 
Pemilu Serentak 2024. 

Acara sosialisasi dibuka secara 
resmi oleh Rektor Unwar, Prof. 
dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., 
Sp.ParK., yang dalam sambutan-

nya mengatakan bahwa pihaknya 
merasa sangat beruntung menda-
patkan kesempatan untuk bertemu 
dengan dua tokoh nasional. Penga-
laman-pengalaman kedua tokoh ini 
dalam mengelola negara tentunya 
banyak yang bisa diteladani dan 
praktik-praktik baik yang telah 
dialami selama mereka menjabat 
sebagai pejabat negara juga akan 
banyak manfaatnya untuk para 
generasi milenial. 

Selanjutnya dikatakan bahwa 
generasi milenial atau yang dikenal 
dengan generasi Y adalah generasi 
yang menguasai bidang kerja dan 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam pembangunan bangsa, yang 
mana para generasi Y ini mempu-
nyai karakteristik tersendiri yaitu 
sering berkomunikasi mengguna-
kan media dan teknologi digital. 
Hal tersebut dikarenakan generasi Y 
tumbuh saat teknologi mulai maju. 
Melalui sosialisasi ini diharapkan 
generasi milenial wajib mengetahui 
dan memiliki wawasan bernegara 
dari 4 Konsensus Kebangsaan yai-
tu: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 
Bhineka Tunggal Ika.  [dd]

INFO KAMPUS

KETUA Panitia, Drs. I Wayan Su-
demen, M.Si., mengatakan bahwa 
pengelolaan pendidikan tinggi ter-
dapat tiga unsur yaitu pendidik (do-
sen), tenaga kependidikan (staf), 
dan peserta didik (mahasiswa). 

Pendidik merupakan tenaga 
profesional yang bertugas me-
rencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, melakukan 
penilaian hasil pembelajaran, 
melakukan bimbingan dan pela-
tihan, serta melakukan tri dharma 
perguruan tinggi sedangkan tenaga 
kependidikan merupakan tenaga 
yang menunjang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi yang bertugas 
mengelola, mengawasi adminis-
trasi, dan memberikan pelayanan 
teknis untuk menunjang proses 
pendidikan dan pembelajaran pada 

REKTOR Universitas Warma-
dewa Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK secara resmi 
meresmikan program inbound 
pertukaran mahasiswa merdeka 
(PMM) Universitas Warmadewa 
pada Minggu (11/09/22). Pe-
resmian yang ditandai dengan 
pengalungan nametag kepada 
perwakilan mahasiswa disaksi-
kan langsung oleh Ketua Yayasan 
kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka 
Wisnumurti, M.Si. 

Program Inbound Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka (PMM) di 
Universitas Warmadewa diikuti 
oleh 141 orang mahasiswa dari 
74 Perguruan Tinggi dari seluruh 
Indonesia. Ketua LPKP Unwar 
sekaligus sebagai Koordinator PT 
Penerima dr. Rima Kusuma Ning-
rum, M.MedEd., merasa bersyukur 
karena Universitas Warmadewa di 
tahun ini mampu menyelenggara-
kan program inbound PMM untuk 
tahun kedua. 

Ia mengatakan PMM kali ini 
yang mendaftar sebanyak 335 
orang mahasiswa berasal dari 
seluruh Indonesia dan yang ber-
hasil lolos dan diterima di Unwar 
sebanyak 141 orang. Selain itu ia 
juga menambahkan matakuliah 
yang di tawarkan di Universitas 
Warmadewa dalam PMM kali ini 
adalah 70 mata kuliah dari 13 
program studi yang ada di Unwar. 

“Selain menempuh perkuliah-
an di kelas, mahasiswa juga akan 
mempelajari modul nusantara 
dan ini adalah mata kuliah wajib 
bagi seluruh mahasiswa inbound 
PMM yang terdiri kebhinekaan, 
inspirasi, refleksi, dan kontribusi 
sosial,”ujarnya. 

Rektor Universitas Warmade-
wa Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP & E. Sp. ParK merasa bangga 
karena para mahasiswa telah 
menetapkan hati untuk memilih 
unwar sebagai tempat untuk me-
laksanakan program PMM. Menu-
rutnya terdapat 2 faktor penting 
yang mendorong para mahasiswa 
datang ke Warmadewa yang per-
tama adalah karena Warmadewa 
sudah dikenal di Indonesia. 

“Tentunya hal itu berkat segala 
upaya dan capaian yg diraih un-
war”imbuhnya. Yang kedua adalah 
ketertarikan dengan pulau bali se-
bagai destinasi pariwisata dunia. 
Selain itu ia juga menambahkan 
bahwa salah satu tujuan program 
merdeka belajar kampus merdeka 
(MBKM) adalah untuk meperkaya 
kompetensi mahasiswa “maha-
siswa saat ini tidak cukup hanya 
mengandalkan kuliah reguler saja, 
akan tetapi program-program se-
perti ini yg dibutuhkan mahasiswa 
dalam rangka untuk meningkat-
kan kemampuannya”ungkapnya. 
Melalui program ini diharapkan 
para mahasiswa dapat belajar dan 

memantapkan kompetensinya 
untuk belajar lebih dalam tentang 
budaya nusantara khususnya 
budaya bali. 

“Saya minta para mahasiswa 
dalam mengikuti program PMM 
ini untuk secara intens dan serius 
dalam menjalani program PMM 
ini, begitu juga kepada dosen se-
hingga apa yang menjadi tujuan 
dari kegiatan ini dapat berjalan 
dengan lancar” ungkapnya. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si 
menyambut baik kedatangan 
para mahasiswa PMM di Univer-
sitas Warmadewa. Ia mengatakan 
Warmadewa adalah kampus yang 
terdiri dari berbagai keragaman 
agama, adat, suku, dan budaya 
yang ada diseluruh nusantara. 
semua hal itu telah tertuang pada 
spirit Sapta Bayu yang menjadi 

landasan kekuatan dan inspirasi 
civitas akademika universits war-
madewa “Warmadewa memiliki 
spirit (kekuatan) yakni Sapta 
Bayu yang merupakan 7 kekuatan 
dan inspirasi bagi seluruh civitas 
akademika unwar untuk mewu-
judkan generasi yang unggul” 
tegasnya. 

Ia juga berharap semoga para 
mahasiswa dapat beradaptasi 
dan berkolaborasi dengan baik 
sehingga dalam kurun waktu 6 
bulan kedepan dapat dilalui de-
ngan penuh semangat dan penuh 
kebahagiaan. 

“Selama 6 bulan ini kalian 
adalah keluarga besar Universi-
tas Warmadewa, untuk itu ikuti 
program ini dengan baik, jalani 
dengan penuh semangat dan 
kegembiraan dan jangan lupa 
dimana tanah dipijak disitu langit 
dijunjung” pungkasnya. [pp]

FAKULTAS Teknik dan Perenca-
naan (FTP) Universitas Warmade-
wa (Unwar) kini genap berusia 38 
tahun. Dalam perayaan HUT yang 
dirangkai dengan perayaan hari 
jadi Magister Rekayasa Infrastruk-
tur dan Lingkungan (MRIL) ke 3 ini 
mengusung tema “Togerthernes in 
Sinergy”, Senin (17/10/2022). 

Acara diawali dengan sarasehan 
bersama stakeholder pengguna 
lulusan, pemberian Kerthiyasa 
Award, serah terima buku, pembe-
rian hadiah pemenang lomba HUT 
FTP Unwar, pemberian pengharga-
an kepada mahasiswa berprestasi, 
serta hiburan. 

Ketua panitia, Tjokorda Gede 
Dalem Suparsa, S.T.,M.Ars berharap 
malalui tema ini bisa selalu mengu-
atkan kebersamaan di lingkungan 
Fakultas Teknik Unwar. Sementara 
dalam memperingati hari jadinya 
kali ini, beberapa rangkaian kegiat-
an sudah dilakukan. Yang pertama 
adalah melaksanakan persembah-
yangan, selanjutnya bakti sosial 
serta menggelar lomba intern. 

“Selain persembahyangan di 
Pura Pengukur Ukuran, yakni di Gi-
anyar, pada tanggal 15 oktober lalu 
juga melaksanakan bakti sosial ke 
Panti Sosial Tresna Werda Sraya di 
Denpasar Timur, karena kami juga 
ingin berbagi kepada para werda 
atau orang tua yang ada disana,” 

jelasnya seraya memaparkan lom-
ba karaoke adalah salah satu dari 
beberapa Fun Game yang sudah 
dilaksanakan.

Dekan FTP Unwar, Prof. Dr. Ir. 
I Wayan Runa, M.T., mengatakan 
hari ini adalah Ulang Tahun ke-38 
FTP Unwar dan Ulang Tahun ke-3 
Prodi MRIL PPs Unwar. Kegiatan 
ulang tahun ini untuk menikmati 
kebersamaan dan kegembiraan, 
juga ada prestasi yang diberikan 
serta penghargaan termasuk juga 
Kerthiyasa Award. 

HUT ini juga dijadikan ajang 
untuk introspeksi diri apa yang 
belum atau masih kurang di tahun 
sebelumnya agar kedepannya lebih 
baik lagi. Capaian saat ini ujungnya 
adalah akreditasi, yang mana saat 
ini untuk Teknik Sipil adalah baik 
sekali dan tantangan kedepan 
yaitu Teknik Arsitektur akan di 
akreditasi tahun 2024 diharapkan 
bisa meningkat menjadi unggul 
sesuai yang ditargetkan pimpinan 

di Universitas. 
Ia memohon dukungan agar Pro-

di yang baru diusulkan yaitu Teknik 
Informatika dan Program Profesi 
Insinyur dalam waktu dekat bisa 
disetujui sehingga pelayanan FTP 
Unwar kedepannya bisa menjadi 
lebih banyak dan lebih baik. Kegiat-
an hari ini juga diadakan Sarasehan 
yang mengundang para stake holder 
serta pengguna lulusan. 

Diharapkan dari acara ini bera-
papun banyaknya yang bisa dilu-
luskan setiap tahunnya bisa mem-
buka lapangan pekerjaan. Dengan 
kerja keras para dosen memberikan 
pembelajaran di kelas, para alumni 
tidak menunggu terlalu lama untuk 
bisa terlibat di dunia kerja. 

Rektor Unwar yang diwakili Wa-
kil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, 
M.Si., menyampaikan selamat 
Ulang Tahun yang ke-38 untuk FTP 
Unwar dan ke-3 untuk Prodi MRIL 
PPs Unwar. Ia berharap sesuai de-
ngan pemetaan yang telah dibuat 

dari rekam jejak yang telah dilaksa-
nakan oleh dosen dan mahasiswa 
FTP sangat bagus. Khusus untuk 
Prodi Arsitektur harus unggul di 
tahun 2024 karena dari segi rekam 
jejak dari segi akademik sangat 
memungkinkan dan dari segi nilai 
akreditasi yang lalu yaitu 351. 

“Tinggal menambahkan 10 
indikator kinerja sehingga raihan 
akreditasi unggul harus bisa di-
dapatkan dengan catatan sesuai 
dengan topik HUT hari ini adalah 
sinergi bersama. Saya yakin ini 
bisa dicapai. Atas nama pimpinan 
pasti kita dukung sekuat tenaga 
mengerahkan sumber daya dan 
sarpras yang kita miliki sehingga 
kelembagaan dari segi kualitas bisa 
ditingkatkan,” ungkapnya. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. 
Gede Oka Wisnumurti, M.Si., juga 
mengucapkan Selamat HUT ke-38 
FTP Unwar dan ke-3 untuk prodi 
MRIL PPs Unwar. Ia berharap di 
usia yang ke-38 FTP Unwar dapat 
meningkatkan kinerjanya dan 
menjadi pioner untuk berdirinya 
kelas internasional karena hari ini 
ada 12 orang mahasiswa dari Utar 
Malaysia yang sedang melakukan 
Inbound ke Unwar khususnya ke 
FTP Unwar serta 6 mahasiswa FTP 
Unwar yang outbound ke Utar su-
dah kembali. ***

UNIVERSITAS  Warmadewa 
(Unwar) melalui Program Studi 
Arsitektur Fakultas Teknik dan 
Perencanan (Prodi Arsitektur FTP) 
menyelenggarakan International 
Student Orientation (ISO) di Ruang 
Teater Unwar Gedung G Lt 3 pada 
Selasa (18/10/22). Prodi Arsitektur 
FTP Unwar menerima 12 mahasis-
wa internasional dan akan menem-
puh studi selama tiga bulan.

Wakil Rektor I, Ir. I Nyoman Kaca, 
M.Si. mengatakan bahwa sesuai de-
ngan visi Unwar yang telah di laun-
ching yaitu kompetitif secara global 
pada tahun 2034, salah satu prodi 
di Unwar yaitu prodi Arsitektur 
Fakultas Teknik dan Perencanaan 
telah merintis melakukan Inbound 
and Outbound Student Exchange 
Mobility atau istilahnya adalah 
pertukaran mahasiswa internasio-
nal antara Universitas Warmadewa 
dengan Universitas Tunku Abdul 
Rahman (UTAR) Malaysia. 

Ia menyampaikan bahwa pro-
gram ini merupakan pintu masuk 

Unwar menuju go global. Kede-
pan, akan ada penawaran untuk 
prodi-prodi yang lain dan harus 
dikejar, karena menurutnya ini 
sangat sesuai dengan instrumen 
akreditasi yang mana mahasiswa 
internasional adalah salah satu 
indikator kinerja utama (IKU) yang 
harus dicapai. Untuk perguruan 
tinggi dikatakan 0,25% dari seluruh 
mahasiswa dan untuk prodi yaitu 
1,5%, sehingga Prodi Arsitektur de-
ngan adanya 12 orang mahasiswa 
dari luar negeri ini menandakan 
sudah mencapai IKU. 

Lebih lanjut dikatakan, melalui 
kegiatan ini dapat menjadi salah 
satu landasan untuk meningkatkan 
kelembagaan yaitu akreditasi, dan 
ia menegaskaskan bahwa pihaknya 
sudah memetakan pada tahun 2024 
prodi Arsitektur harus meraih akre-
ditasi Unggul, yang mana dilihat dari 
rekam jejak kinerja-kinerja akade-
mik, baik itu dosen dan mahasiswa 
sudah sangat memungkinkan untuk 
meraih akreditasi Unggul. [ds]

Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun 2022
Universitas Warmadewa 

menggelar Pemilihan 
Tenaga Kependidikan 

Berprestasi Tahun 2022 
di Ruang Sidang Sri Ksari 

Warmadewa Mandapa, 
Kamis (8/9/22). 

satuan pendidikan. 
Peran tenaga kependidikan 

adalah untuk menciptakan suasana 
pendidik yang kondusif, menye-
nangkan, kreatif, dinamis, dan dia-
logis. Hal ini menjadikan perlunya 
tenaga kependidikan memiliki 
komitmen untuk memiliki motivasi, 
keprofesionalan dan memiliki ki-
nerja dalam rangka meningkatkan 
mutu pendidikan sesuai dengan 
kedudukan dan kepercayaan yang 
diberikan kepadanya. 

Tujuan pemilihan tenaga ke-
pendidikan berprestasi Unwar 
ini dikatakan untuk memberikan 
pengakuan secara nyata terhadap 
komitmen, pemikiran yang kreatif, 
inovatif, dan bertanggungjawab 
dalam pelayanan pembelajaran. 
Pemberian penghargaan kepada 
tenaga kependidikan berprestasi 
nantinya diharapkan bisa berman-
faat dalam rangka meningkatkan 
kinerja tenaga kependidikan, me-
laksanakan pelayanan prima dalam 
bidang akademik, keuangan, admi-
nistrasi umum, mengembangkan 
sistem pelayanan administrasi yang 
berkesinambungan, serta dapat 
menumbuhkan kecintaan, loyalitas 

dan kebanggan kepada lembaga. 
Lebih lanjut disampaikan bahwa 
pemilihan tenaga kependidikan 
berprestasi telah dilaksanakan se-
jak tahun 2018, namun pada tahun 
2020 dan 2021 tidak dilaksanakan 
karena adanya pandemi Covid-19, 
dan pada tahun 2022 ini kembali 
dilaksanakan. 

Adapun jumlah keseluruhan 
peserta tenaga kependidikan berp-
restasi tahun ini yaitu 9 orang yang 
terdiri dari 7 orang mewakili fakultas, 
1 orang mewakili Program Pascasar-
jana, dan 1 orang mewakili kantor 
pusat. Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
menyambut baik acara pemilihan 
tenaga kependidikan berprestasi ini 
karena menurutnya tenaga kepen-
didikan memiliki peran yang penting 
dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan, baik pelayanan akademik 
maupun non akademik. 

Acara ini dikatakan dapat men-
jadi pengungkit dalam rangka me-
ningkatkan motivasi para tenaga 
kependidikan untuk bisa lebih 
banyak berkinerja dan berprestasi. 
Rektor berharap panitia bisa me-
nyelenggarakan acara ini dengan 

sebaik mungkin sehingga tenaga 
kependidikan yang terpilih menjadi 
juara adalah tenaga kependidikan 
yang bermutu dan ini tergantung 
dari instrumen yang digunakan 
untuk menjaring serta tata laksana 
penjaringannya. Selain itu, Rektor 
juga berharap perwakilan tenaga 
kependidikan dari masing-masing 
unit kerja ini adalah perwakilan 
yang terbaik dan objektifitas pen-
jurian dari panitia tetap terjaga.

 “Inilah salah satu faktor yang 
mempengaruhi motivasi tenaga 
kependidikan untuk bekerja lebih. 
Ke depan, dengan adanya volume 

pekerjaan yang semakin kompleks, 
semakin banyaknya mahasiswa, 
semakin banyak peranan yang kita 
kembangkan, meskipun sebagian 
besar sudah berbasis digital tetapi 
motivasi kerja IT sangat penting,” 
ungkapnya. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengatakan bahwa kegiatan ini 
merupakan salah satu bagian 
dari unsur PPEPP bagi tenaga ke-
pendidikan. Ke depan, dikatakan 
mungkin tidak saja hanya tenaga 
kependidikan yang berprestasi 

yang dicari namun juga mencari Ke-
pala Tata Usaha yang berprestasi.

 Ketua Yayasan berharap fa-
kultas atau program pascasar-
jana mempersiapkan RKA untuk 
menjaring dosen maupun tenaga 
kependidikan di tingkat fakultas 
atau pascasarjana agar bisa mem-
berikan reward kepada mereka dan 
selanjutnya menjadi perwakilan 
untuk dikirim ke tingkat universitas 
sehingga nantinya mereka yang 
benar-benar memiliki kemampuan 
dan mampu bekerja dengan baik 
akan diberikan reward di tingkat 
universitas.  [dd]

Warmadewa Architecture - Student Exchange 
Program (WASTU) International Class

Prodi IP Fisip Unwar Bekerjasama dengan MPR RI 
Gelar Sosialisasi “Peran Generasi Milenial sebagai 
Pengawal Tegaknya Empat Konsensus Bangsa”

Puncak HUT FTP Unwar ke-38 dan Prodi MRIL PPs Unwar ke-3

Rektor Unwar Resmikan Program Inbound PMM 
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ADAPUN peserta Pemilihan 
Dosen Berprestasi Tahun 2022: I 
Kadek Merta Wijaya, ST., M.Sc., dari 
FTP Unwar; Dr. I Wayan Kartika Jaya 
Utama, SH., M.Kn., dari FH Unwar; 
Made Bayu Permana Adhinata, 
S.IP., M.Sc., dari FISIP Unwar; Dr. 
Ni Made Wahyuni, SE., M.Agb., dari 
FEB Unwar; Dr. Drs. I Wayan Ana, 
M.Hum., dari FS Unwar; Dr. Ir. I Gede 
Pasek Mangku MP., dari FP Unwar; 
dr. Putu Nita Cahyawati, M.Sc., dari 
FKIK Unwar; dan Dr. Putu Ngurah 
Suyatna Yasa, SE., M.Si., dari Pas-

YAYASAN Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali bersama 
Universitas Warmadewa me-
laksanakan kegiatan bench-
marking ke Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta sekali-
gus pelaksanaan penandata-
ngan kerjasama institusional 
antara Universitas Warmade-
wa dengan Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta. 

Kunjungan ini diterima 
langsung oleh Rektor UII Yog-
yakarta, Wakil Rektor IV dan 
Dekan FK UII Yogyakarta di 
Ruang Auditorium FK UII Ka-
mis (18/08/22). 

Rektor Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta Prof. 
Fathul Wahid, S.T.,M.Sc. me-
nyambut baik kegiatan ben-
chmarking yang dilakukan 
Universitas Warmadewa. Ia 

juga mengatakan bahwa ke-
beradaan UII bukan hanya 
sebagai kampus islam saja, 
akan tetapi selama ini UII 
sangat menjujung tinggi nilai 
kebhinekaan. 

“Keharmonisan antar 
umat beragama sangat kami 
jaga, mahasiswa kami ada 
dari berbagai macam aga-

ma bukan hanya islam saja, 
bahkan di lingkungan kam-
pus kami melestarikan salah 
satu Candi Hindu dan kami 
mendapatkan penghargaan 
berkaitan dengan pelestarian 
cagar alam” ujarnya. 

Selain itu ia juga menga-
takan bahwa dengan dilaku-
kannya penandatanganan 

nota kesepahaman kerjasama 
antara Unwar dengan UII Yog-
yakarta pihaknya berharap 
kegiatan-kegiatan berkaitan 
dengan tridharma perguruan 
tinggi dapat dikolaborasikan 
dan dilaksanakan bersama 
guna untuk kemajuan bangsa 
khususnya di bidang pendi-
dikan “Sebagai perguruan 
tinggi kami berkomitmen 
untuk selalu memajukan dan 
melakukan inovasi sesuai 
dengan tuntutan jaman saat 
ini,”ungkapnya. 

Sementara itu Ketua Ya-
yasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, 
M.Si mewakili rombongan 
mengucapkan terimakasih 
telah menerima dengan baik 
kunjungan benchmarking 

dari Universitas Warmadewa. 
Tujuan dari kegiatan ini ada-
lah melanjutkan kunjungan 
yang pernah dilakukan sebe-
lumnya pada tahun 2011 dan 
juga untuk belajar dan juga 
menggali informasi berkaitan 
dengan tri dharma perguruan 
tinggi serta informasi-infor-
masi pendirian Rumah Sakit 
Pendidikan sebab, saat ini 
FKIK Universitas Warmadewa 
tengah mempersiapkan diri 
untuk pembangunan rumah 
pendidikan. 

Kegiatan berlanjut dengan 
diskusi dan juga kunjungan di 
lingkungan Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta dan 
juga kunjungan ke Rumah Sa-
kit Pendidikan UUI Yogyakarta 
sebagai program utama pada 
kegiatan Becnhmarking. [pp]

PROGRAM Studi Magister Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Uni-
versitas Warmadewa menggelar 
Matrikulasi kepada mahasiswa baru 
secara hybird di Ruang 408 Gedung 
PPs Unwar Rabu (14/09/22). 

Hadir memberikan materi dalam 
acara tersebut Ketua Yayasan Kese-
jahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. 
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti,M.Si 
tentang pembangunan karakter warga 
Warmadewa berbasis Sapta Bayu nilai 
Sri Ksari Warmadewa, Dr. Putu Ngurah 
Suyatna Yasa,S.E.,M.Si dengan materi 
strategi pembelajaran berbasis mutu, 
Prof. Dr. I.N.P Budiartha, SH.,MH ten-
tang teori hukum, Prof. Dr. I Made Su-
witra,S.H.,M.H dengan materi Hukum 
Agraria dan Dr. I Made Arjaya,S.H.,M.H 
dengan materi hukum investasi. 

Kaprodi MIH PPs Unwar Dr. I Made 
Arjaya, S.H.,M.H mengatakan kegi-
atan matrikulasi ini diikuti oleh 66 
orang mahasiswa yang berasal dari 
beragam almamater dan bidang studi, 

untuk itu matrikulasi 
kali ini dirasa sangat 
penting bagi mahasis-
wa sebab mahasiswa 
perlu mengetahui se-
cara umum mengenai 
Program Studi Magister 
Ilmu Hukum. 

“Matrikulasi ini kita berikan dalam 
rangka memperkenalkan proses pem-
belajaran di MIH agar para mahasiswa 
dapat memahaminya dengan baik, 
mengingat para mahasiswa berasal dari 
bidang studi yang berbeda”ungkapnya. 

Direktur Program Pascasarjana 
Unwar Dr. Dra. Anak Agung Rai Sita 
Laksmi, M.Si mengatakan bahwa tu-
juan dari matrikulasi ini adalah untuk 
menyamakan persepsi dan menyetara-
kan kompetensi para karyasiswa, serta 
memperkenalkan lingkungan kampus 
baik dari sarana prasarana, sistem 
akademik, dosen, dan juga mahasiswa. 

Pihaknya berharap melalui mat-
rikulasi ini para mahasiswa dapat 
memiliki pengetahuan yang sama 
tentang bagaimana cara berpikir, 
menganalisis materi-materi perkuli-
ahan yang diberikan, dapat mengenal 
serta beradaptasi dengan lingkungan 
kampus dan dapat mengimplemen-
tasikan sistem pembelajaran yang 
sudah ditetapkan dengan baik.  [pp]

FAKULTAS Hukum Universitas War-
madewa menggelar Kuliah Umum 
“Prospek Pendidikan Tinggi di India Bagi 
Mahasiswa Indonesia”, Senin (5/9/22). 
Kuliah Umum diberikan oleh Prof. Dr. 
Gautam Kumar Jha dari Jawaharlal 
Nehru University, India yang dirangkai 
dengan Penandatanganan Kerjasama 
Operasional (KSO) antara FH Unwar 
dengan School of International Studies 
Jawaharlal Nehru University, India. 

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman 
Putu Budiartha, SH.,MH., mengung-
kapkan penandatangan KSO adalah 
sebagai bentuk kerjasama hubungan 
historis antara Bali dengan India se-
hingga perlu dilanjutkan dengan MoU 
di tingkat perguruan tinggi. Apalagi, 
pada saat International Conference 
yang diselenggarakan FH Unwar 
beberapa waktu lalu juga mengun-
dang Jawaharlal Nehru University. 

Dikatakan, bahwa Jawaharlal Nehru 
University merupakan Universitas 
Negeri terkenal di India yang didirikan 
oleh Perdana Menteri pertama India, 
Jawaharlal Nehru. 

“Jawaharlal Nehru University ini 
memang universitas tersohor di India, 
dimana ada bidang ilmu sosial yang 
harus dikembangkan dan tentunya 
terdapat Fakultas Hukumnya, kemudian 
kita galang kerjasama untuk kebutuhan 
kedua belah pihak untuk pengembang-
an lembaga,”ujar Prof. Budiartha. 

Terkait Kuliah Umum, Prof. Budiar-
tha, mengatakan tema yang diusung 
sesuai dengan harapan dari kedua 
institusi. Bagi Jawaharlal Nehru Uni-
versity sangat berharap ada maha-
siswa Indonesia yang kuliah di sana. 
Apalagi, dari 8.000 mahasiswa yang 
dimiliki, 4.000 lebih mahasiswanya 
adalah program Doktor (S3). [dd]

Pemilihan Dosen Berprestasi Unwar Tahun 2022
Universitas Warmadewa 

menyelenggarakan 
Pemilihan Dosen 

Berprestasi Universitas 
Warmadewa Tahun 2022 

di Ruang Sidang Sri 
Ksari Mandapa Unwar 

(05/08/22).

casarjana Unwar. 
Ketua Panitia, Dr. Ni Made Jaya 

Senastri, SH., MH., dalam laporan-
nya menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan agenda rutin namun 
untuk 2 tahun terakhir ini pelaksa-
naan ditunda karena pandemi co-
vid-19. Untuk tahun 2022 pemilihan 
dosen berprestasi Unwar diikuti oleh 
8 peserta dari masing-masing unit 
yangmana proses seleksi dilaksa-
nakan secara 2 tahap. Untuk tahap 
pertama seleksi berkas administrasi 
dan tahap kedua dilaksanakan 
seleksi untuk presentasi karya tulis. 

Penilaian Dosen Berprestasi 
menggunakan rubrik penilaian BKD 
dan Pedoman Pemilihan Dosen 
Berprestasi Unwar Tahun 2022. 
Adapun tim penilaian dalam pe-
milihan ini dipimpin oleh Prof. Dr. I 
Made Suwitra, SH., MH., dengan 14 
anggota tim penilai. Untuk peme-
nang nanti akan diumumkan dalam 
pelaksanaan Dies Natalis Unwar di 

Bulan September 2022. 
Rektor Universitas Warmade-

wa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E., Sp.ParK., dalam sam-
butanya menyampaikan ucap-
an selamat dan semangat untuk 
perwakilan dosen berprestasi di 
masing-masing unit untuk ber-
kompetisi untuk menjadi Dosen 
Berprestasi Unwar Tahun 2022. 
Untuk nanti diharapkan agar yang 
mendapatkan juara mempersiap-
kan diri untuk mampu bersaing 
pada pemilihan Dosen Berprestasi 
LLDIKTI Wil. VIII dan Nasional. 

Dalam kegiatan ini ada 2 hal 
yang didapat oleh peserta yakni 
peningkatan kompetensi akademik 
dan non akademik serta sebagai 
evaluasi untuk administrasi doku-
men sehingga dalam pengurusan 
jenjang akademik lebih mudah 
nantinya. Nantinya pimpinan uni-
versitas akan memberikan rewards 
bagi pemenang yang mampu mera-

ih juara di tingkat nasional. 
Ketua Yayasan Kesejatreraan 

Korpri Propinsi Bali yang diwakili 
Sekretaris Yayasan Ir. I Ketut Su-
gihantara, M.SA., menyampaikan 
bahwa yayasan sebagai badan 
penyelenggara Unwar akan selalu 
mendukung segala program dalam 

peningkatan kualitas dan SDM di 
Unwar. Yayasan juga tetap mela-
kukan pengawasan dan pendam-
pingan dalam pencapaian Visi Misi 
Unwar di Tahun 2034. 

Berbagai langkah-langkah telah 
dilakukan yayasan demi mencapai 
kesejahteraan bersama. Hal inilah 

yang diharapkan juga dapat di-
pahami oleh masing-masing UPK 
untuk lebih meningkatkan berbagai 
programnya demi kemajuan lem-
baga. Pemilihan Dosen Berprestasi 
tahun 2022 ini merupakan salah 
satu implementasi dari Sapta Bayu 
yaitu “Unggul dalam Berkarya”. [ds]

DALAM rangka menyamakan 
persepsi seluruh mahasiswa baru 
Program Studi Doktor Hukum 
Program Pascasarjana Universi-
tas Warmadewa Tahun Akademik 
2022/2023, Prodi S3 Hukum PPs 
Unwar menggelar Matrikulasi 
yang digelar selama 2 hari (13-14 
September 2022) di Ruang Jaya 
Singha Mandapa Unwar. 

Hari pertama matrikulasi di-
berikan oleh Wakil Gubernur Bali, 
Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati 
(Cok Ace) dengan materi “Kebi-
jakan Kepariwisataan Pemerintah 
Provinsi Bali yang Berbasis Budaya 
Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dan 
beberapa materi lainnya diberikan 
oleh para dosen Prodi S3 Hukum 

PPs Unwar. 
Direktur PPs Unwar, Dr. Dra. 

A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si., di-
dampingi Kaprodi S3 Hukum PPs 
Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu 
Budiartha, SH.,MH., mengatakan 
matrikulasi kali ini diikuti seba-
nyak 27 orang mahasiswa baru 
Prodi S3 Hukum PPs Unwar. 

Jumlah ini meningkat 35 per-
sen dibandingkan tahun sebe-
lumnya yang hanya 20 orang ma-
hasiswa. Dijelaskan, matrikulasi 
merupakan sebuah proses awal 
pendidikan yang menjembatani 
mahasiswa sebelum mereka mu-
lai mengikuti perkuliahan yang 
bertujuan untuk memperkenalkan 
institusi, baik pascasarjana, uni-

versitas, maupun yayasan terkait 
dengan visi misi, tata kelola, sa-
rana prasarana, dan juga strategi 
pengembangannya ke depan. 

Disamping itu untuk menya-
makan persepsi dan menyetara-
kan kompetensi para karya siswa 
yang berasal dari berbagai bidang 
ilmu, universitas, maupun insti-

tusi sehingga mereka memiliki 
pemahaman dan pengetahuan 
yang sama pada saat menerima 
perkuliahan. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
mengaku bersyukur karena dari 
tahun ke tahun peningkatan jum-
lah mahasiswa baru Prodi S3 

Hukum PPs Unwar terus menga-
lami kenaikan yang menandakan 
bahwa kepercayaan masyarakat 
untuk kuliah di Prodi S3 Hukum 
yang baru berusia 3 tahun ini 
cukup tinggi. 

Hal ini tentunya dikarenakan 
dukungan fasilitas dan sarana 
prasarana yang dimiliki sangat 
meadai dan nyaman. Meskipun 
demikian, ke depan pihaknya 
akan terus berupaya menyiapkan 
fasilitas pendukung pendidikan 
lainnya dan juga meningkatkan 
kualitas pelayanan. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, 
M.Si., mengucapkan selamat da-

tang kepada 27 orang karya siswa 
baru Prodi S3 Hukum PPs Unwar. 
Diharapkan dalam perkuliahan 
nanti interaksi antara dosen de-
ngan mahasiswa harus intensif 
sebab dalam proses pembelajaran 
Program Doktor lebih menekan-
kan pada filosofi dan pendalam-
anan keilmuan. 

“Tantangan kita di S3 bukan 
pada teori, tetapi tantangan terbe-
rat pada saat membuat disertasi 
sehingga pemahaman analisis 
dengan pendalaman keilmuan 
sangat penting dimiliki oleh para 
mahasiswa dalam menentukan 
penelitian untuk kepentingan 
disertasinya,” tandas Wisnumurti. 
[pp]

27 Orang Mahasiswa Baru Prodi S3 Hukum PPs Unwar Ikuti Matrikulasi

SEKRETARIS Yayasan Ke-
sejahteraan Korpri Propinsi 
Bali Ir. I Ketut Sugihantara, 
M.SA bersama Rektor Universi-
tas Warmadewa Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK 
membuka secara resmi kegi-
atan Festival Budaya Saras-
wati 2022 dengan mengusung 
tema Guna Widya Amertha 
Manunggaling Satyam, Si-
wam, Sundaram yang di inisi-
asi oleh Pasemetonan Maha-
siswa Hindu Dharma (PMHD) 
Unwar Jumat (21/10/2022). 
Kegiatan pembukaan yang 
dilaksanakan di ruang audi-
torium widya sabhaa uttama 
unwar dihadiri pula oleh Wakil 
Rektor I dan Wakil Rektor II 
serta para pimpinan fakultas 
dan undangan lainnya. 

Ketua Umum PMHD Un-
war Ni Made Amiga Sari me-
nyampaikan merupakan ke-
giatan ini merupakan salah 
satu program kerja PMHD 
yang dilakukan setiap hari 
raya saraswati dalam rangka 
melestarikan budaya dan 
tradisi adat bali. Pihaknya 
mengucapkan terimakasih 
kepada semua pihak yang 
telah membantu mensuk-
seskan kegiatan ini. “dalam 
kegiatan ini dilaksanakan 
berbagai macam perlombaan 
diantaranya Membuat penjor, 
lomba membuat gebogang, 
lomba ngelawar, kuis budaya, 
dan lomba busan adat kepu-
ra”ungkapnya. 

Rektor Universitas Warma-
dewa Prof. dr. Dewa Putu Wid-
jana,DAP&E.,Sp.ParK dalam 
sambutannya menyampaikan 
apresiasi kepada PMHD unwar 
yang telah mampu menye-

lenggarakan kegiatan festival 
budaya kali ini. Pihaknya me-
nambahkan melalui kegiatan 
ini akan memberikan dampak 
positif baik bagi panitia untuk 
mengembangkan kreatifitas-
nya maupun kepada selu-
ruh civitas akademika unwar 
dalam rangka melestarikan 
budaya adat dan tradisi Hin-
du Bali. 

“Ini sangat penting dalam 
rangka Menghidupkan buda-
ya yg mati, mebuat budaya 
baru, dan memelihara yg 
sudah ada untuk keberlan-
jutan tradisi dan budaya bali” 
ujarnya. Pihaknya berharap, 
kedepan PMHD lebih menge-
mas kegiatan-kegiatan kreatif 
yang melestarikan budaya 
seperti nyurat aksara bali 
dan kegiatan-kegiatan lain 
yang bertujuan melestarikan 
budaya dan tradisi Agama 
Hindu Bali. 

Sekretaris Yayasan Kese-
jahteraan Korpri Propinsi Bali 
Ir. I Ketut Sugihantara, M.SA 
mengajak seluruh civitas aka-
demika unwar untuk selalu 
mengimplementasikan pedo-
man-pedoman yang medasari 
civitas akademika dalam ber-
kegiatan yakni Sapta Bayu. 
Menurutnya karakter karakter 
yang tercemin di sapta bayu 
ini perlu dilakukan untuk me-
lestarikan budaya bali. 

Selain itu ia juga mengata-
kan dengan berlandaskan hal 
tersebut diharapkan dapat 
menjadi pedoman untuk te-
rus berinovasi mengembang-
kan dan menjaga budaya bali 
tanpa perlu kahwatir tergerus 
akan budaya baru yang ku-
rang baik. [pp]

Sekretaris YKKPB bersama 
Rektor Unwar Buka Secara Resmi 
Festival Budaya Saraswati 2022

YKKPB bersama Unwar Lakukan Benchmarking dan Teken 
MoU dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Matrikulasi Mahasiswa Baru Prodi MIH PPs Unwar

FH Unwar Gelar Kuliah Umum “Prospek Pendidikan 
Tinggi di India Bagi Mahasiswa Indonesia”
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FORUM Mahasiswa Is-
lam Universitas Warmadewa 
menggelar Festival Formasi 
(FESPOR Project) dengan 
mengusung tema “Berani 
Berkompetisi dengan Ber-
landaskan Pengetahuan & 
Keterampilan” di Ruang Te-
ater Kampus Unwar Sabtu 
(6/8/22). Kegiatan FESFOR 
Project ini melaksanakan 2 
kategori lomba yakni Tartil 

Qur’an dan Lomba Lagu Pop 
Religi. 

Rektor Universitas War-
madewa yang diwakili oleh 
Wakil Dekan III Fisip Unwar 
Drs. Dewa Ketut Suryawan, 
M.Si mengatakan bahwa kegi-
atan ini sangat baik untuk di-
laksanakan khususnya dapat 
memberikan berkontribusi 
dalam rangka memperkenal-
kan Universitas Warmadewa 

ke masyarakat luas. Selain itu 
ia juga mengajak unitas for-
masi untuk lebih berinovasi 
dalam mengembangkan ke-
giatan, tidak hanya berfokus 
pada satu konsep islam saja, 
akan tetapi bisa dilaksana-
kan secara universal dengan 
menggunakan Pancasila se-
bagai landasan utamanya. 

“Ini akan menarik minat 
para peserta untuk mengi-

kuti kegiatan sehingga minat 
orang lain yang ingin meng-
ikuti kegiatan ini lebih ba-
nyak tidak hanya dikalangan 
anak-anak formasi saja dan 
ini juga sebagai bentuk rasa 
kebesamaan dalam kesatuan 
NKRI” ungkapnya. 

Sekretaris Yayasan Kese-
jahteraan Korpri Propinsi Bali 
Ir. I Ketut Sugihantara, M.SA 
menyambut baik kegiatan 

yang diselenggarakan oleh 
unitas formasi. Menurutnya 
kegiatan ini dapat menum-
buhkembangkan rasa solida-
rits dan juga mengasah diri 
dalam berkompetisi. Selain 
itu ia mengajak kepada se-
luruh peserta dan undangan 
yang hadir untuk menjunjung 
tinggi rasa nasionalisme dan 
cinta kepada NKRI sebab 
saat ini telah memasuki bu-

UMUM

UNITAS Penalaran dan Jurnalis-
tik Mahasiswa Universitas Warma-
dewa menyelenggarakan Perayaan 
Hari Ulang Tahun yang ke-6 dengan 
tema “Cipta, Rasa, dan Karsa” di 
Ruang Auditorium Widya Sabha 
Uttama Unwar, Kamis (11/8/22). 

Pembina UPJM Unwar Dr. I Gusti 
Agus Maha Putra Sanjaya, S.Pt., 
M.M., mengucapakan selamat 
ulang tahun kepada UPJM Unwar. 
Selaku Pembina unitas ia sangat 
bersyukur karena dari tahun ke 
tahun unitas ini terus mengalami 
perubahan kearah yang lebih baik. 

Disamping itu banyak keku-
rangan juga yang harus dibenahi ke 
depannya. Hal ini tentu menjadi PR 
bagi UPJM yang harus dituntaskan 
sehingga unitas ini semakin baik 
dan semakin berprestasi kedepan-

nya untuk membanggakan Unwar. 
Rektor Unwar yang diwakili oleh 

Wakil Rektor III, Dr. Ir. I Wayan Par-
wata, M.T., IPU., Asean.Eng., dalam 
sambutannya mengucapkan sela-
mat ulang tahun yang ke-6 kepada 
UPJM Unwar dan berharap UPJM 
Unwar ini bisa menjadi corong dari 
suara mahasiswa di Unwar untuk 
menuliskannya di media-media 
sosial ataupun media cetak. 

Penulisan majalah Singaduala 
yang dikelola oleh UPJM Unwar 
dikatakan sudah baik dan dihargai 
oleh Rektor, ke depan UPJM Unwar 
ini mampu meningkatkan lagi ku-
alitas tulisan-tulisan yang mereka 
buat dan mampu menyampaikan 
permasalahan-permasalahan se-
hari-hari yang ada di Bali khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. [dd]

BAHKAN Fakultas Pertani-
an Unwar mengintegrasikan 
sebanyak 4 kegiatan yaitu 
agroteknologi berupa pena-
naman sayuran, kemudian 
kegiatan perikanan berupa 
budi daya ikan nila dan udang 
galah, selanjutnya peterna-
kan dengan komoditas ayam 
kampung super dan terakhir 
adalah ilmu teknologi pangan 
(ITP) dengan pengolahan ha-
sil dari tiga kegiatan tersebut, 
tentunya tanpa limbah yang 
terbuang sedikitpun. 

Pada prinsipnya dalam 
Matching Fund kali ini, menja-
dikan sebuah produk seperti 
perikanan produknya adalah 
udang galah dan ikan nila 
yang bisa dikonsumsi dengan 
proses mengambil limbah 
dari peternakan berupa ko-

toran ayam lalu dijadikan 
pakan ikan sehingga tidak ada 
kotoran yang terbuang sia-sia. 

“Tentunya ditambahkan 
dengan mikroorganisme serta 
molase sebagai pakan dari 
ikan tersebut sehingga kotor-
an ayam bisa dipakai sebagai 
pakan ikan,” ucap Kaprodi 
Manajemen Sumber Daya 
Perairan, Ir. Ni Made Darmadi, 
M.Si, di kebun Agro Learning 
Center, kamis (8/9/22). Ke-
mudian dalam agroteknologi 
diterapkan dengan air sebagai 
limbah kolam yang diambil 
nutrisinya untuk menyiram 
sayuran hidroponik yang di-
letakkan di atas kolam ter-
sebut. “ Terintegrasi semua 
dan tidak ada sesuatu yang 
terbuang,” imbuhnya. 

Disisi lain, dalam bidang 

UNITAS Gita Sri Ksari Warma-
dewa (GSK) menggelar kegiatan 
Musyawarah anggota (MUSANG) 
dengan mengusung tema “mewu-
judkan kepemimpinan organisasi 
serta membangun regenerasi po-
tensial yang berintegritas tinggi 
serta proaktif” bertempat di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar, Sabtu (1/10/22).

Pembina GSK Unwar Ir. Yan To-
nga, M.P dalam sambutannya me-
ngatakan sebagai wadah/organisasi 
harus terus semangat melaksana-
kan dan memprogramkan berbagai 
kegiatan yang medukung kemajuan 
lembaga. Pihaknya yakni Yayasan 
dan Rektorat akan terus mendukung 
kegiatan yang dilaksanakan GSK 
terlebih lagi kegiatan berbentuk 
kompetisi yang dapat menghasilkan 
prestasi bagi lembaga. 

“Maka dari itu mestinya ma-

hasiswa senantisa terus 
meningkatkan prestasi 
baik di tingkat regio-
nal, nasional bahkan 
international. Melalui 
kegiatan ini saya harap 
bermusyawarah dengan 
baik untuk menentukan 

pemimpin yang akan menahkodai 
unitas GSK ke depan”ungkapnya. 

Rektor Universitas Warmade-
wa Prof. dr. Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK dalam sambutan-
nya menyampaikan bahwa kegiat-
an Musyawarah Anggota ini memilik 
tujuan untuk meninjau kembali AD 
ART dan pemilihan ketua dan ke-
pengurusan baru suatu organisasi. 
Menurutnya kegiatan Ini merupa-
kan rutinitas tahunan bagi sebuah 
organisasi untuk itu ia berharap 
kegiatan musyawarah anggota ini 
dapat berjalan dengan lancar. 

“Selain itu saya ingin Unitas GSK 
ini, terus meningkatkan diri secara 
berkesinambungan dalam penge-
membangan organiasi. Apalagi GSK 
sudah mampu menghasilkan banyak 
prestasi, Paling tidak ada sebuah cita-
cita kedepan dalam bentuk visi dan 
misi GSK,” paparnya. [pp]

FAKULTAS Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas Warmadewa 
kembali menggelar Pelantikan Dokter 
ke-XXIV bertempat di Ruang Guna Priya 
Dharmapatni Mandapa FKIK Unwar Rabu 
(12/10/2022) Pada pelantikan dokter kali 
ini dilantik 1 orang dokter baru atas nama 
dr. I Gusti Ayu Ririn Crisnawati.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Unwar dr. I Gusti Ngurah Anom 
Murdhana, Sp.FK dalam sambutanya 
mengatakan merasa berbahagia karena 
pada hari ini FKIK kembali melahirkan 
dokter baru pada upacara pelantikan 
dokter ke-XXIV. Ia berpesan kepada dok-
ter yang dilantik agar mengamalkan ilmu 
pengetahuan dan profesinya dengan baik 
untuk kepentingan masyarakat dan ne-
gara sesuai dengan kode etik kedokteran 

indonesia. 
“Amalkanlah profesi anda untuk ke-

pentingan orang banyak dan jangan lupa 
untuk menjungjung tinggi dan menjaga 
nama baik almamater. Nama besar sri 
ksari warmadewa tetap kita jadikan 
pedoman. Dengan itu astungkara nama 
besar ini tetap abadi untuk selama-sela-
manya”ungkapnya. 

Ia juga mengucapkan banyak-banyak 
terimakasih kepada semua pihak atas 
kerja keras semua pihak dan terbukti 
dengan hal itu lulusan UKMPPD FKIK 
Unwar sangat tinggi yakni 92%. 

“Walaupun target kita 100% ini ma-
sih menjadi PR besar bagi kita. Semoga 
dengan kerja keras kita bersama predikt 
unggul ini dapat segera kita dapatkan”-
pungkasnya. [pp]

SERANGKAIAN penyelengga-
raan “The 5th Guangdong - Hong 
Kong - Macao Greater Bay Area 
- Association of Southeast Asian 
Nations International Colleges 
Design and Construction Competi-
tion” dengan tema “Half Pavilion”, 
Prodi Arsitektur Fakultas Teknik dan 
Perencanaan Universitas Warama-
dewa kembali dipercaya sebagai 
event organizer dan tuan rumah 
divisi Indonesia menggelar “Inter-
national Student Competition in 
Architectural and Contruction of 
Bamboo 2021”. 

Ini merupakan ketiga kalinya 
secara berturut-turut Prodi Arsitek-
tur FTP Unwar ditunjuk selaku tuan 
rumah event ini. Sebagai puncak 
acara, Prodi Arsitektur FTP Unwar 
menggelar Penjurian Final 12 besar 
yang dilangsungkan secara hybrid 
yang dipusatkan di Auditorium 
Widya Sabha Uttama Unwar, Sabtu 
(20/8/22). 

Dekan FTP Unwar, Prof. Dr. Ir. 
I Wayan Runa, M.T., didampingi 
Ketua Panitia, I Putu Hartawan, 
ST.,MT., mengatakan bahwa kom-
petisi Bambu Internasional ini 
sudah berlangsung selama 4 kali 
sejak tahun 2019 dan Prodi Arsitek-
tur Unwar telah dipercaya menjadi 
koordinator penyelenggara di In-
donesia 3 kali berturut-turut (2020, 
2021, dan 2022). 

Atas kepercayaan ini, Prof. Runa 
mengaku bangga dan berharap 
kerjasama ini terus bisa ditingkat-
kan ke depannya sehingga yang 

menjadi impian Prodi Arsitektur 
FTP Unwar untuk membuat labo-
ratorium bambu bisa terwujud. 
Bahkan, pengembangan Bambu 
dan Kayu akan dimasukkan dalam 
kurikulum sebagai bentuk menjaga 
kearifan lokal Bali. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
mengapresiasi penyelenggaraan 
kompetisi bambu tingkat interna-
sional yang diselenggarakan oleh 
Prodi Arsitektur FPT Unwar. Apalagi, 
Prodi Arsitektur Unwar telah sering 
memenangkan kompetisi Bambu 
ditingkat internasional, oleh karena 
itu Prof. Widjana berharap kompe-
tisi kali ini menghasilkan sesuatu 
yang lebih dari tahun sebelumnya. 

“Sekaranglah generasi baru ini 
kembali lagi membuat kreasi-kre-
asi baru yang bisa memanfaatkan 
bambu secara optimal. Event inilah 
yang saya harapkan bisa memberi-
kan kesempatan kepada generasi 
muda untuk ekspose terhadap pe-
manfaatan bambu dari sisi aristek-
tur modern,” tandas Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengaku bangga karena keempat 
kalinya Prodi Arsitektur FTP Unwar 
ditunjuk sebagai tuan rumah kom-
petisi bambu tingkat internasional. 

Menurutnya, kompetisi ini me-
rupakan ajang internasional untuk 
menampilkan karya-karya kreatif 
mahasiswa seluruh Indonesia dan 
bahkan dunia.  [ds]

FORMASI UNWAR Gelar FESFOR Project

lan kemerdekaan Republik 
Indonesia.

 “untuk itu semangat 
dan perjuangan kita sebagai 
penerus bangsa perlu meng-
isi kemerdekaan dengan 

prestasi-prestasi membang-
gakan. Kegiatan yang dilak-
sanakan ini adalah bukti 
dalam semangat perjuang-
an sebagai seorang mahasis-
wa” ungkapnya. [pp]

n MATCHING FUND 2022

FP Unwar Tunjukkan Integrasi Pertanian 
Tidak Menimbulkan Limbah Terbuang

Matching Fund 2022 yang digarap 
Fakultas Pertanian Universitas 

Warmadewa menunjukkan sektor 
pertanian adalah bidang yang sangat 

menjanjikan untuk saat ini dan ke depan. 

perikanan, Ir. I Ketut Agung 
Sudewa, M.Si menjelaskan 
polanya adalah dengan 
mengintensifkan pemeliha-
raan udang galah dan ikan 
nila yang menerapkan sistem 
Nutrient Tank. “Kita rediasi ke 
kolam di bawahnya dan sete-
lah dibersihkan kita pakai se-
bagai bahan atau unsur hara 
untuk tanaman yang di atas 
tangki tersebut,” paparnya. 

Sementara sisa tanam-
an yang tidak memiliki nilai 
ekonomis juga akan dimanfa-
atkan sebagai pupuk organik 
cair. “Bahan-bahannya adalah 
limbah sayuran yang kita ta-
nam dan tidak memiliki nilai 
ekonomis kemudian dicam-
pur dengan limbah kotoran 
ayam setelah itu ditambahkan 
dengan molase selanjutnya 
diaduk dan difermentasi da-
lam satu tangki yang nantinya 
digunakan untuk memupuk 
baik di pola nutrient tank ma-
upun di lahan,” Agung Sudewa 
kembali menjelaskan. 

Sementara, dalam aktivi-
tas peternakan yakni dengan 

memilih satu komoditi ayam 
kampung super. Menurut 
Wakil Dekan I FP Unwar, Ir. 
Yan Tonga, MP, ayam kam-
pung super ini merupakan 
salah satu jenis ayam yang 
unggul hasil persilangan dari 
ayam kampung biasa dengan 
ayam ras petelur.”Ini adalah 
pertanian terintegrasi tentu 
kita akan menyambungkan 
semua aktivitas yang ada di 
Matching Fund dengan bebe-
rapa komoditi di bidang per-
tanian menjadi satu kesatuan 
yang utuh tanpa ada limbah 
yang terbuang percuma,” ujar 
Yan Tonga seraya menambah-
kan pihaknya memodifikasi 
penggunaan pakan dengan 
memanfaatkan limbah yang 
dihasilkan dari budidaya per-
tanian seperti sayur-sayuran. 

Tonga menambahkan, hal 
ini dilakukan dalam rangka 
menekan biaya pakan yang 
cukup tinggi sehingga dengan 
memanfaatkan limbah sisa 
pertanian bisa mengurangi 
jumlah pakan komersil yang 
di pasaran harganya cukup 

mahal. “Dalam kurun waktu 
60 sampai 75 hari ayam-ayam 
ini sudah siap dipanen dan 
seterusnya akan diolah men-
jadi produk kuliner sehingga 
anak-anak muda milenial 
yang bergerak di pertanian 
bisa menjadikan kegiatan per-
tanian terintegrasi ini men-
jadi salah satu cara untuk 
menggantungkan hidup,” 
imbuhnya. Semua metode 

dalam pengintegrasian antara 
pertanian, perikanan, dan pe-
ternakan tersebut akan diolah 
oleh program studi ilmu dan 
teknologi pangan (ITP). 

“Misalnya empon-empo-
nan yakni jahe dan kunyit 
diolah menjadi jamu-jamuan 
seperti jahe instan dan kunyit 
instan serta minuman kunyit,” 
jelas Kaprodi Ilmu dan Tekno-
logi Pangan FP Unwar, Dr.Ni 

Made Ayu Suardani S, S.TP., 
M.Si yang juga selaku ketua 
dalam Matching Fund 2022. 

Sementara untuk produk 
dari perikanan akan diolah 
menjadi nila crispy dan udang 
galah yang bisa dijual untuk 
meningkatkan perekonomi-
an. Untuk pertanian seperti 
sayuran akan menjadi pangan 
untuk menghasilkan pangan 
yang berserat tinggi.[pp]

Prodi Arsitektur FTP Unwar Kembali Menggelar 
Kompetisi Bambu Internasional 2022

FKIK Unwar Gelar Pelantikan Dokter ke-XXIV

GSK Unwar Gelar Musyawarah Anggota ke-VI HUT ke-6 UPJM Unwar
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PROGRAM PentaCOME 1000+ 
to Stop Stunting and Create a 
Golden Generation mengelabo-
rasikan konsep antara kemandi-
rian kesehatan (terutama terkait 
pembuatan dan pengembangan 
alat kesehatan, pembuatan dan 
pengembangan obat herbal 
dan non-herbal, penanganan 
permasalahan stunting) dengan 
Pemulihan ekonomi dan pe-
ngembangan pariwisata, serta 
ruang lingkupnya mengadopsi 
iptek dan kepakaran oleh per-
guruan tinggi mitra (termasuk 
bentuk kegiatan pelatihan, pem-
binaan, dan bentuk jasa/produk 
lainnya). Inovasi rekacipta ini 
dimatching-kan dengan peluang 
cipta yang menjadi kebutuhan 
mitra dunia usaha, dunia indus-
tri (DUDI) secara sinergis untuk 
membangun negeri, mencipta-
kan lapangan kerja, dan men-
cetak calon-calon enterpreuner 
baru dalam desain dan peta 
jalan program ini. Mulai dari 
mengenalkan Mahasiswa pada 
berbagai program lintas sektor, 
lintas profesi yang dapat memicu 
inovasi dan kreatifitas berbasis 
kebutuhan masyarakat, dunia 
usaha, dunia industri, pemerin-
tah, akademisi (lintas profesi 
kesehatan dan non kesehatan 
terkait), dan media.

Program rekacipta inovasi 
dari Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan Universitas War-
madewa (FKIK Unwar) disebut 
sebagai PentaCOME 1000+ to 
Stop Stunting and Create a Gol-
den Generation. Nomenclatur 
PentaCOME 1000+ terbentuk dari 
2 kata, yaitu : Pentahelix dan 
COME 1000 Hari Awal Kehidupan 
(HAK) Plus (+). Pentahelix adalah 
sebuah konsep kolaborasi pro-
gram antara akademisi, dunia 
usaha dunia industri (DUDI), 
pemerintah, media massa, dan 
masyarakat dalam memecahkan 
persoalan yang ada di masyara-
kat secara bersama-sama dalam 
satu kegiatan, dan COME 1000 
HAK adalah pendampingan 1 
mahasiswa FKIK Unwar, 1 ibu 
hamil keluarga dan lingkungan-
nya sebuah program yang sudah, 
dan sedang berjalan yang terus 
akan dikembangkan dengan 
rekacipta inovasi di hulu berupa 
pendampingan remaja/pasang-
an usia subur/pria usia subur/
perempuan usia subur(PUS)/
calon pengantin(catin), dan di 
hilir pemberian edukasi dan ban-
tuan suplementasi oleh mitra PT. 
Industri Jamu dan Farmasi Sido 
Muncul, tbk terkait pengenalan, 
pemanfaatan, pembudidayaan, 
dan agribisnis tanaman obat 
keluarga (TOGA) dalam upaya 
turut serta mencegah stunting, 
dan menciptakan generasi emas. 
COME 1000 HAK yang telah ada 
sejak 2017 di FKIK Unwar meru-
pakan salah satu program yang 
memenuhi persyaratan dapat di-
usulkan ke dalam matching fund 
(MF) Kedaireka Kemenristekdikti 
2022 karena kegiatan yang sudah 
ada, sedang berjalan, dan terus 
akan berjalan, serta telah bermit-
ra dengan DUDI. Durasi inisiasi 
pelaksanaan program rekacipta 
ini selama 4 bulan, melibatkan 
8 orang dosen Tim PentaCOME, 
42 Dosen Pengampu COME, 417 
mahasiswa COME di semester 
3, 5, dan 7 tahun 2022/2023. De-
ngan anggaran MF kedaireka Ke-
mendikbudristedikti yang telah 
diberitaacarakan di tahun 2022 
sebesar Rp. 201.792.000,- dan 
dana mitra dunia usaha dunia 
industri PT. Industri Jamu dan 
Farmasi Sido Muncul, Tbk secara 
in-kind sebesar Rp. 247.258.500,-. 
Ketua Tim Pengusul dr. I Gusti 
Ngurah Made Bayuningrat, Sp.OG 
Subsp. Obginsos(K)., M.M. dari 
FKIK Unwar. Usulan ini telah di-
sahkan oleh penanggungjawab 
Perguruan Tinggi Rektor Univer-
sitas Warmadewa Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK., 
dan Ketua Badan Penyelenggara 
Perguruan Tinggi Yayasan Kese-
jahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. 
Drs. A. A. Oka Wisnumurti, M.Sc.

Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) tahun 2017 menda-
patkan data di Indonesia ada 9 
juta balita stunting, prevalensi 
terbesar ke-5 dari 159 juta anak 
stunting di seluruh dunia. Hasil 
Survey Status Gizi Balita Indone-
sia (SSGBI) tahun 2019 mencapai 
27,67 persen setiap 10 anak, ada 
3 stunting, di Provinsi Bali tahun 
2021 paling rendah di Indonesia 
10,9 persen, walau demikian Bali 

terus mengupayakan penurunan 
angka stunting hingga tuntas 
(Zero Stunting). Kabupaten Bule-
leng dan Gianyar masuk dalam 
160 kabupaten/kota prioritas pe-
nanganan stunting tahun 2018-
2021. Data BKKBN Perwakilan 
Bali tahun 2021, kategori kelu-
arga berpotensi risiko stunting 
di Gianyar (Payangan) : Desa 
Melinggih 849, Kelusa 470, Bukian 
939, Puhu 850, Buahan 521, Kerta 
818, Melinggih Kelod 543, Buahan 
Kaja 726, Bresela 385, total 6,101 
orang. Penyelesaiannya meli-
batkan lintas program/sektor, 
kolaborasi ekosistem dan iklim 
inovasi sinergis inklusif antara 
unsur Pemerintah, Kampus(Per-
guruan Tinggi/PT), Dunia Usaha 
dan Dunia Industri (DUDI), dan 
Media/Masyarakat (pentahelix).

Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan Universitas War-
madewa (FKIK Unwar) menga-
dopsi Program Community Or-
iented Medical Education (COME) 
1000 Hari Awal Kehidupan (1000 
HAK) di Payangan yang sudah di 
mulai sejak tahun 2017 dalam 
kurikulum pendidikan kedokter-
an sampai kini, dan nanti yang 
kedepan menjadi program reka 
cipta, solusi, dan inovasi Penta-
COME 1000+ to Stop Stunting and 
Create a Golden Generation meli-
batkan seluruh Mahasiswa mela-
lui Pendampingan 1 Mahasiswa 
FKIK Unwar, 1 Ibu Hamil beserta 
keluarga, dan lingkungannya, 
pasangan usia subur(PUS)/calon 
pengantin(Catin)/pria usia subur/
perempuan usia subur/remaja 
usia 10-24 tahun dan ke depan 
pengembangan pariwisata (eko-
wisata). Value proposition reka 
cipta ini untuk pengembangan 
karakter mahasiswa, karena 
lenyapnya ”medicine as an art” 
akibat sistem pendidikan di Fa-
kultas Kedokteran yang “techni-
cal scientific skill of diagnosis and 
treatment,” yang mengakibatkan 
Mahasiswa tidak dapat mengem-
bangkan kepekaan, karakter, 
empati, simpati, bela rasa, soli-
daritas, komunikasi, interaksi so-
sial, dan semacamnya (softskill), 
dan enterpreunership yang bisa 
didapatkan dari pembelajaran 
di luar lingkungan kampus, selain 
mengasah hardskill kompetensi 
utama ilmu pengetahuan (bio/
aspek cure), dan psikososiospi-
ritual (aspek care). Mendidik Ma-
syarakat memahami pentingnya 
gizi, menekan angka kesakitan 
dan kematian ibu hamil dan bayi 
(Stunting) sebagai upaya kontri-
busi kampus mengawal generasi 
masa depan bangsa. Perbaikan 
kualitas bangsa dimulai dari 
kehamilan bahkan lebih ke hulu 
dari PUS, catin, remaja dalam 
menciptakan generasi emas dari 
periode emas. Program open 
innovation belum banyak per-
guruan tinggi mengadopsinya, 
bermanfaat bagi masyarakat juga 
civitas akademika dalam menja-
wab permasalahan peluang cipta 
dari mitra. Fokus dan Impact full 
membangun kepercayaan ma-
syarakat (trust building) bahwa 
perguruan tinggi hadir untuk 
menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi oleh masyara-
kat. Dosen mampu membawa 
mahasiswa pada permasalahan 
nyata di masyarakat dan me-
nyiapkannya menjadi generasi 
unggul, melalui riset dan hilirisasi 
inovasi PT untuk pemberdaya-
kan masyarakat seluas-luasnya. 
Pengabdian, pendidikan, dan 
penelitian menjadi solusi inovasi 
untuk menyelesaikan masalah di 
hilir dari hulu, termasuk stunting, 
dan Ekowisata untuk pemba-
ngunan ekonomi dan pengem-
bangan pariwisata. Program 
Inovasi rekacipta tahap pertama 
ini terbagi ke dalam 2 komponen 
program, yaitu :
1. Pendampingan COME 1000 

HAK, program yang sudah 
dan sedang dilaksanakan, 
dan akan ditambahkan de-
ngan : Pendampingan pada 
Pasangan Usia Subur (PUS)/
Calon Pengantin(Catin)/pria 
usia subur/perempuan usia 
subur/remaja usia 10-24 ta-
hun dan ke depan Pengem-
bangan Ekowisata.

2. Pendampingan Pasangan 
Usia Subur (PUS)/Calon 
Pengantin(Catin)/pria usia 
subur/perempuan usia su-
bur/remaja usia 10-24 tahun 
adalah program pengem-
bangan reka cipta dalam 
mempersiapkan generasi 
emas mulai dari hulu un-

tuk membentukan sumber 
daya manusia berkualitas 
melalui persiapan pasangan 
berumah tangga (Keluarga 
berkualitas), keterampilan 
hidup untuk siap menjadi 
orang tua, karena belum ada 
sekolah formal untuk menja-
di orang tua.

Kedepan di tahap selanjut-
nya akan dikembangkan program 
ekowisata berbasis Tanaman 
Obat Keluarga (TOGA), program 
pengembangan ini diharapkan 
dapat mendukung visi dan ni-
lai-nilai kampus Universitas War-
madewa, dan dunia usaha, dunia 
industri dalam kelestarian ling-
kungan, pembangunan ekonomi 
dan pengembangan pariwisata 
yang melibatkan insan Perguruan 
Tinggi.

Implementasi Program COME 
1000 HAK FKIK Unwar sepanjang 
kehamilan, kelahiran bayi, hingga 
mencapai bayi berumur 2 tahun 
(1000 Hari Awal Kehidupan/
HAK). Periode 9 bulan dalam 
kandungan (9 x 30 hari ) = 270 
hari ditambah 365 hari di tahun 
ke-1 dan 365 hari di tahun ke-2 
kelahiran (730 hari), adalah 1000 
HAK. Periode Emas/kritis ini akan 
menentukan masa depannya. 
Suatu investasi terbaik mencapai 
kemajuan bangsa, masa pertum-
buhan dan perkembangan organ 
yang menyusun berbagai sistem 
dalam tubuh, penting bagi per-
kembangan otak janin dan bayi 
hingga 2 tahun, “otak sosial”, bel-
ajar keterampilan fisik, berbicara, 
benar dan salah bagi kualitas 
kesehatan jangka panjang hingga 
ke sosial ekonomi, kemiskinan, 
dan kemakmuran. Pendamping-
an di periode emas, menciptakan 
generasi emas. Upaya dilakukan 
dengan pendampingan nutrisi 
selama kehamilan (asam folat 
dan zat besi), edukasi kesehatan 
pribadi dan lingkungan, pemerik-
saan antenatal care/ANC minimal 
4 kali, skrining komplikasi/faktor 
risiko kehamilan, persalinan, 
keluarga berencana, inisiasi me-
nyusu dini (IMD) dan ASI Eksklusif, 
timbang berat badan dan pengu-
kuran panjang badan, imunisasi 
dasar, dan pemberian makanan 
pendamping ASI (MP-ASI), serta 
kondisi lingkungannya. Nutrisi 
menjadi bagian terpenting da-
lam menyiapkan generasi emas, 
karena berdampak besar bagi 
kemampuan anak untuk bertum-
buh sehat, belajar, dan bangkit 
dari kemiskinan, berkontribusi 
bagi kesehatan masyarakat, sta-
bilitas, dan kemakmuran Negara. 
Proses ini memerlukan asupan 
gizi baik yang di konsumsi ibu 
maupun berasal dari cadangan 
ibu. Malnutrisi akan berdampak 
pada gangguan pertumbuhan 
dan perkembangan akibat jum-
lah sel yang kurang. Jika keku-
rangan gizi ini dapat dipenuhi 
dalam 1000 HAK, maka pertum-
buhan dan perkembangan sel 
masih dapat diperbaiki/rever-
sible, sebaliknya akan menetap. 
Jika berlanjut, maka berdampak 
jangka panjang, seperti : risiko 
penyakit tidak menular/kronis, 
seperti : hipertensi, diabetes tipe-
2, penyakit jantung- pembuluh 
darah, obesitas, kanker, stroke, 
dan disabilitas pada usia tua, 
juga menurunnya kemampuan 
kognitif dan prestasi belajar (ku-
rang cerdas), kekebalan tubuh, 
pertumbuhan fisik tubuh pendek 
(stunting), psikologis, sosial-eko-
nomi yang dapat menurunkan 
kualitas sumber daya manusia 
Indonesia usia produktif (anta-
ra 15-64 tahun), produktifitas, 
dan daya saing bangsa. Dalam 
jangka pendek dapat terjadi 
gangguan perkembangan otak, 
pertumbuhan fisik, dan metabo-
lisme tubuh. Jika kuantitas usia 
produktif di era bonus demografi 
meningkat tanpa ditunjang oleh 
kualitas sumber daya manusia. 
usia produktif yang baik, maka 
akan menimbulkan disaster/ben-
cana demografi. Peran Perguruan 
Tinggi sebagai institusi pendi-
dikan mempunyai tugas melak-
sanakan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat (Tri 
Dharma Perguruan Tinggi) sinergi 
dengan DUDI, pemerintah, media 
Proposal Usulan Matching Fund 
mestinya memberi kontribusi 
langsung bagi pembangunan 
bangsa yang berkelanjutan. Ber-
bagi ilmu pengetahuan, wawasan 
kedokteran dan kesehatan ada-
lah bentuk kontribusi kampus 
yang dapat berdampak bagi 

PentaCOME 1000+ To Stop Stunting 
And Create A Golden Generation

The First “Golden Ticket” Program Matching Fund 
Kedaireka Kemenristekdikti 2022 Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa

dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat, Sp.OG Subsp. Obginsos (K)., M.M.
Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Konsultan Obginsos

generasi masa depan juga pem-
bangunan bangsa, terutama 
turut aktif dalam menurunkan 
angka kematian dan kesakitan 
ibu dan bayi. Mahasiswa ke-
dokteran sebagai cikal bakal 
menjadi Dokter sejak awal harus 
membiasakan diri berempati, 
peka terhadap permasalahan 
kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat, melatih diri dalam 
kegiatan-kegiatan kemanusiaan 
dan sosial. Kontribusi tersebut 
merupakan tanggungjawab so-
sial dari setiap insan Perguruan 
Tinggi (PT). Kolaborasi konsep Tri 
Dharma Perguruan Tinggi secara 
bersamaan dan utuh di masyara-
kat. 1000 HAK merupakan bagian 
dari upaya mengasah empati, 
membangun semangat mengab-
di, dan menjadi garda terdepan 
mengawal generasi yang tidak 
sekedar mengawal lahirnya 
bayi, namun mengawal lahirnya 
generasi pemimpin-pemimpin 
bangsa di masa depan. Dengan 
penyiapan kualitas generasi yang 
baik, akan turut menciptakan 
kualitas bangsa yang lebih baik 
sehingga di era bonus demografi 
tahun 2020-2030 peningkatan 
jumlah usia produktif tidak men-
jadi penghalang bagi pertum-
buhan ekonomi dan kesejahte-
raan masyarakat termasuk pada 
kemandirian kesehatan; upaya 
pencegahan dan penanganan 
Stunting, pembuatan dan pe-
ngembangan obat herbal dan 
non-herbal yang mendukung Pe-
mulihan ekonomi dan pengem-
bangan pariwisata berbasis eko-
wisata. Program Pendampingan 
yang sudah diimplementasikan 
sejak tahun 2017, dan berlang-

sung sampai saat ini di wilayah 
Kabupaten Gianyar, Kecamatan 
Payangan (Desa Kerta, Bukian, 
Puhu, Melinggih, Buahan, Desa 
Melinggih Kelod, Kelusa, Brese-
la, Melinggih, Buahan, Buahan 
Kaja, Puhu, Bukian, Kerta) de-
ngan melibatkan Mahasiswa, 
Dosen, bersama Mitra BKKBNP 
Bali, dan instansi terkait (Dinas 
Kesehatan, BPJS, Pemerintahan 
Desa, Puskesmas, Rumah Sakit, 
Bidan, Dokter praktek, kader, dll) 
juga DUDI dan Media. Kerjasama 
dengan Mitra BKKBNP Bali telah 
dilakukan sejak ditandatangani 
kerjasamaantara BKKBN Pusat 
dengan Universitas Warmadewa 
tahun 2016 sampai sekarang, 
demikian pula Kemitraan antara 
PT. Sido Muncul dengan Univer-
sitas Warmadewa sejak tahun 
2017. Berbagai kegiatan edukasi 
telah dilakukan bersama tentang 
kesehatan reproduksi, konseling 
remaja, keluarga berencana, 
1000 HAK, kampung KB, dll. 
Tahapan dan jumlah Mahasiswa 
yang mendampingi Ibu Hamil 
beserta Keluarga dan Lingkung-
annya. Tahap Pertama Agustus 
2017 : 81 orang, Kedua Agustus 
2018 : 103 orang, Ketiga Agustus 
tahun 2019 : 124 orang, Keempat 
Agustus tahun 2020 : 136 orang, 
Kelima Agustus tahun 2021 : 157 
orang, dan sampai awal tahun 
2022 Program pendampingan 
ini telah melibatkan 601 orang 
Mahasiswa. Program ini perlu 
keberlanjutan, kedepan akan 
menempatkan kembali mahasis-
wa ke berbagai wilayah binaan, 
dan bersama mitra DUDI akan 
terus dikembangkan untuk men-
dukung visi DUDI, Media, dan 
kampus Universitas Warmadewa 
menjadi Universitas bermutu 
yang berwawasan ekowisata 
dan berdaya saing global tahun 
2034, dengan Visi Antara FKIK 
Unwar adalah menjadi institusi 

pendidikan kedokteran dan ilmu 
kesehatan yang terbaik di Indo-
nesia bagian Timur pada tahun 
2026, berbasis teknologi infor-
masi dan menghasilkan lulusan 
yang berkarakter, kompeten, 
dan unggul di bidang kesehatan 
pariwisata yang mampu meng-
hasilkan Sarjana Kedokteran 
dan Dokter yang kompetitif dibi-
dang kesehatan pariwisata dan 
berdaya saing global pada 2034, 
sehingga dampak kegiatan ini 
tidak saja dirasakan Perguruan 
Tinggi dan mahasiswa, namun 
keberadaannya dapat berman-
faat bagi masyarakat yang di-
ampu, pemerintah, DUDI, dan 
Media. Mahasiswa berinteraksi 
dan melakukan pembelajaran di 
luar kampus/perguruan tinggi, di 
mulai di Desa Payangan Kabupa-
ten Gianyar Bali, tidak menutup 
kemungkinan ke depan akan di-
kembangkan di wilayah lainnya. 
Program ini dilaksanakan selama 
3 tahun dengan beban studi 6 SKS 
(195 jam pembelajaran). Tema 
Pembelajaran di setiap semester 
akan berbeda disesuaikan de-
ngan pertumbuhan dan perkem-
bangan janin/anak. Di mulai de-
ngan pembekalan di semester 2, 
dilanjutkan pendampingan dan 
kunjungan lapangan sesuai mo-
dul yang disiapkan berbeda-beda 
di setiap semester. Kunjungan 
lapangan mulai semester 3 de-
ngan pendampingan modul 1, 2, 
3, berlanjut di semester 4 mengisi 
modul 4, di semester 5 mengisi 
modul 4 akhir dan 5, dan di se-
mester 6 mengisi modul 6 sampai 
berakhir di modul 7 semester 7. 
Mahasiswa mendampingi sesuai 
kompetensinya sebagai maha-
siswa, dan diharapkan mampu 
mengikuti perkembangan ibu 
hamil, bayi/anak, beserta kelu-
arga dan lingkungannya selama 
rentang waktu 1000 HAK sampai 
anak berusia 2 tahun. Kedepan 
program yang akan dilaksana-
kan pengembangan Modul 8. 
Pasangan Usia Subur(PUS)/Calon 
Pengantin (Catin).

Pengembangan dan modifi-
kasi Modul 8. Penggunaan Modul 
8. di pentacome menggunakan 
form modifikasi pola indikator 
dari aplikasi elsimil. Dengan 
mempertimbangkan kondisi, 
situasi, kendala, dan tantangan 
dilapangan berkaitan dengan :
1. Waktu pelaksanaan kegiatan 

yang terbatas hanya 2 bulan 
sementara waktu ideal un-
tuk melakukan pemantauan 
catin lebih dari 3 bulan, agar 
ketika ditemukan permasa-
lahan langsung dilakukan 
terapi dan pendampingan,

2. Adat dan budaya, dserta 
kebiasaan masyarakat be-
lum menganut paham mela-
porkan rencana pernikahan 
sebelum waktu menikah ada 
rasa malu, takut, khawatir 
pernikahan gagal dan tereks-
pose sebelum pelaksanaan 
pernikahan.

3. Jumlah catin yg dibutuhkan 
417 org di 9 desa ini kendala 
dan tantangan tersendiri un-
tuk pemenuhan sampel 417 
org yg dalam rentang waktu 
efektif 2 bulan pelaksanaan 
program pentacome sangat 
tidak dimungkinkan.

Dengan mempertimbangkan 
hal-hal tersebut agar pelaksa-
naan tetap bisa berjalan lebih 
universal dan masih menjadi 
bagian hulu dari pendampingan 
PentaCOME 1000+, disertakan 
remaja usia 10-20 tahun (sesuai 
kriteria remaja dari BKKBN)/
Perempuan Usia Subur/Pria Usia 
Subur/Catin pendampingan ke 
hulu dapat merata bagi 417 org 
mahasiswa sehingga formulir di 
modul 8. Pendampingan PUS/Ca-
tin ditambahkan pendampingan 
pria usia subur, atau perempuan 
usia subur, atau remaja usia 10-24 
tahun di wilayah pendampingan 

dimaksud.
Program Pendampingan 1000 

HAK yang sudah berjalan dan 
sedang berlangsung sampai seka-
rang, dan kedepan pengembang-
an program PentaCOME 1000+ to 
Stop Stunting and Create a Golden 
Generation bersama mitra DUDI, 
Pemerintah, dan Media. Program 
1000 HAK dimulai dengan pembe-
kalan di semester 2, dilanjutkan 
kombinasi pembelajaran dalam 
ruang dan pendampingan dalam 
bentuk kunjungan lapangan ke 
luar kampus mulai di semester 3. 
Pembelajaran dengan tema Ibu 
Hamil dan Persalinan Sehat yang 
mencakup Modul 1, 2, dan 3 terdi-
ri dari : tutorial, diskusi kelompok, 
kunjungan lapangan. Tutorial dan 
diskusi kelompok merupakan 
bimbingan dengan dosen pem-
bimbing terkait identifikasi dan 
pemecahan masalah selama kun-
jungan lapangan. Pendampingan 
di Semester 3 ini memiliki tujuan 
umum untuk meningkatkan pe-
mahaman mahasiswa mengenai 
riwayat kesehatan ibu hamil, 
perencanana persalinan, dan 
kesehatan keluarga, serta kon-
disi rumah dan lingkungannya. 
Dengan tujuan khusus agar ma-
hasiswa di akhir pendampingan 
mampu menjelaskan; Ibu hamil 
dan riwayat kesehatannya (infor-
masi ibu, kondisi kesehatan ibu, 
riwayat persalinan sebelumnya), 
keluarga, rumah, dan lingkung-
an ibu hamil (anggota keluarga, 
profil rumah, halaman, ling-
kungan diluar rumah, dan pola 
diet keluarga); masa kehamilan, 
perencanaan persalinan ibu, dan 
masalah solusi terkait kehamilan 
dan persalinan (pemeriksaan 
ibu hamil, rencana pasca hamil, 
skrining kehamilan risiko tinggi, 
APGAR keluarga, kebiasaan baik 
dan buruk dalam keluarga, pola 
diet ibu hamil, catatan menyam-
but persalinan, konseling per-
salinan, dan kesehatan spiritual 
ibu hamil).

Terdapat 2 aktifitas pembel-
ajaran utama, yaitu tutorial dan 

kunjungan lapangan, sebagai 
berikut : 1. Tutorial. Kegiatan ini 
berupa diskusi kelompok dengan 
Dosen pembimbing. Dalam dis-
kusi pertama berupa persiapan 
sebelum melakukan kunjungan 
lapangan. Diskusi selanjutnya 
berupa diskusi masalah yang 
ditemukan selama kunjungan 
dan penyelesaiannya. 2. Kun-
jungan Lapangan. Kunjungan ke 
ibu hamil sedikitnya 1(satu) kali 
dalam 1 (satu) bulan atau mini-
mal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu ) 
semester. Dalam kunjungan ini, 
Mahasiswa wajib mengisi data 
pada formulir dalam modul yang 
disiapkan, dan menggali informa-
si, serta menyimpulkan masalah 
yang terjadi pada ibu hamil, kelu-
arga, rumah, dan lingkungannya. 
Pada pendampingan di Semester 
4 mengisi Modul 4 dengan tema 
pembelajaran Persalinan Sehat,

Masa Nifas Sehat. Tujuan 
umum pembelajaran adalah 
untuk meningkatkan pemaham-
an mahasiswa mengenai masa 
persalinan ibu, dan masa nifas, 
serta konseling perencanaan 
Keluarga Berencana. Dengan 
tujuan khusus agar mahasiswa 
di akhir pendampingan mampu 
menjelaskan; persalinan sehat, 
neonatus sehat, masa nifas se-
hat, masalah dan solusi terkait 
dengan persalinan, neonatus, 
dan masa nifas. Pendampingan 
di Semester 5 bertema Bayi Se-
hat, Keluarga Berkualitas terdiri 
atas 2 Modul, yaitu : Modul 4 
Kesehatan Neonatus hingga usia 
6 bulan dan Modul 5. Konseling 
Metode Keluarga Berencana (KB). 
Pembelajaran mencakup tutorial, 
diskusi kelompok, dan kunjungan 
lapangan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Diskusi kelompok 
dalam bentuk bimbingan de-
ngan dosen pembimbing terkait 
kunjungan lapangan yang telah 

dilakukan dan pemecahan ma-
salah selama kunjungan. Tujuan 
pembelajaran di Semester 5 
adalah untuk meningkatkan pe-
mahaman mahasiswa mengenai 
kesehatan neonatus hingga usia 
6 bulan dan konseling pemilihan 
metode keluarga berencana (KB) 
dalam program 1000 HAK. De-
ngan tujuan khusus mahasiswa 
diharapkan mampu menjelas-
kan kodisi kesehatan neonatus 
hingga usia 6 bulan, pemilihan 
metode KB setelah melahirkan, 
dan masalah dan solusi terkait KB 
dan kesehatan bayi usia 6 bulan. 
Pendampingan di Semester 6 
mengusung tema Bayi Sehat dan 
Keluarga Bahagia. Materi pem-
belajaran adalah kesehatan bayi 
usia 0-11 bulan yang tertuang 
dalam Modul 6. pembelajaran, 
yaitu : Kesehatan Bayi Uasia 
6-11 bulan, mencakup tutorial, 
diskusi kelompok dan kunjungan 
lapangan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Mahasiswa akan 
menggali informasi mengenai 
pemantauan nutrisi bayi, per-
tumbuhan dan perkembangan 
bayi, pemamtauan imunisasi, 
kesehatan spiritual bayi dan 
pola konsumsi ibu. Modul ini ber-
manfaat memberikan gambaran 
kondisi kesehatan bayi : nutrisi 
bayi, pertumbuhan dan perkem-
bangan bayi serta status imuni-
sasi. Pembelajaran di Semester 
7 bertema Anak sehat, Keluarga 
Sejahtera. Materi pembelajaran 
adalah kesehatan bayi di bawah 2 
tahun (BADUTA 12-23 bulan) yang 
tertuang dalam modul 7. Menca-
kup tutorial/diskusi kelompok 
dan kunjungan lapangan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 
Adapun tujuan umum adalah un-
tuk meningkatkan pemahaman 
mahasiswa mengenai kesehatan 
Baduta usia 12-23 bulan . Tujuan 
khusus adalah untuk menjelas-
kan status kesehatan dan tum-
buh kembang Baduta secara fisik 
dan mental, menjelaskan pola 
asuh Baduta dan Pola makan ibu, 
mengidentifikasi masalah, solusi 

terkait kesehatan dan tumbuh 
kembang Baduta.

Pada setiap semester 3-7 di 
pertengahan masa pembelajar-
an, dilakukan evaluasi internal 
mempertemukan perwakilan 
Mahasiswa dan Tutor untuk men-
dapatkan masukan penyempur-
naan pembelajaran. Pada akhir 
masa pembelajaran dilakukan 
ujian lisan dan setiap mahasiswa 
membuat laporan hasil kunjung-
an. Setiap tutor/pembimbing 
dapat menggunakan semua la-
poran mahasiswa bimbingannya 
yang diolah menjadi satu laporan 
pengabdian kepada masyarakat 
(PKM). Setiap semester memiliki 
tujuan industri pembelajaran 
yang berbeda-beda. Penilaian 
mencakup ketiga domain, yaitu : 
pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap industri. Materi yang diuji-
kan untuk pengetahuan berasal 
dari kunjungan lapangan. Ujian 
blok merupakan ujian penge-
tahuan berupa ujian lisan yang 
dilakukan pada akhir proses pem-
belajaran. Prasyarat mengikuti 
ujian, Mahasiswa wajib mengikuti 
minimal 75 persen semua kegiat-
an pembelajaran. Nilai sumatif 
ditentukan dengan proporsi ujian 
lisan 60 persen, small group dis-
cussion 20 persen, dan laporan 
20 persen. Batas nilai minimal 
kelulusan 70 dari skala 100.

Demikianlah sekilas tentang 
upaya massive dan universal 
dalam mencegah stunting, dan 
menciptakan generasi emas mu-
lai dari hulu dan hilir melibatkan 
lintas sektor dan lintas institusi 
sehingga bersama-sama kita 
bisa, mari bekerjasama, bekerja 
bersama-sama, sama-sama be-
kerja diharapkan keberhasilan 
program ini dapat menginspirasi 
bagi kontribusi langsung kampus 
mengawal generasi. Semoga ber-
manfaat. ***
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1. Pendahuluan
Salah satu tempat wisata 

budaya di Bali yang unik na-
mun jarang dikunjungi oleh 
Wisatawan Indonesia adalah 
Cagar Budaya Nasional Re-
lief Yeh Pulu yang berlokasi 
di Banjar Batulumbang Desa 
Bedulu, Kecamatan Blah-
batuh, Kabupaten Gianyar. 
Kalau dicermati buku tamu 
yang tersedia, sebagian besar 
wisatawan yang berkunjung 
adalah Wisatawan Asing. Wi-
satawan domestik sangat 
jarang mengunjungi obyek 
ini, hal ini disebabkan kare-
na kurangnya promosi akan 
tempat wisata bersejarah 
ini. Oleh karena itu,Informasi 
dan Panduan liburan perlu 
disosialisasikan seperti, lo-

kasi obyek wisata,keunikan 
tentang obyek wisata, sejarah 
obyek wisata,sehingga layak 
untuk dijadikan salah satu 
objek wisata di Bali yang perlu 
dikunjungi oleh Wisatawan 
asing dan Wisatawan Dalam 
Negeri dan domestik.

2. Lokasi Obyek
Lokasi Obyek Wisata Cagar 

Budaya Relief Yeh Pulu Bedulu 
berada di Banjar Batulum-
bang, Desa Bedulu, Kecamat-
an Blahbatuh, Kabupaten Gi-
anyar. Untuk mencapai lokasi 
ini, kita harus melewati jalan-
an setapak lumayan sempit-
,akan tetapi jalan setapak ini 
sangat terawat dengan baik 
dari sisi kebersihan dan kein-
dahan. Perawatan terhadap 
jalan setapak ini, dilakukan 
oleh masyarakat sekitar yang 
memiliki organisasi pertanian 
yaitu warga Subak.

Di lokasi objek wisata 

ini, sudah tersedia prasa-
rana tempat parkir, toilet, 
toko penjual  oleh-oleh khas 
Bali  dan ada juga jasa pe-
mandu wisata. Selanjutnya, 
transportasi terbaik untuk 
berkunjung ke tempat wisata 
Yeh Pulu adalah transportasi 
pribadi, baik sepeda motor 
atau mobil.

Harus berkunjung ke tem-
pat wisata ini?

Jika anda seorang yang 
menyukai relief sejarah kuno, 
seni pahat dan suasana alam, 
maka objek wisata ini salah 
satu   tempat wisata yang 
harus dikunjungi di Bali saat 
liburan di Bali.

Di objek wisata ini dapat 
dilihat banyak relief kuno 
yang sangat unik. Karena 

terdapat banyak relief, maka 
tempat wisata ini disebut Re-
lief Yeh Pulu. Relief bersejarah 
ini di pahat pada batu cadas 
dengan panjang relief sekitar 
25 meter dengan lebar/tinggi 
relief sekitar 2 meter. Selain 
pahatan relief di dinding, juga 
ada patung, pemandangan 
sawah serta pemandangan 
tebing. Yang unik dari lokasi 
ini, bahwa lokasi tempat wi-
sata terletak di wilayah per-
sawahan yang masih sangat 
luas dan tersebar di segala 
penjuru desa Bedulu. Jadi 
saat wisata,di lokasi ini wi-
satawan tidak hanya melihat 
relief yang bersejarah juga 
akan melihat pemandangan 
persawahaan yang tertata 
rapi di wilayah Desa Bedulu 
yang masih sangat asri.

3. Sejarah Cagar Budaya 
dan Arti Nama Cagar 
Budaya Relief Yeh Pulu 

POTENSI CAGAR BUDAYA NASIONAL 
RELIEF YEH PULU GIANYAR

MENJADI OBYEK WISATA RAMAH LINGKUNGAN

Oleh :
Ir. I Wayan Muliawan,M.T

Gambar 2. Lokasi Obyek Wisata Cagar Budaya Relief Yeh Pulu Bedulu

Gambar 1. Ciri khas Obyek Wisata ini adalah Pulu

Gambar 3. Ciri khas Obyek Wisata ini adalah Relief pada Dinding Batu Cadas

di Desa Bedulu
Cagar Budaya Yeh Pulu 

Bedulu sebenarnya bukan 
Pura, melainkan sebuah lo-
kasi Arkeologi kuno. Sejarah 
relief yang terdapat di lokasi 
ini, menceritakan tentang se-
jarah kehidupan masyarakat 
Bali pada zaman kuno yaitu 
pada masa kerajaan Beda-
hulu.Tidak hanya relief pada 
dinding, lubang menjorok ke 
dalam untuk tempat bertapa, 
juga ada di objek wisata ini. 
Konon tempat ini diperguna-
kan sebagai tempat bertapa 
oleh raja Bedahulu, sebelum 
beliau kalah berperang mela-
wan kerajaan Majapahit pada 
tahun 1343. Situs bersejarah 
ini pertama kali ditemukan 
oleh seorang Punggawa Ke-
rajaan Ubud. Sang penemu 
kemudian melaporkannya 
kepada Belpihak Pemerintah 
Belanda. Tak lama setelah 
itu  Nieuwendkamp  membe-
ritakannya dalam laporan 
resmi  Oudheidkundig Dienst. 
Dalam laporan tersebut di-
kabarkan bahwa situs pur-
bakala Yeh Pulu mengalami 
kerusakan karena terkena air 
sawah dari atas. Kemudian 
pada masa kolonial Belanda 
diteliti dan dipromosikan 
oleh bagian purbakala pada 
tahun 1929. Dan sekarang 
oleh pemerintah tempat ini 
dilindungi dan perhatian 
Lembaga Pelestarian Cagar 
Budaya Bali. Yeh artinya air 
dan Pulu artinya gentong, 
yang dulunya di gunakan 
sebagai tempat beras. 

Setiap situs bersejarah 
di Bali,untuk menjaga ke-
lestariannya, maka semua 
tempat bersejarah tersebut 
dijadikan Tempat Suci/Pura 
sehingga tempat tersebut 
sering dikunjungi umat Hindu 
untuk melakukan persem-
bahyangan. Memasuki areal 
Yeh Pulu, terdapat banyak 
pahatan-pahatan yang ter-
dapat di dinding batu cadas 
sepanjang 25 meter dengan 
tinggi sekitar 2 meter. Relief 

kuno ini menceritakan kehi-
dupan masyarakat dan kera-
jaan Bali Kuno seperti pada 
saat melakukan aktivitas ber-
buru ke hutan, kehidupan 
dilingkungan rumahctinggal 
dan aktifitas mengambil air 

dengan gentong. Pada din-
ding tebing juga terdapat 
cerukan-cerukan menjorok ke 
dalam dinding, yang dipergu-
nakan untuk tempat bertapa/
bersemedi. Memperhatikan 
kondisi dan situasi site, di-
mana tersaji banyak penge-
tahuan seni dari sejarah klasik 
Bali pada jaman kerajaan 
Bedahulu yang diwujudkan 
dalam bentuk relief. Relief 
Yeh Pulu menjadi warisan 
budaya adiluhungyang ti-
dak ternilai harganya. Untuk 
menjaga kelestarian tempat 
ini, perawatannya dilakukan 
oleh Krama Subak setempat, 
dimana Subak merupakan 
organisasi yang dibentuk oleh 
para petani untuk mengatur 
pengairan dalam menggarap 
persawahan mereka. Keber-
adaan Pulu ditempatkan di 
tengah-tengah kolam untuk 
dipergunakan sebagai tempat 
air suci bagi Umat Hindu. 

4. Potensi sebagai Obyek 
Wisata Ramah Lingkungan

Cagar Budaya Relief Yeh 
Pulu merupakan salah sayu 
objek wisata sejarah yang 

terkenal di Pulau Bali yang 
mempunyai bentuk seni pa-
hatan pada dinding batu ca-
das,yang memiliki ukuran 
panjang 25 meter dan lebar 
2 meter. Bentuk pahatan ini 
mengambarkan tentang seja-
rah zaman kerajaan Bali kuno 
yang meceritakan gambaran 
suasana kehidupan pada saat 
itut dilengkapi untuk semedi 
atau pertapaan pada masa 
raja Bedahulu berupa ceruk 
dalam. Relief Yeh Pulu meru-
pakan sebuah situs budaya, 
tak hanya memberikan nilai 
pada keindahan alam namun 
juga keindahan pada warisan 
budaya nenek moyang. Relief 
Yeh Pulu Gianyar terkenal 
akan relief-relief yang terpa-
hat cantik pada batuan padas 
yang ada di objek wisata ini. 

Relief-relief sangat menge-
sankan karena sangat artistik 
dan mencerminkan bagaima-
na kehidupan masyarakat Bali 
pada zaman dahulu. Kehidup-
an masyarakat Bali digam-
barkan secara detail dalam 
guratan-guratan ukiran yang 
cantik. Cerita yang digam-
barkan pun sangat banyak 
berkisah tentang kehidupan 
bermasyarakat dan beragama 
dalam lingkup budaya agama 
Hindu. Terdapat cerita utama 
yang menunjuk pada cerita 
Krishna sebagai inkarnasi 
Bhatara Wisnu.

Ada dua obyek yang dapat 
dikunjungi di lokasi, yang per-
tama ada sebuah kucuran air 
di sebuah relief dekat peman-
dian umum warga, yang dapat 
digunakan tempat kegiatan 
malukat diyakini oleh warga 
setempat dapat menyembuh-
kan penyakit niskala (gaib). 
Obyek kedua berupa kolam 
dimana terdapat sebuah pa-
curan air kecil yang jatuh pada 
sebuah batu.   Keberadaan 
pancuran ai kecil tersebut 
tertampung dalam kolam kecil 
yang disakralkan oleh warga 

setempat untuk diperguna-
kan sebagai Tirta pada saat 
pelaksanaan berbagai upacara 
yadnya yang diadakan oleh 
warga setempat. Di dalam 
objek wisata Yeh Pulu terdapat 
sebuah tempat suci/Pura Yeh 
Pulu, dimana berstana Dewa 
Kemakmuran, yakni Ida Bha-
tara Rambut Sedana, kebera-
daan pancuran air digunakan 
sebagai Tirta mewujudkan 
kemakmuran bagi para pe-
dagang. Piodalan (peringatan 
hari jadi) di Pura Yeh Pulu jatuh 
pada Purnama Kasa. 

Menurut Kempers seorang 
ahli sejarah menjelaskan bah-
wa relief-relief tersebut diba-
ca dari utara ke selatan. Urut-
annya dari utara ke selatan 
adalah sebagai berikut: Ter-
dapat relief berupa seorang 

laki-laki berdiri. Tangan kanan 
laki-laki itu diangkat ke atas 
sementara telapak tangan 
kirinya diletakkan pada ba-

gian pinggul. Terdapat relief 
berupa seorang perempuan 
memakai pakaian. Ia berjalan 
di depan seorang laki-laki 
yang sedang memikul dua 
buah periuk. Mereka berjalan 
menuju sebuah rumah yang 
pintunya terbuka.Terdapat 
relief berupa seorang laki-laki 
membawa cangkul, Ia berdiri 
di depan seorang perempu-

an yang duduk di atas batu. 
Adapun di sampingnya ada 
seorang perempuan sedang 
berdiri dengan posisi membe-
lakangi seorang pertapa. Sang 
pertapa memakai sorban ikat 
kepala. Selanjutnya terdapat 
relief berupa seorang laki-laki 
yang sedang menunggang 
kuda. Di depannya terda-
pat dua orang laki-laki yang 
diserang seekor harimau. 
Tangan kanan salah satu dari 
mereka digigit harimau dan 
kakinya berusaha menghalau 
harimau. Berikutnya terdapat 
relief berupa dua orang laki-
laki sedang memikul dua ekor 
binatang hasil buruan dan di 
sisi yang lain digambarkan 
pula seorang perempuan se-
dang memegangi ekor kuda 
yang ditunggangi seorang 
laki-laki dan Relief terakhir 
menggambarkan sosok  Ga-
nesha yang sedang duduk di 
dalam relung.

Sebagai obyek wisata rele-
gi dilengkapi dengan fasilitas 
dan pelayanan seperti Area 
Parkir kendaraan, cafe-café, 
Resto,Toko Souvernir, Kamar 
mandi / MCK dan Tempat 
Istirahat.

Meski perjalanan cukup 
melelahkan karena dari tem-
pat parkir sampai ke lokasi 
melalui jalan setapak yang 
sangat tenang dengan kicau-
an burung lokal,hijaunya per-
sawahan yang membentang. 
Pemandangan desa yang 
masih sangat asri dan segar, 
mampu menjadi obat peng-
hilang rasa lelah. Kelelahan 
Anda akan terbayar lunas oleh 

keindahan seni ukiran dan 
pahatan yang secara terus 
mnerus dilestarikan sebagai 
cagar budaya yang dilindungi. 
Semoga kekayaan budaya 
yang adi luhung ini jangan 
sampai rusak sehingga tidak 
bisa ditemui keberadaannya 
oleh generasi mendatang. 
Mari kita jaga dan rawat wa-
risan yang adi luhur ini. ***

Gambar 4. Ciri khas lainnya adalah Ceruk dalam untuk tempat 
semedi/pertapaam

HIMPUNAN Mahasiswa 
Program Studi Magister Ilmu 
Linguistik (MIL) Program 
Pascasarjana Universitas 
Warmadewa menyelengga-
rakan The 2nd International 
Student Conference on Li-
nguistics di Ruang Audito-
rium Widya Sabha Uttama, 
Kamis (20/10/2022). 

Acara ini mengangkat 
tema Trend and Future 
Perspective in The Linguistics 
and Language Teaching yang 
mendatangkan 6 keynote 
speaker dari 6 negara yaitu 
Diane Jackson dari GTTA Glo-
bal Teachers & Trainer Aca-
demy Asia & Global English 
Consultancy Uk/Malaysia, 
Dr. Ricardo Villegas dari GAIN 
Global Academy North & 
Central America & Top Level 
English, Mexico, Jonathan E. 
Laia, S.Pd., dari Universitas 

Warmadewa, Diah Putri Wi-
diastuti, S.S., dari Universitas 
Warmadewa, Ni Made Dian 
P. Sari, S.Pd., M.Hum., dari 
Universitas Udayana, dan Lin 
Shiyuan dari Fujian Normal 
University, China. Selain itu 
juga menghadirkan oleh 4 
invited speaker diantaranya 
adalah Dr. Sato Hirobumi 
dari Universiti Malaya, Kuala 
Lumpur, Malaysia, Antonio 
Constantino Soares, M.Hum., 
dari Instituto Sao Joao De 
Brito, Timor Leste, Gregorio 
Neno Abi, S.Pi., M.Hum., dari 
Consulate Timor Leste in 
Vietnam dan Dr. I Gusti Ayu 
Agung Dian Susanthi, SS.,M.
Hum., dari Universitas War-
madewa.

Ketua Prodi MIL PPs Un-
war Dr. Mirsa Umiyati, S.S.,M.
Hum., mengatakan acara ini 
merupakan annual event 

bagi mahasiswa Prodi MIL 
yang sebelumnya sudah di-
selenggarakan tahun lalu. 
Tujuan utama kegiatan ini 
untuk mengasah skill dan 
mempraktekkan knowledge 
yang telah didapatkan di ke-
las sehingga mahasiswa siap 
untuk berkompetisi di ajang 
internasional dengan skala 
yang lebih besar. Ia berharap 
dengan membedah topik 
tentang Trend and Future 
Perspective in The Linguis-
tics and Language Teaching 
mahasiswa akan mengetahui 

berbagai informasi terbaru 
tentang trend-trend dari ka-
jian language teaching dan 
linguistic di masa yang akan 
datang sehingga penelitian 
mahasiswa bisa diarahkan 
untuk mengambil topik yang 
sedang trend yang pros-
pektif di masa depan untuk 
karirnya. 

Direktur PPs Unwar Dr. 
Dra. A. A. Rai Sita Laksmi, 
M.Si., mengatakan konferen-
si mahasiswa ini akan mem-
berikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk bertemu, 

berdiskusi dan berbagi ten-
tang linguistik secara inter-
nasional, sehingga mereka 
akan mengembangkan pe-
ngetahuan mereka tentang 
linguistik secara internasi-
onal. Mereka akan menda-
patkan ide, wawasan, dan 
pemahaman baru tentang 
isu-isu linguistik tidak hanya 
di negara mereka tetapi juga 
di Malaysia, Amerika, Mek-
siko, Vietnam, Timor Leste 
dan juga Indonesia. Mereka 
juga akan mengetahui ma-
salah-masalah dalam studi 
linguistik dan memahami ba-
gaimana menyelesaikannya.

R e k t o r  U n w a r  P r o f. 
dr.  Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.,Sp.ParK mengata-
kan dengan adanya gene-
rasi muda dan teknologi 
yang berkembang pesat, 
bidang pendidikan bahasa 

juga mengalami perubahan 
yang semakin pesat. Seba-
gai pemangku kepentingan 
pendidikan perlu mengikuti 
tren baru studi dan penga-
jaran bahasa, sehingga dapat 
merancang pendekatan dan 
metode terbaik untuk ma-
hasiswa. Dengan pendekat-
an pembelajaran sekarang 
menjadi lebih berpusat pada 
mahasiswa, kita ditantang 
untuk mencari metode yang 
lebih kreatif dan menarik 
untuk melaksanakan tugas, 
kita juga perlu memasukkan 
teknologi dalam pembelajar-
an bahasa. Pada konferensi 
ini, akan membahas tren 
perubahan ini dan perspek-
tif masa depan. Ia berharap 
konferensi ini dapat mem-
beri pencerahan tentang tren 
saat ini dan masa depan da-
lam studi dan pengajaran ba-

hasa, dan juga memberikan 
ruang bagi kita untuk berbagi 
beberapa kisah sukses.

Ketua Yayasan Kesejah-
teraan Korpri Propinsi Bali 
Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wis-
numurti, M.Si., mengatakan 
topik konferensi ini sangat 
menarik untuk dibahas kare-
na studi bahasa dan penga-
jaran bahasa masih menjadi 
masalah di negara kita, teru-
tama untuk mempelajari dan 
menguasai bahasa asing. Ia 
berharap konferensi ini akan 
menghasilkan rekomendasi 
akademis untuk memecah-
kan masalah tentang pengu-
asaan bahasa asing sebagai 
sarana komunikasi global. Ia 
juga berharap konferensi ini 
berjalan dengan sukses dan 
dapat berkelanjutan untuk 
memperluas wawasan inter-
nasional.[cw]

Himpunan Mahasiswa Prodi MIL PPs Unwar Gelar The 2nd International Student Conference on Linguistics
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OPINI

DESA Budaya Kertalangu 
merupakan desa budaya yang 
ada di Kota Denpasar Indone-
sia. Desa Budaya Kertalangu 
berada di Denpasar Timur 
Provinsi Bali. Desa ini meru-
pakan salah satu ikon wisata 
budaya yang ada di Bali. Seba-
gai ikon wisata budaya, desa 
ini cukup banyak dikunjungi 
wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Letaknya yang 
berada di jalan utama Denpa-
sar yaitu di Jalan By Pass Ngu-
rah Rai juga membuat desa ini 
tidak sulit untuk ditemukan. 
Ketika memasuki Desa Bu-
daya Kertalangu wisatwan 
akan disambut dengan sajian 
pemandangan alam tampak 
hijau dan alami berupa per-
sawahan dan kebun-kebun hi-
jau dan subur. Keistimewaan 
dari Desa Budaya Kertalangu 
ini adalah di dalam desa ini 
terdapat tugu perdamaian 
dunia. Tugu ini dibuat oleh 
negara-negara independen 
yang begitu mendukung ada-
nya perdamaian di dunia. 
Di tugu ini juga terdapat 9 
simbol agama yang ada di du-
nia. Desa Budaya Kertalangu 
didirikan atas pemikiran se-
orang masyarakat Bali yang 
menginginkan sebuah desa 
yang di dalamnya terdapat 
perdamaian, kebudayaan 
serta memiliki daerah yang hi-
jau. Desa Budaya Kertalangu 
merupakan desa pertama 

yang memiliki ketiga konsep 
tersebut. Keunikan dari desa 
yang mengandung 3 konsep 
tersebut tentuknya banyak 
mendatangkan wisatawan 
untuk datang menyaksikan 
simbol perdamaian dunia 
yang berada di desa Denpasar 
Indonesia ini.

Selain itu mereka juga bisa 
menyaksikan pementasan 
seni dan budaya sambil me-
nikmati makanan khas Bali 
yang berada di sekitar Desa 
Kertalangu. Pentas seni yang 
biasa diadakan di desa ini 

DARI PKM DI DESA KESIMAN KERTALANGU

Nilai Kearifan Lokal Dukung 
Pengembangan Desa Wisata

Oleh : 
- I Nyoman Mardika 
- Nengah Mileh 
- Dewa Sumantra 
- Ketut Sukiani

yaitu Tari Kecak, Tari Barong 
dan Joged Bumbung. Selain 
menyaksikan pementasan 
seni wisatwan juga dapat 
menemukan kerajinan tangan 
khas Bali yang beraneka ra-
gam. Beragam tempat wisata 
yang ditawarkan kota Denpa-
sar Indonesia, membuat kota 
ini menjadi salah satu kota 
dengan perkembangan pari-
wisata yang baik. Selain Desa 
Budaya Kertalangu, wisatwan 
domestik maupun mancane-
gara dapat melakukan wisata 
budaya di tempat lainnya 
yang juga menyuguhkan wi-
sata budaya yang manrik. 
Wisatwan dapat mengunjungi 
situs Indonesia Travel, situs ini 
menyajikan beragam tempat 
wisata yang dapat dijadikan 
pilihan para wisatawan untuk 
berlibur. 

Desa Budaya Kertalangu 
merupakan salah satu obyek 
wisata yang terletak di Desa 
Kesiman Kertalangu. Obyek 
wisata ini, mengembangkan 
sumber daya alam, tradisi 
budaya masyarakat setempat 
sebagai produk pariwisata 
alternatif di tengah berkem-
bangnya pariwisata konven-
sional di kota Denpasar. Me-
madukan kegiatan pariwisata 
dan kearifan budaya lokal 
setempat serta didukung ling-
kungan alam dengan melibat-
kan masyarakat lokal dalam 
aktifitas pariwisata menjadi 
daya tarik obyek wisata ini.

Desa Budaya Kertalangu 
menawarkan potensi pari-
wisata fisik yang meliputi 
kolam pancing, jogging track 
sepanjang 4 km, wisata ku-
liner, industri kerajinan, dan 
pemandangan alam dengan 
hamparan persawahan seluas 

80 hektar. Potensi pariwisata 
non fisik meliputi kehidupan 
sosial masyarakat setempat 
dan sejarah Desa Budaya 
Kertalangu.

Menciptakan sebuah iden-
titas sebagai penanda dari 
obyek wisata Desa Budaya 
Kertalangu dan memberikan 
informasi mengenai berba-
gai fasilitas yang ada kepada 
target audience dalam hal ini 
wisatawan, memerlukan sara-
na informasi grafis lingkungan 
(Enviromental Graphic Design 
(EGD)), terdiri dari sign system 

untuk berbagai fasilitas yang 
tersedia. Grafis lingkungan 
Desa Budaya Kertalangu ter-
diri dari seperangkat sistem 
informasi yang akan mem-
berikan petunjuk, mengiden-
tifikasi, menginformasi dan 
mengarahkan target audience 
lewat beragam petunjuk, dari 
berbagai fasilitas yang dita-
warkan (Concept, 2008:18).

Sistem informasi pada gra-
fis lingkungan Desa Budaya 
Kertalangu (DBK) terdiri dari 
sign informasi, sign petun-
juk arah, dan sign larangan. 
Kesemua informasi ini akan 
memberikan petunjuk me-
ngenai keberadaan suatu 
tempat. Hal ini dimaksudkan 
untuk memudahkan wisata-
wan menemukan informasi 
mengenai berbagai fasilitas 
yang tersedia di Desa Budaya 
Kertalangu (DBK). Dengan 

keluarnya Peraturan Peme-
rintah Daerah (Perda) Nomor 
3 Tahun 2019 Desa Kesiman 
Kertalangu sudah ditetapkan 
menjadi salah satu Destinasi 
Pariwisata oleh Pemerin-
tah Kota Denpasar. Perda ini 
tentunya harus dijabarkan 
dan diimplementasikan ke 
masyarakat sehingga perlu 
ada identifikasi dan inventory 
terhadap nilai kearifan lokal 
yang ada di Desa Kesiman 
Kertalangu. Identifikasi itu 
untuk memudahkan menjadi-
kan sebagai daya tarik wisata 

dalam mengembangkan desa 
ini sebagai desa wisata. 

Permasalah yang dihadapi 
oleh Desa Kesiman Kerta-
langu dalam mewujudkan 
desa tersebut sebagai desa 
budaya masih banyak pema-
haman yang belum lengkap 
terhadap konsep desa budaya 
yang ada di Desa Kesiman 
Kertalangu. Sekarang ini yang 
berkembang dan baru ter-
publikasi adalah desa budaya 
Kertalangu yang dikelola oleh 
pihak swasta. Sedangkan 
yang kita harapkan dalam 
pengembangan desa budaya 
di Desa Kesiman Kertalangu 
adalah keterlibatan masyara-
kat dalam menggagas konsep 
desa wisata yang tentunya 
berbasiskan kepada kearif-
an lokal yang ada di desa 
tersebut. Karena itu perlu 
dilakukan identifikasi dan 

inventory terhadap nilai-nilai 
kearifan lokal atau budaya 
lokal yang memang cocok 
dan tepat untuk dijadikan da-
sar Desa Kertalangu sebagai 
desa budaya serta ditetapkan 
menjadi Destinasi Wisata di 
Denpasar melalui peraturan 
daerah (perda) DPRD Kota 
Denpasar. Selanjutnya dari 
model yang ada tersebut baru 
dikembangkan menjadi desa 
wisata sesuai dengan pro-
gram pemerintah yang tengah 
mewujudkan dan mengem-
bangkan desa wisata yang 

ada di Bali khususnya di Kota 
Denpasar. Pengembangan ini 
juga terkait dengan model 
pengembangan desa wisata 
untuk menuju ekowisata dan 
pariwisata yang berkelan-
jutan. 

Memperhatikan dinamika 
sejarah terutama melihat 
Pura Subak yang ada di Desa 
Kesiman Kertalangu, desa ini 
awalnya adalah merupakan 
desa agraris yang dengan 
bentangan sawah yang luas. 
Pura Subak merupakan pe-
tunjuk bahwa masyarakat 
Desa Kesiman Kertalangu 
sangat menghormati warisan 
leluluhur mereka sehingga 
dalam organisasi pertanian-
nya sangatlah rapi. Terbukti 
keberadaan Pura Subak yang 
masih dilestarikan meski di-
hadapkan pada kemajuan 
dengan semakin termarjinal-
nya petani karena keberadaan 
desa yang ada di tengah kota. 
Subak adalah salah satu dari 
warisan budaya masyqarakat 
Bali yang sudah dikenal luas 
di dunia internasional sebagai 
sistem pertanian yang menga-
tur pembagian air atau irigasi 
di sawah termasuk di Desa 
Kesiman Kertalangu. 

Kondisi pertanian yang 
terdesak oleh perkembang-
an kota nampaknya men-
jadi salah satu faktor yang 
dilakukan pengelola Desa 
Budaya Kertalngu utuk tetap 
melestarikan pertanian yakni 
dengan sawah dan modelnya 
untuk tetap dipertahankan 
dan membiarkan hampar-
annya terbentang di seputar 
Desa Budaya Kertalangu. 
Bahkan tempat jogging track 
atau jalan santai berolah 
raga sengaja dibangun dan 
dibuat sedemikian rupa me-
ngelilingi Desa Budaya Kerta-
langu dengan pemandangan 
bentangah sawah pertanian 
yang ada di masyarakat. Hal 
ini tentunya sangat menarik 
bagin wisatawan domestik 
maupun mancanegara karena 
bisa menikmati alam pertani-
an di tengah perkotaan.

Petani yang ada di Desa 
Kesiman Kertalangu juga 
masih bertahan dengan posisi 
mereka untuk tetap bekerja 
sebagaipetani dengan mena-
nam padi dan membajak sa-
wah yang ada. Bahkan untuk 
urusan mengusir burungpun 
masih dipertahankan dengan 
pola-pola lama seperti ada 
simbul-simbul dan suara sua-
ra yang dibuat dengan bambu 

sehingga membantu petani 
mengusir burung. Bahakan 
saat selesai panen petani juga 
membakarnya di sawah se-
hingga tampak tradisi petani 
kelihatan kental dipertahan-
kan. Nilai-nilai kearifan lokal 
dengan model masyarakat 
di Desa Kertalangu ini tentu 
sangatlah penting dalam 
menunjang desa ini dijadikan 
salah satu destinasi wisata di 
Kota Denpasar.

Di Desa Budaya Kerta-
langu juga dibangun kolam 
pancing sebagai tradisi atau 
kearifan lokal yang sebe-
lumnya memang ada di ma-
syarakat kendati sekarang 
ini budaya mancing sudah 
bergeser menjadi budaya 
rekreasi sehingga mereka 
yang mancing di Desa Budaya 
kertalngu bukan sekadar un-
tuk memperoleh ikan, tetapi 
untuk hiburan dan rekrea-
si. Bahkan tempat ini juga 
menyediakan alat-alat yang 
digunakan untuk memancing 
ikan denga menyewakan ke-
pada pengunjung sehingga 
mereka yang datang ke obyek 
wisata ini tidak mesti harus 
membawa alat-alat pancing 
kalau ingin memancing ikan.

Selain nilai kearifan lokal, 
dengan dijadikannya des-
tinasi wisata, sekarang ini 
di Desa Budaya Kertalangu 
sudah dibangun berbagai 
fasilitas pendukung dari ob-
yek wisata untuk menarik 
kunjungan tuirs mancanegara 
dan domestik yang berlibur. 
Diantaranya, dibangunnya 
sarana kolam renang dengan 
model dua kolam renang. 
Yang satu kolam renang un-
tuk belajar renang dan yang 
lagi satu kolam renang bagi 
mereka yang memang suka 
dan hoby berenang. Semua 
initentu disiapkan untuk ke-
lengkapan Desa Budaya Ker-
talangu sebagai desa wisata 
yang berkelanjutan. Selain 
kolam renang, tempat ini juga 
menyiapkan tempat khusus 
untuk perlombaan burung 
untuk mengetahui suara bu-
rung yang burung. Bahkan 
arena tempat lomba burung 
ini dibuat sedemikian rupa 
sehingga terkesan sangat baik 
untuk melakukan lomba.

Di Desa Budaya Kerta-
langu juga tengah dibangun 
lokasi baru untuk Gong Per-
damaian Dunia dan fasilitas 
gedung sebagai fasilitas pe-
nunjang keberadaan lokasi ini 
menjadi destinasi wisata. Ge-

dung yang dibangun tengah 
dikerjakan dan pembangunan 
fisiknya tengah berjalan. Gong 
Perdamaian Dunia adalah 
sebuah gong yang merupakan 
si8mbul perdamaian dunia. 
Gong Perdamaian Dunia di 
bangun pada akhir tahun 
2002 dan sekarang ini te-
ngah dibuatkan tempat yang 
baru karena selama pandemi 
covid-19, lokasi gong perda-
maian dunia di Desa Budaya 
Kertalangu terkesan kurang 
diperhatikan dan dikatakan 
terbengkalai. 

Di Desa Kesiman Kerta-
langu juga dibangun monu-
men baru yang dapat dija-
dikan sebagai obyek wisata 
menunjang desa ini sebagai 
Destinasi Wisata yang nama-
nya Patung Titi Banda. Titi 
Banda merupakan ikon baru 
bagi Kota Denpasar yang 
dibangun di tengah-tengah 
pertigaan jalan BY Pass Prof. 
Dr Ida Bagus Mantra- By Pass 
I Gusti Ngurah Rai. Patung ini 
merupakan pertemuan an-
tara Gianyar dari arus utara, 
Karangasem dan Klungkung 
dari Timur dan NusaDua dari 
selatan. Monumen ini dibuat 
terinspirasidaricerita pewa-
yangan Ramayana saat tokoh 
Sri Rama membangun jemba-
tan Titi Banda di tengah laut 
bersama pasukan keranya 
yang menjemput Dewi Sintha 
ke Alengka.

Warisan budaya beruapa 
subak adalah ikon dari kea-
rifan lokal yang ada di Desa 
Kesiman Kertalangu sehingga 
desa ini mampu bertahan 
dan berkembang sampai se-
karang di tengah perkotaan. 
Nilai kearifan lokal ini menjadi 
semakin kuat ketika penelola 
di Desa Budaya Kertalangu 
menjadikan kehidupan per-
tanian ini menjadi salah satu 
daya tarik wisata dalam pe-
ngembangan destinasi wisata 
di Desa Kesiman Kertalangu 
khususnya di Kota Denpasar. 
Selain nilai kearifan lokal, 
nilai-nilai baru dalam menun-
jang kearifan lokal yang ada 
dengan fasilitas penunjang 
lainnya seperti kolam renag, 
tempat lomba burung, mo-
numen dan baru Titi Banda 
dan renovasi tempat Gong 
Perdamaian Dunia untuk 
mendukung pengembangan 
Ekowisata di Kota Denpasar, 
Apalagi Desa Kesiman Ker-
talangu sudah ditetapkan 
menjadi destinasi wisata baru 
di Kota Denpasar. ***
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Latdas dan Makrab Unitas Teater Kampus Warmadewa

Pantomime Festival #5 Teater Kampus Warmadewa

Unwar Lepas 1.332 Wisudawan pada Wisuda ke-70

Orientasi Warmadewa International Program Batch 12

Unwar Gelar Kuliah Umum “Young Entrepreneur Wanted”

Unwar Target Sabet “Student Competition”

3.174 Orang Warmadewa Muda Ikuti PKKMB 2022

FKIK Unwar Gelar Warmadewa International Conference...

Dari Redaksi

ngembangkan bakat-bakat setiap 
insan sivitas akademika di Univer-
sitas Warmadewa, dikatakan Unwar 
sudah berupaya secara maksimal 
untuk memberikan kesempatan 
dan peluang agar semua kegiatan 

dapat berjalan dengan baik. 
Jadi menurutnya kegiatan la-

tihan dasar dan malam keakraban 
yang sudah direncanakan saat ini 
dapat menjadi tahapan-tahapan 
lanjut yang dapat memberikan 

kesempatan kepada para peserta 
untuk berekspresi sekaligus kesem-
patan untuk berprestasi. Ia mene-
gaskan agar kedepan Unwar bisa 
berkembang menjadi yang terbaik 
dan menjadikan Unwar sebagai 
lembaga kebanggaan bagi nasional 
maupun internasional. [dd]

val pantomime ini menandakan 
bahwa kegiatan di kampus tidak 
hanya kegiatan akademik saja na-
mun kegiatan non akademik juga 
diperlukan. Melalui kegiatan ini 
dikatakan para mahasiswa mampu 
mengekspresikan minat dan bakat 
yang mereka miliki sehingga mere-
ka bisa menyeimbangkan antara 
belajar dan mengekspresikan diri. 
Ia berharap kepada seluruh peserta 
agar tetap mengembangkan minat 
dan bakat dalam teater ini, dan ber-
harap kegiatan fesitival pantomime 
bisa diselenggarakan ke tingkat 

yang lebih tinggi baik nasional 
maupun internasional. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali yang diwakili 
Sekretaris YKKPB Ir. I Ketut Sugi-
hantara, MSA., dalam sambutannya 
mengatakan bahwa unitas teater ini 
diharapkan untuk tetap bersinergi 
menjadi teater yang lebih baik agar 
jumlah peserta yang mengikuti 
pantomime festival meningkat 
setiap tahunnya. Perkembangan 
teknologi saat ini bisa dimanfaat-
kan untuk menyebarkan terkait 
kegiatan pantomime festival ini. Ia 

juga menegaskan bahwa yayasan 
akan selalu mendukung dan mem-
berikan hal-hal yang terbaik seba-
gai wahana bagi para mahasiswa 
dan para peserta kompetisi ini agar 
bisa berekspresi secara maksimal. 

Seluruh anggota Teater kam-
pus Unwar yang nantinya menjadi 
alumni agar tetap menjalin komu-
nikasi dalam rangka meningkatkan 
kualifikasi dan kompetensi gene-
rasi-generasi penerusnya. Harap-
nnya kedepan, unitas teater untuk 
tetap melakukan proses evaluasi 
dalam rangka melakukan tindakan 
perbaikan yang berkelanjutan oleh 
anggota pengurus selanjutnya. [dd]

di Malaysia sedangkan untuk non 
akademik, diantaranya juara I kegi-
atan 10th Perisasi Diri International 
Championship 2022 dan 24 prestasi 
lainnya. Untuk bidang akademik di 
tingkat nasional mahasiswa Unwar 
salah satunya meraih juara I Alsa 
English Touerny di Brawijaya dan 14 
prestasi lainnya sedangkan, dalam 
bidang non akademik di tingkat na-
sional, yaitu Juara I Kejuaraan Pres-
tasi Pencak Silat Bali Championship 
II Tahun 2022 dalam 9 kategori, dan 
35 prestasi lainnya. 

Terkait Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM), Prof. Widjana me-
nyampaikan bahwa Unwar menjadi 
salah satu universitas di Indonesia 
yang sangat aktif mengikuti MBKM, 
dan telah mendapatkan sejumlah 
awards, diantaranya; Matching 
Fund, Mitra, Competitive Fund, 
PKKM, PMM (Inbound dan Out-
bound), IISMA, Asisten Mengajar 
hingga Program Magang dan Studi 
Independen bersertifkat. Total 
dana yang didapatkan Rp8,112 mi-
liar lebih. Sementara itu, terkait Tri 
Dharma Perguruan Tinggi sebanyak 

286 judul penelitian, 254 judul PKM, 
dan 466 publikasi jurnal nasional, 
serta lainnya telah dihasilkan para 
dosen Unwar. 

“Kami memiliki dosen 446 
orang, terdiri dari 15 orang Guru 
Besar, Lektor Kepala 129 orang, Lek-
tor 129 orang, Asisten Ahli 82 orang, 
Dosen Baru 99 orang dengan kuali-
fikasi akdemik Doktor sebanyak 126 
orang, sedangkan tenaga pendidik 
251 orang,” ungkap Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengucapkan selamat dan sukses 
kepada para wisudawan, orangtua 
dan keluarga, sembari mengucap 
syukur atas keberhasilan yang di-
raih. Ia berpesan agar para alumni 
memiliki karakter sapta bayu, 
critical thinking, cerdas, inovatif, 
solutif, dan profesional. Dengan 
keunggulan yang dimiliki ini, diha-
rapkan mampu mengembangkan 
potensi, memenangkan kompetisi 
guna meraih cita-cita. 

“Keberhasilan hari ini hanyalah 
tujuan antara tujuan sesungguhnya 

adalah menjadikan ilmu dan skill 
para wisudawan dapat berguna 
bagi banyak orang. Jadilah yang 
terbaik, terdepan, dan jadilah insan 
yang berguna,” pungkasnya. 

Sementara itu Kepala LLDIKTI 
Wilayah VIII, Dr. I Gusti Lanang 
Bagus Eratodi, S.T., M.T., IPU., ASE-
AN.Eng., mengatakan, pihaknya 
merasa  bangga karena hari ini 
Unwar kembali melahirkan wisu-
dawan-wisudawan yang sudah siap 
untuk bekerja. 

Ia berharap apa yang diperoleh 
selama di bangku kuliah dapat ber-
manfaat bagi masyarakat. Ia me-
nyampaikan bahwa kreativitas dan 
inovasi menjadi kata kunci penting 
untuk memastikan pembangunan 
Indonesia yang berkualitas. 

Saat ini kebijakan Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
merupakan kerangka untuk menyi-
apkan mahasiswa menjadi sarjana 
yang tangguh dan siap menjadi 
pemimpin. Dalam kesempatan ini, 
ia juga mengucapkan selamat Dies 
Natalis ke-38 Unwar dan berharap 
kedepan Unwar akan semakin eksis 
serta mampu menghasilkan sarja-
na yang berkualitas. [mar]

“Ini membuktikan bahwa WIP 
diminati dan layanan akademik ser-
ta administratif yang kami berikan 
telah dirasakan dan diakui secara 
internasional,” ucap Dekan seraya 
menambahkan nantinya Peserta 
WIP akan memiliki kesempatan 

untuk belajar tari Bali, memainkan 
alat musik Bali dan cara membuat 
makanan tradisional Bali. 

Executive of Asia Exchange, 
Hannes menyatakan kegiatan ini 
sangat spesial mengingat banyak 
hal unik yang bisa dipelajari oleh 

mahasiswa yang mengikuti pro-
gram ini. 

“Saya berharap lewat program 
WIP mampu memberikan edukasi 
baik kepada mahasiswa unwar ma-
upun mahasiswa yang ikut dalam 
program WIP ini seperti mempela-
jari kehidupan masyarakat lokal di 
Bali,” pungkasnya. (ds)

wirausaha muda dari kalangan 
perguruan tinggi Unwar. Menkop 
UKM RI, Teten Masduki mengatakan 
kerjasama yang dilakukan dengan 
Unwar merupakan upaya dalam 
menyiapkan UKM berbasis tekno-
logi dan inovasi. 

Menurutnya, dengan mengajak 
universitas-universitas di Indo-
nesia dalam menyiapkan riset, 
maka UMKM mampu menghasilkan 
produk berkualitas serta memiliki 
keunggulan tersendiri. Pada ke-
sempatan tersebut, Teten juga me-
lakukan dialog interaktif bersama 
beberapa mahasiswa Unwar yang 
telah memiliki usaha. Diantara me-
reka sudah ada yang punya usaha, 
mulai dari usaha layangan, reseller 
telur ayam, dan lainnya. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan bahwa generasi muda 
milenial terutama dikalangan pen-
didikan tinggi menjadi potensi 
besar untuk dijadikan para entre-

prenuer sebab mereka memiliki 
sifat-sifat multi-tasking yaitu tidak 
puas dengan satu pekerjaan dalam 
kurun waktu tertentu apalagi di 
jaman serba digital saat ini, oleh 
karena itu, Prof. Widjana menyam-
but baik kehadiran Menkop UKM 
RI di Unwar yang memberikan 
pembinaan sekaligus kerjasama 
dengan Unwar terkait pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masya-
rakat terkait pengembangan UMKM 
untuk menciptakan entrepreneur 
muda di Unwar. 

“Mudah-mudahan Pak Teten 
mampu memotivasi generasi mi-
lenial Universitas Warmadewa 
untuk beramai-ramai menjadi para 
entrepreneur-entrepreneur. Apa-
lagi, kami di Unwar telah mendu-
kung para mahasiswa kami untuk 
berwirausaha melalui inkubator 
bisnis yang kami kembangkan di 
kampus,” ujar Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. Anak 

Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengaku bangga karena Unwar 
dipilih menjadi tempat sosialisasi 
sekaligus pembinaan terhadap 
entreprenuer-entrepreneur muda 
Unwar oleh MenkopUKM RI. Dika-
takan, bahwa Unwar telah memiliki 
inkubator bisnis yang memiliki 
banyak tenant-tenant yang diikuti 
oleh para mahasiswa. 

Diharapkan, kunjungan Men-
kopUKM RI ke Unwar semakin 
menambah semangat dan memun-
culkan entreprenuer-entrepreneur 
muda baru di Unwar sehingga 
produk-produk UKM yang menjadi 
kekuatan Bali semakin inovatif 
dan kreatif yang nantinya menjadi 
keunggulan ekonomi Bali ke de-
pannya. 

Sebelum memberikan materi 
kuliah umum, Menkop UKM RI 
didampingi Rektor Unwar beserta 
jajaran dan Ketua Yayasan Kesejah-
teraan Korpri Propinsi Bali sempat 
meninjau tenant produk UKM yang 
dikembangkan oleh para mahasis-
wa Unwar. [dd]

sipil tetapi saat ini berkembang ke 
berbagai bidang seperti: manaje-
men, bisnis, sosial, dan lain-lain. 

“Kali ini kami menjadi co-host 
Konvensi Erasmus Program Jean 
Monnet Activities 2022. Tahun lalu 
kegiatan dilaksanakan di Ubud. 
Setiap tahun kegiatan ini semakin 
berkembang dan meningkat peser-
tanya, “ ungkapnya. 

Lebih lanjut dikatakan ada yang 
berbeda dari penyelenggaraan 
Erasmus kali ini, yang membuat 
kegiatan semakin diminati dan 
berkesan bagi para peserta. “Yang 
berbeda kali ini adalah adanya stu-
dent competition yangmana tahun 
sebelumnya tidak ada, “ tukasnya. 

Tak tanggung-tanggung student 
competition dibagi dalam sejumlah 
kategori yaitu: Student Paper Com-
petition, Student Research Compe-
tition, Student Community Servi 
Competition, Student Innovation 
Competition, Poster Competition, 
Civil Engineering Competition, 
Transportation Competition, Bu-
siness Competition, Management 
Competition, Social Science Com-

petition, dan Islamic Studies Com-
petition. 

“Student competition ini meng-
gusung tema Green Investment 
Infrastructure of EU Countries, untuk 
itu kami dari Unwar menerjunkan 10 
mahasiswa untuk mengikuti seleksi 
bertaraf internasional tersebut,“ 
katanya didampingi Sekprodi Teknik 
Sipil Unwar, Erick Triswandana. 

Dikatakan konfrensi kali ini di-
ikuti lebih dari 200 peserta secara 
online dan offline. Hadir secara 
offline pembicara Dr. M. Ikhsan 
Setiawan, ST. MT., Vice Rector Naro-
tama Univesity, selaku Chairman 
Worldconference. Kemudian Dr. 
Rahmawati, S. K. M., MSi., Ketua 
STIK Tamalatea Makasar, Supono, 
SSi., MSi, Spt., Kepala Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, 
KH Zainal Abidin, MPd. i., Rektor 
IAI AI Khozini dan rektor lainnya. 
Pembicara dari luar negeri hadir 
Prof. Datuk Ir. Ts. Dr. Siti Hamisah 
Binti Tapsir dari UCSI University, 
Prof. Ts. Dr. Azlina buntu Idris, C. 
Eng dari Universiti Teknologi MARA 
Malaysia. 

Sementara Rektor Unwar Prof 
Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp. 
ParK dalam kesempatan tersebut 
diwakili oleh Ka. LPKP Unwar, dr. 
Rima Kusuma Ningrum, MMedEd 
dan Direktur Pascasarjana yang 
diwakili Wadir II Pascasarjana, Dr. 
Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., 
M.Si. Selain dilaksanakan konfrensi 
pada kesempatan tersebut juga 
pembahasan tentang kerjasama 
antar PT. Hal ini tentunya untuk 
meningkatkan pembelajaran di 
masing-masing universitas. 

“Saat ini kita bisa bertemu dan 
bertukar pikiran dan mulai saling 
berkunjung ke masing-masing 
universitas. Kami sudah melakukan 
MOU dengan berbagai universitas 
dan saat ini melaksanakan kon-
ferensi. Ke depan tentunya kami 
harapkan kegiatan dapat lebih 
berkembang kepada student exc-
hange, join researcher, pengabdi-
an masyarakat dan sebagainya 
sehingga pengalaman Tri Dharma 
Perguruan tinggi lebih nyata lagi, “ 
pungkasnya sembari mengatakan 
pengumuman pemenang Student 
Competition dilaksanakan Sabtu, 
20 Agustus 2022. [ds]

Belajar Warmadewa Muda di Era 
Revolusi 4.0”. Jumlah ini terdiri 
dari mahasiswa baru gelombang 
I Tahun Akademik 2022/2023 dan 
mahasiswa tahun sebelumnya yang 
belum sempat mengikuti kegiatan 
PKKMB. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., 
didampingi Para Wakil Rektor 
Unwar, mengatakan tujuan dilak-
sanakannya kegiatan PKKMB ini 
untuk memberikan wawasan ke-
pada mahasiswa baru agar mereka 
lebih mengenal lingkungan baru-
nya sehingga, sebelum mengikuti 
perkuliahan di kelas, mereka telah 
menyesuaikan diri dengan situ-
asi dan kondisi kampus. Apalagi, 
asas dari kegiatan PKKMB Unwar 
adalah keterbukaan, demokrasi, 
dan humanis sehingga tidak ada 
perpeloncoan seperti ospek zaman 
dulu. Menurutnya, dengan asas 
keterbukaan akan menjamin tujuan 
utama dari PKKMB bisa berjalan 
dengan baik. 

Diungkapkan, meskipun selama 
kurang lebih 3 tahun dilanda pande-
mi Covid-19, namun dari tahun ke 
tahun jumlah mahasiswa baru yang 
bergabung di Unwar terus menga-
lami peningkatan yangmana Tahun 
Akademik 2022/2023, mahasiswa 
yang mendaftar kurang lebih seba-
nyak 4.967 orang calon mahasiswa 
baru untuk gelombang I dan II. 

“Kita sangat bersyukur sekali 
atas anugerah Ida Sri Kesari War-
madewa dan Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa, kita tetap Universitas Warma-
dewa tetap menjadi pilihan bagi 
generasi muda untuk melanjutkan 
pendidikannya di jenjang yang le-
bih tinggi,” ujar Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., 
mengucapkan selamat datang 
kepada mahasiswa baru Warma-
dewa Muda yang mengikuti PKKMB 
tahun 2022. Dikatakan, sebanyak 
2.952 mahasiswa baru yang telah 
bergabung dan yang mendaftar 

mencapai 4.967 orang pada tahun 
akademik 2022/2023 ini. 

Hal ini membuktikan bahwa 
Unwar masih menjadi idola dan 
pilihan dari anak-anak lulusan SMA/
SMK milenial oleh karena itu sudah 
menjadi tanggungjawab Unwar 
untuk mendidik mereka. Tidak 
saja dalam kemampuan berpikir, 
namun juga melatih mereka untuk 
menjadi pengusaha-pengusaha 
atau insan-insan muda mandiri yang 
mampu bersaing ditataran lokal, na-
sional, bahkan internasional. Hal ini 
sesuai dengan Visi Unwar yaitu ber-
mutu, berwawasan ekowisata, dan 
berdaya saing global tahun 2034. 

“Kami yakin itu bisa terwujud, 
karena infrastruktur, daya dukung 
SDM, dan iklim akademik, serta 
budaya kekeluargaan yang kita 
bangun di Universitas Warmadewa 
menjadi aset yang penting bagi 
mereka untuk bisa mendapatkan 
trasformasi ilmu pengetahuan 
dan budaya berorganisasi, budaya 
kerja, dan budaya beraktivitas bagi 
anak-anak milenial kita,” pungkas 
Wisnumurti. (pp)

Komang Triyani Kartinawati, MPH. 
(Warmadewa University, Bali). 

Dekan FKIK Unwar, dr. I Gusti 
Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK., 
menjelaskan International Con-
ference ini bertujuan untuk me-
ningkatkan partisipasi civitas aka-
demika dalam mengembangkan 
pengetahuan tentang tantangan 
kesehatan global khususnya stun-
ting melalui program pendidik-
an, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat. Tema utama dalam 
program ini adalah optimalisasi 
1.000 hari pertama kehidupan yang 
dikaitkan dengan pengentasan 
stunting sebab pengerdilan adalah 
masalah prioritas tinggi di bidang 
kesehatan masyarakat dan saat 
ini menjadi tantangan fokus global 
oleh karena itu, FKIK Unwar turut 
andil dalam pengentasan stunting. 
Apalagi misi FKIK Unwar adalah 
menjadi institusi pendidikan ke-
dokteran dan kesehatan terbaik di 
Indonesia Barat pada tahun 2026 
dengan penekanan pada teknologi 
informasi dan lulusan yang berka-

rakter, kompeten, dan berkualitas, 
khususnya di bidang bidang pari-
wisata kesehatan. 

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK., 
mengatakan menurut laporan WHO 
satu dari setiap sepuluh anak di 
bawah usia lima tahun mengalami 
stunting dan satu dari setiap sepu-
luh memiliki berat badan kurang 
atau terlalu kurus untuk usia mere-
ka. Mengingat pentingnya masalah 
ini, diharapkan dengan menghadiri 
konferensi global ini dapat berdisku-
si dan mengumpulkan pemahaman 
tentang strategi yang sangat baik 
untuk mencegah dan mengelola 
stunting dalam skala internasional, 
regional, dan nasional. 

“Saya sangat berharap melalui 
presentasi dan diskusi ini, setelah-
nya kita semua dapat berkontri-
busi untuk memecahkan masalah 
stunting di negara kita sendiri. 
Walaupun kontribusinya mungkin 
kecil, tapi tetap berharga,” harap 
Prof. Widjana. 

Ketua Yayasan Kesejahtera-

an Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. 
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, 
M.Si., mengatakan karena stunting 
menjadi isu penting secara global, 
pemerintah Indonesia telah mene-
rapkan program untuk mengurangi 
percepatan stunting sejak tahun 
2018 dengan menyusun Strategi 
Nasional Percepatan Pengurangan 
Stunting Tahun 2018–2024 sebagai 
acuan bagi semua pihak untuk 
melaksanakan percepatan pengu-
rangan stunting. Dengan target 
penurunan sebesar 14% pada 
tahun 2024. 

“Program ini dilaksanakan kare-
na kita masih menghadapi masalah 
gizi masyarakat, khususnya stun-
ting pada anak dan kekurangan 
gizi kronis, oleh karena itu, saya 
mengajak semua peserta dalam 
konferensi internasional ini untuk 
berbagi ilmu dan pengalaman 
sebanyak-banyaknya guna mengu-
rangi stunting di negara kita sendiri. 
Saya senang Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan kami telah 
memprakarsai konferensi interna-
sional ini untuk mengatasi masalah 
stunting ini,” pungkasnya. [ds]

suasana berlangsung semarak.
Meski sudah dilakukan system 

pembelajaran secara offline, na-
mun kegiatan proses belajar ada 
juga masih dilakukan secara daring 
atau online atau model yang me-
nyesuaikan. Demikian juga dalam 
kegiatan pengabdian pada masya-
rakat lebih banyak dilakukan lewat 
kegiatan fakultas dan universitas 
di lapangan. Meski kegiatan sudah 
dibuka secara offline, namun kegi-
atan tertutup yang dilakukan oleh 
fakultas dan universitas juga masih 
menggunakan masker untuk men-
jaga kesehatan.

Kendati sudah berlangsung 

offline, untuk penerbitan koran 
kampus sampai sekarang koran 
kampus Suara Warmadewa juga 
dalam situasi pandemi Covid 19 ini 
hanya mampu diterbitkan dalam 
bentuk digital atau E-paper Suara 
Warmadewa. Hal itu dikarenakan  
keterbatasan dana dan sumber 
daya manusia (SDM) dalam tugas 
dilapangan untuk mendapatkan 
data. Semoga ke depan covid-19 
segera hilang dan media Suara 
Warmadewa dalam bentuk cetak 
Kembali.

Terbitan kali ini kami menampil-
kan proses acara yudisium, wisuda 
dan kegiatan Dies Natalis yang de-

ngan menggelar berbagai lomba 
melibatkan dosen, karyawan dan 
mahasiswa atau civitas akademika 
sehingga berlangsung secara me-
riah. Berbagai kegiata unitas juga 
ditampilkan dalam terbitan kali ini. 
Sedangkan untuk dharma ketiga, 
Unwar melalui Lemlit dan P2M tetap 
memberikan kesempatan kepada 
dosen dan mahasiswa untuk mela-
kukan penelitian.

Kedepan kami dari jajaran re-
daksi tengah melakukan perba-
ikan dan evaluasi sehingga mu-
dah-mudahan mampu terus bisa 
memberikan sajian berita yang 
lebih bermutu, obyektif dan ko-
munikatif sesuai moto dari Koran 
Suara Warmadewa. Redaksi
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TEATER Kampus Universitas Warmadewa 
(TKW) menyelenggarakan Pantomime Festival 
#5 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama 
Unwar, Sabtu (6/8/22). Acara ini dilaksanakan 
selama 2 hari yaitu tanggal 6-7 Agustus 2022 
dengan jumlah partisipan 6 teater yang dimu-
lai dari kalangan SMP, SMA/SMK, Perguruan 
Tinggi dan Umum. 

Rektor Unwar yang diwakili Kepala LPKP 
dr. Rima Kusuma Ningrum, MMedEd., me-
negaskan terselenggaranya kegiatan festi-

UNIVERSITAS Warma-
dewa menyelenggarakan 
Pelantikan dan Serah Terima 
Jabatan Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM) dan Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Universitas Warmadewa Masa 
Bakti 2022-2023 di Ruang 
Auditorium Widya Sabha Ut-
tama Unwar (Senin, 5/9/22). 

Acara diawali dengan 
pembacaan Surat Keputusan 
Rektor Unwar oleh Kabag. 
Kemahasiswaan yang dilan-
jutkan dengan Sumpah Ja-
batan, Pelantikan Pengurus, 
Serah Terima Pertanggungja-
waban, dan Penyematan PIN 
kepada pengurus DPM dan 
BEM Periode 2022-2023 oleh 
Rektor yang diwakili WR III. 

Dalam Kesan dan Pesan 
Ketua DPM dan Presiden BEM 
periode 2021/2022 disampai-
kan bahwa perjalanan orga-
nisasi yang telah dijalankan 
selama 1 tahun terakhir ini 
merupakan perjuangan ber-
sama seluruh pengurus dan 
anggota. Tentunya ke depan 
diharapkan organisasi ini 
lebih baik lagi untuk program 

kerja maupun prestasinya 
sehingga banyak hal yang 
mampu diberikan sebagai 
kontribusi dalam memaju-
kan Universitas Warmadewa. 

Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada Yaya-
san, Rektorat, Ormawa, dan 
Unitas di lingkungan Un-
war, serta seluruh pengurus 
yang telah berjuang selama 

1 tahun kemarin yang telah 
mempercayai mereka dalam 
memimpin organisasi. Tiap 
periode sangat memerlu-
kan bantuan dari pengurus 
sebelumnya, sehingga se-
gala program kerja dapat 
terselesaikan sesuai renca-
na. Kepada pengurus baru 
diharapkan agar semangat, 
kompak, serta memiliki ko-
munikasi dalam membawa 
organisasi ini lebih baik. Mari 
bersama-sama membawa 
bendera Universitas Warma-
dewa untuk terus manghasil-
kan prestasi. 

Rektor yang diwakili WR 
III Unwar, Dr. Ir. I Wayan Par-
wata, MT., IPU Asean Eng., 
dalam sambutannya me-

nyampaikan bahwa pengu-
rus baru agar terus mengem-
bangkan diri dan berlajar 
dengan pengurus sebelum-
nya. DPM dan BEM periode 
sebelumnya telah banyak 
memberikan kontribusi da-
lam kemajuan Unwar melalui 
program-programnya. 

Harapannya pengurus 
DPM dan BEM Unwar yang 
baru ini mampu lebih ba-
nyak menghasilkan prestasi 
dalam memajukan Unwar. 
Tahun 2023 ini banyak tan-
tangan serta kompetisi yang 
harus kita isi, persiapan yang 
matang ini menjadi kunci 
utama dalam meraih pres-
tasi. Pergantian pengurus 
suatu organisasi wajib dilak-

sanakan, karena DPM dan 
BEM merupakan organisasi 
kemahasiswa yang memiliki 
masa jabatan. Hakekatnya 
setiap organisasi ini harus 
ada proses regenerasi untuk 
pengurusan berikutnya. 

Ketua Yayasan, Dr. Drs. 
A. A. Gede Oka Wisnumur-
ti, M.Si., dalam arahannya 
mengucapkan selamat ke-
pada pengurus baru yang 
dilantik serta ucapan terima 
kasih kepada Pengurus DPM 
dan BEM periode 2021-2022 
yang telah menyelesaikan 
kepengurusannya. 

Pelaksanaan program ke-
giatan PKKMB 2022 secara of-
fline yang telah berlangsung 
kemarin dengan gembira 

dan humanis memberikan 
makna positif. Perbedaan 
cara berpikir dan persepsi 
dalam menerima mahasiswa 
baru harus dimaknai tanpa 
perpeloncoan dan tanpa 
kekerasan, sehingga menja-
di kesan yang menarik bagi 
mahasiswa baru Unwar 2022. 
Harapannya organisasi DPM 
dan BEM mampu ikut ber-
peran aktif dalam program 
MBKM. Banyak hibah yang 
mampu diraih oleh maha-
siswa dari kemdikbud dan 
pemerintah. Dengan raihan 
hibah ini dapat menunjukan 
eksistensi mahasiswa Unwar 
serta akan memajukan nama 
almamater Universitas War-
madewa. [ds]

RANGKAIAN Perayaan Dies 
Natalis ke-38 Universitas War-
madewa resmi dibuka mulai 
13 September 2022 yang di-
awali senam sehat bersama, 
lomba-lomba, donor darah, 
pameran, jobfair, serta temu 
alumni sedangkan Malam Dies 
Natalis 38 Unwar akan diseleng-
garakan pada 17 September 
2022. 

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa 
Putu Widjana, DAP&E., Sp. ParK., 
mengingatkan bahwa bertam-
bahnya usia menjadi landasan 
merefleksi diri bagi civitas aka-
demika tentang kontribusi yang 
telah diberikan untuk institusi. 

“Usia kita bertambah satu 
tahun, artinya pengalaman 
hidup juga bertambah. Mari 
renungkan, kontribusi apa yang 
telah kita beri untuk lembaga 
yang kita cintai ini,” ungkapnya. 

Terkait rangkaian Dies ke-38, 
Dewa Widjana memuji kegi-
atan-kegiatan yang menurutnya 
sangat spektakuler bahkan 
suasana kampus tak ubahnya 
seperti pasar yangmana se-
gala kebutuhan masyarakat, 
makanan, minuman, produk 
UMKM, termasuk bursa kerja 
disediakan di stand. 

Lebih lanjut, puncak Dies 
tahun ini dirangkai dengan 
Wisuda ke-70 yang diikuti 1.332 

lulusan. Jumlah tersebut ten-
tunya tidak sedikit sehingga 
ia meminta kepada calon wi-
sudawan agar memanfaat-
kan transportasi umum untuk 
menghindari kemacetan lalu 
lintas. Euforia ini tidak berle-
bihan karena perayaan tahun ini 
sekaligus momentum merdeka 
dari Pandemi Covid-19. 

Demikian dikatakan Ketua 
Yayasan Kesejahteraan Korpri 
Propinsi Bali Dr. Drs. AA Gede 
Oka Wisnumurti, M.Si., di kam-
pus Unwar, Selasa (13/9/22). 
“Hari ini kita senam bersama 
melibatkan semua civitas, se-
mua komponen. Bahkan ma-

hasiswa baru tampak tidak ada 
jarak meskipun harus menjaga 
jarak,” kata Wisnumurti usai 
mengikuti senam, lanjut me-
ninjau puluhan stand di sekitar 
kampus. 

Peringatan Dies ke-38 dan 
rangkaiannya sengaja diran-
cang agar tidak terlalu formal. 
Ini menyesuaikan dengan kon-
sep milenial guna menciptakan 
kampus yang nyaman. “Kita 
harus tinggalkan cara-cara 
colonial, sekarang jaman mile-
nial yang mana kolaborasi dan 
keterbukaan menjadi hal uta-
ma. Kampus wajib diciptakan 
menjadi tempat yang nyaman 
untuk semua,”. [pp]

SUASANA penuh kegembiraan 
ditunjukkan ratusan civitas aka-
demika dan para alumni Unwar 
hadir dalam puncak perayaan Dies 
Natalis ke-38. Rektor Universitas 
Warmadewa, Prof. dr. Dewa Putu 
Widjana, DAP&E., Sp.ParK berha-
rap pada Dies Natalis yang ke-38 
ini Unwar lebih memantapkan diri 
untuk mencapai angan-angannya 
yakni menjadi perguruan tinggi 
yang lebih berkualitas, berwawas-
an ekowisata dan mampu berdaya 
saing global di tahun 2034. 

Untuk mencapai cita-cita terse-
but diakuinya tidak mudah meng-

ingat tantangan yang muncul juga 
kian bertambah, apalagi semakin 
banyak bermunculan perguruan 
tinggi di pulau dewata ini. Menurut 
Rektor, di zaman digital saat ini, jika 
tidak memiliki keberanian untuk 
mengikuti perkembangan teknolo-
gi informasi niscaya tidak akan bisa 
ikut berkompetisi. 

“Harapan kedua adalah agar 
semua human resources baik do-
sen, mahasiswa, maupun tenaga 
kependidikan agar betul-betul 
bersatu padu saling membantu 
satu dengan yang lainnya bekerja 
dengan giat dalam rangka mewu-

UNITAS Teater Kampus Universitas Warmadewa 
(TKW) menyelenggarakan Latihan Dasar dan Ma-
lam Keakraban Tahun 2022 di Tanah Wuk, Sangeh 
Abiansemak pada Sabtu (8/10/22). Kegiatan yang 
mengusung tema “KERTAS” yang berarti Keakrab-
an Tanpa Batas ini dilaksanakan selama dua hari 
yaitu tanggal 8-9 Oktober 2022 dan diikuti oleh 102 
mahasiswa aktif Unwar.

Adapun kegiatan ini bertujuan sebagai wadah 
unthk menjalis rasa persaudaraan, keakraban, 
rasa persahabatan, dan kesatuan generasi muda di 
lingkungan Teater Universitas Warmadewa. Selain 
itu, juga sebagai media untuk membangun sikap 
kreatif dan inovatif, serta membangun kesadaran 
kepemimpinan dan berorganisasi.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi 

Bali yang diwakili Sekretaris YKKPB Ir. I Ketut Sugi-
hantara, MSA., menyampaikan bahwa Unitas Teater 
merupakan salah satu kebanggaan bagi Universitas 
Warmadewa dalam rangka menyalurkan kegiatan 
seni dan budaya. Sebagai lembaga pendidikan 
tinggi dan lembaga yang menyalurkan serta me-

UNITAS KSR-PMI Unit 
Universitas Warmadewa me-
nyelenggarakan Masa Ori-
entasi Calon Anggota Muda 
Palang Merah Warmadewa 
(MARCAPADA) di Alam Tirta 
Outbond, Carangsari Ba-
dung pada Sabtu (15/10/22).

Kegiatan yang mengu-
sung tema “Melahirkan Ge-
nerasi Baru yang Berkualitas, 
Unggul, dan Berkarakter untuk Me-
miliki Rasa Solidaritas Tinggi Melalui 
Organisasi Kepalangmerahan” ini 
akan berlangsung selama dua hari 
yaitu tanggal 15-16 Oktober 2022 
dan diikuti oleh 138 peserta.

Pembina KSR-PMI Unit Unwar, 
Dr. Ir. I Dewa Nyoman Sudita, M.P., 
dalam sambutannya memberi-
kan apresiasi yang tinggi kepada 
panitia KSR-PMI Unit Unwar yang 
telah mampu mengkemas kegiatan 
MARCAPADA ini dengan baik dan 
sukses. Selaku pembina yang selalu 
mendampingi ia mengaku bangga, 
dimana ini menandakan bahwa pro-
ses organisasi berjalan dengan baik. 
138 peserta yang mengikuti kegiatan 
ini nantinya diharapkan mampu 
menjadi kader-kader penerus ke-
pengurusan selanjutnya. Dalam 
kegiatan ini para peserta dikatakan 
akan diberikan materi-materi dasar 

yang bertujuan untuk mengenal 
lebih dalam apa itu KSR-PMI yang 
nantinya akan dilanjutkan dengan 
kegiatan Diklatdas. 

Selanjutnya, pihaknya sangat 
berbangga karena menurut catat-
an PMI Kota Denpasar, dikatakan 
bahwa KSR-PMI Unit Unwar ini 
merupakan salah satu KSR-PMI 
terbaik di Kota Denpasar. Hal ini 
menandakan eksistensi KSR-PMI 
Unit Unwar sudah berjalan dengan 
baik. Tak hanya dalam kreatifas dan 
produktifitas, KSR-PMI Unit Unwar 
dikatakan sangat disipin dalam 
hal pelaporan dan pertanggungja-
waban dalam melaksanakan suatu 
kegiatan. Kedepan, diharapkan 
kepada anggota baru KSR-PMI Unit 
Unwar yang sudah bergabung bisa 
menjadi relawan-relawan yang 
tangguh dan siap ditugaskan dalam 
kondisi apapun.

Perwakilan PMI Provinsi 
Bali, Sita Prahastuti sangat 
mengapresiasi institusi Uni-
versitas Warmadewa karena 
telah mendukung sepenuh-
nya kegiatan adik-adik yang 
ada di KSR-PMI Unit Unwar. 
Kegiatan MARCAPADA ini 
merupakan kegiatan dasar 
yang strategis. Ada bebe-
rapa pokok yang harus di-

pahami oleh seluruh anggota baru 
KSR-PMI Unwar yaitu harus kreatif, 
kepedulian dan loyalitas. Dalam 
masa orientasi ini dikatakan sangat 
perlu karena disini akan diberikan 
pembekalan, persamaan persepsi 
terhadap organisasi agar nantinya 
dapat mengetahui prinsip-prinsip 
dasar kepalangmerahan dalam 
rangka mewujudkan visi misi dari 
unitas KSR-PMI Unit Unwar.

Wakil Rektor III Unwar, Dr. Ir. I 
Wayan Parwata, M.T., IPU., Asean.
Eng., dalam sambutannya menga-
takan bahwa calon anggota baru 
KSR-PMI Unit Unwar yang telah 
bergabung patut berbangga karena 
menurutnya KSR-PMI Unit Unwar 
memiliki prestasi yang sangat baik 
di bidang sosial. Dari setiap periode 
ke periode, sosok pemimpin dan se-
luruh anggota KSR-PMI Unit Unwar 
dikatakan sangat luar biasa. [dd]

Puncak Perayaan Dies Natalis Unwar ke-38
Perguruan Tinggi Swasta Terbesar di lingkungan 

LLDIKTI Wilayah VIII, yaitu Universitas Warmadewa 
kini telah menginjak usia 38 tahun. Sebagai bentuk 
rasa syukur, civitas akademika Unwar merayakan 

puncak Dies Natalis ke-38 di kampus setempat, 
Sabtu (17/9/22) malam. 

judkan cita-cita tersebut,” ucap 
Prof. Widjana. 

“Ingat usia kita berkurang satu 
tahun namun pengalaman kita 
bertambah satu tahun,” ujar Rektor 
sehingga dirinya meminta kepada 
seluruh civitas akademika dan 
pegawai di lingkungan Universitas 
Warmadewa bisa memanfaatkan 
pengalaman satu tahun ini untuk 
memperbaiki masa lalu dan menuju 
masa depan yang lebih cemerlang. 

Ketua Yayasan Kesejahteraan 
Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. Anak 
Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si 
mengucapkan selamat pada pera-
yaan Dies Natalis Unwar tahun ini. 
Tahun ke-38 menurutnya usia yang 
sangat matang dan dewasa untuk 
bertumbuh. 

“Tentu disadari dibalik banyak 
keberhasilan oleh Universitas War-
madewa baik dari sisi SDM-nya, 
kualitas dan mutunya, kemudian 
prestasinya serta sarana dan prasa-

rananya kita tidak boleh berhenti 
untuk berbenah karena bagi kita 
kepuasan mahasiswa dan kepuas-
an masyarakat terkait dengan apa 
yang kita hasilkan merupakan suatu 
kebanggaan bagi kita,” ucap Wisnu-
murti seraya dirinya mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh civitas 
akademika, dosen dan karyawan 
yang sudah bekerja dengan tulus, 
dengan ikhlas dan tuntas untuk 
bersama sama mewujudkan visi 
dan misi Universitas Warmadewa 
Go Global di tahun 2034. 

Dalam puncak perayaan Dies 
Natalis ke-38 Unwar juga diserah-
kan hadiah juara lomba serangkai-
an Dies Natalis serta penghargaan 
kepada dosen, tenaga kependi-
dikan, serta anak karyawan yang 
berprestasi, bahkan dilakukan 
undian doorprize dengan berbagai 
hadiah yang telah disediakan ser-
ta dimeriahkan dengan berbagai 
hiburan. [ds]

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan DPM dan BEM Unwar Masa Bakti 2022-2023
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