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Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ormawa Dinilai 
Memberatkan

Untuk pertama kalinya, Universitas 
Diponegoro mengeluarkan 

Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Organisasi Mahasiswa 

(Ormawa) pada 14 Agustus 2014.
Peraturan baru ini dikeluarkan 

sebagai dasar keorganisasian 
mahasiswa Undip dalam 

berorganisasi.

Foto: Ilustrasi

Masing-masing pihak mulai dari Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, BEM 
Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), 
Senat Mahasiswa Undip serta Senat Fakultas 
mengadakan rapat terbuka mahasiswa atau 
yang lebih dikenal dengan Musyawarah 
Mahasiswa (Muswa) untuk membahas Pe-
doman Pokok Organisasi (PPO) dan Garis 
Besar Haluan Kerja (GBHK). Hal ini bertu-
juan untuk menganalisis lebih jauh mengenai 
pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan 
Ormawa yang pada awalnya dinilai kurang 
kurang selaras dengan peraturan yang dibuat 
oleh setiap Ormawa.  

PPO dan GBHK belum terbentuk 
Muswa yang telah dilaksanakan pada 

Sabtu-Minggu (14-15/3), dihadiri oleh BEM 
Undip, Senat Mahasiswa Undip, perwakilan 
UKM, serta 12 perwakilan BEM dan Senat 
Fakultas. Muswa yang beragendakan pem-
bahasan Rencana Strategis (Renstra) Ormawa, 
PPO dan GBHK untuk lima tahun ke depan, 
pada akhirnya hanya menghasilkan tata tertib, 
sebagian PPO, dan pembentukan tim formatur 
Renstra. 

Berdasarkan kesepakatan, beberapa hari 
kemudian diadakan perkumpulan tim for-
matur. Pertemuan yang diadakan di Fazabi 
Resto Banjarsari, Tembalang, Rabu (25/3) 
dihadiri oleh Senat Mahasiswa, BEM Undip 
bersama delapan perwakilan BEM Fakultas 
maupun Senat Mahasiswa Fakultas.  Pada 
pertemuan tersebut, Senat mencoba memberi 
pemahaman kepada Ormawa mengenai keti-
dakmungkinan melakukan yudisial review 
atas Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2014. 
Hal ini mengingat Renstra, PPO dan GBHK 
yang belum terbentuk dan dipahami bahwa 
menuntut untuk mengubah Peraturan Rektor 
bukanlah perkara yang mudah.  

“Memang yang paling dasar adalah kita 

(Ormawa) harus memiliki PPO dan GBHK 
terlebih dahulu, sebagai dasar keberlangsun-
gan Ormawa khususnya di tingkat universi-
tas. Makanya kita pahamkan kepada teman-
teman (Ormawa) bahwa kita harus meru-
muskan PPO GBHK terlebih dahulu, dan 
akhirnya teman-teman sepakat, sehingga tim 
formatur Renstra ini dialihkan menjadi tim 
formatur PPO GBHK,” jelas Fikri Delardi, 
Ketua Senat Mahasiswa Undip.

Hal yang perlu disoroti dari dikeluar-
kannya Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 
2014 ini adalah adanya beberapa peraturan 
yang dinilai memberatkan Ormawa seperti 
struktur inti, cara perekrutan, standar IPK 
serta tidak dicantumkannya bab sanksi.

“Salah satu yang disoroti adalah struk-
tur lembaga. Misalnya saja di BEM FEB, di 
Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 ini 
disebutkan (perlu dibentuknya) divisi kewi-
rausahaan. Sedangkan di FEB sendiri ada 
kelompok mahasiswa wirausaha. Jadi, ka-
lau pun BEM membuat divisi (wirausaha) 
tersebut, ditakutkan akan terjadinya tumpang 
tindih ke depannya,” ujar Ketua BEM FEB, 
Muhammad Naufal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua 
BEM Undip Afandi Rahmat Aris menerang-
kan bahwa Surat Keputusan (SK) tersebut ti-
dak dapat langsung diterapkan tahun ini. 

“Masih tahap transisi. Kemarin kita juga 
diskusi dengan teman-teman Senat serta Pak 
Warsito, sehingga sekarang (SK) itu bisa dipa-

hami secara matang, sehingga tahun depan 
bisa diaplikasikan di setiap-setiap lembaga. 
Harapan saya pada saat Muswa itu, (dibahas) 
apa-apa saja nih yang nggak sesuai, itu yang 
kita coba ajukan untuk direvisi,”ujarnya.

Sanksi Dipertanyakan
Menanggapi permasalahan terkait Per-

aturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 ini, Pem-
bantu Rektor III, Warsito SU menganggap 
bahwa masalah tersebut dikarenakan kesalahpa-
haman. Misalnya, Bab VIII Pasal 18 ayat 1a 
mengenai Tugas dan Wewenang UKM dalam 
hal perekrutan anggota. Sebelumnya, Orma-
wa memahami bahwa perekrutan UKM harus 
dilakukan melalui UPK sejenis. Warsito men-
erangkan bahwa perekrutan UKM dapat di-
lakukan melalui UPK sejenis dan/atau secara 
langsung apabila tidak ada UPK sejenis di 
fakultas, sehingga yang harus digarisbawahi 
adalah terdapat keterangan dan/atau, yang 
memiliki arti bahwa UKM dapat memilih 
untuk melakukan salah satu atau kedua cara 
perekrutan tersebut.

“Sanksi itu tidak harus disebutkan 
dalam peraturan. Jadi, jika melanggar Per-
aturan Rektor ini ya dikenakan sanksi yang 
telah ditetapkan di peraturan akademik dan 
non-akademik,” kata Warsito menjelaskan.

Peraturan ini direncanakan akan diber-
lakukan secara menyuluruh pada 2016 nanti, 
mengingat tahun 2015 ini masih dalam tahap 
sosialisasi dan transisi. (Astrid, Fajrin)

 

Kunjungi kami di http://www.manunggal.undip.ac.id
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Mahasiswa mencari tahu daftar akreditasi beberapa jurusan di Universitas Diponegoro 
pada Selasa (3/3) di LP2MP.
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Keterlambatan Reakreditasi Prodi Pengaruhi Status PTN-BH
Sejak Oktober 2014, Undip  resmi 

menyandang status Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan 

tengah menjalani proses transisi selama 
dua tahun. Untuk itu, perlu adanya 
kesiapan dan beberapa ketentuan 
yang harus dipenuhi. Salah satu 

ketentuan tersebut adalah akreditasi 
resmi seluruh program studi (prodi) di 
Undip  oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT).
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Akreditasi yang harus dipenuhi PTN BH me-
liputi dua hal, yakni akreditasi institusi dan 
akreditasi prodi. Berdasarkan SK No.125/
SK-BAN-PT/AKSURV/PT/V/20,  Undip ter-
catat memperoleh akreditasi institusi dengan 
nilai A dan masih berlaku hingga 21 Febru-
ari 2018. Meski demikian, masih tercatat be-
berapa prodi di Undip yang masa berlaku status 
akreditasinya telah habis atau kedaluwarsa pada 
website resmi BAN-PT (http://ban-pt.kemdik-
nas.go.id/). 

Terdapat beberapa masalah yang meng-
hambat jalannya proses reakreditasi jurusan 
yang sudah kedaluwarsa. Salah satu juru-
san yang mengalami keterlambatan proses 
reakreditasi adalah Jurusan Sastra Indonesia 
(Sasindo).

“Semua program studi di Undip sudah 
memiliki akreditasi, kecuali Jurusan Sas-
tra Indonesia yang sedikit terlambat dalam 
pengajuan reakreditasi,” ujar Staff Ad-
ministrasi Bidang Data dan Sistem Infor-
masi Lembaga Penjaminan Pengembangan 
Mutu Pendidikan (LP2MP) Mussalimun.

Data yang tercatat pada website BAN-
PT, kata Mussalimun, sudah tidak relevan. 
Dia mengatakan, Prodi Ilmu Komputer sudah 
berganti nama menjadi Informatika atau Ilmu 
Komputer dan telah memiliki akreditasi. Se-
lain Prodi Ilmu Komputer,  Prodi Nutrisi dan 
Makanan Ternak serta Produksi Ternak telah 
berganti nama menjadi Peternakan. 

Ketidaksesuaian data LP2MP dan BAN-
PT dikarenakan BAN-PT belum menghapus 
prodi yang memang telah berganti nama 
tersebut. “Persoalan ini tentu akan merugikan 
Undip, namun itu di luar wewenang Undip,” 

ujar Mussalimun. 
Mengenai ketidakakuratan informasi 

akreditasi jurusan oleh BAN-PT, Pembantu 
Rektor I Prof. Hertanto Wahyu Subagio 
mengaku kecewa. Dia mengatakan, ketua 
prodi mempunyai kewajiban untuk men-
jalankan prodinya dengan menjamin mutu. 
Sedangkan LP2MP bertugas memfasilitasi 
pembaruan akreditasi. 

“Kalau masalah kesalahan BAN-PT 
itu memang membuat saya kecewa. Namun 
hal itu bukan kewenangan saya karena itu 
adalah pihak eksternal Undip,”ujarnya. Un-
tuk melayani kebutuhan informasi bagi para 
calon atau mahasiswa Undip, Prof. Hertanto 
menjelaskan, mereka bisa mengaksesnya me-
lalui website Undip, www.undip.ac.id. 

Prof. Hertanto sangat menyayangkan 
keterlambatan yang dilakukan oleh Jurusan 
Sasindo karena data-data Jurusan Sasindo itu 
sudah mati sejak satu tahun lebih. 

“Sasindo datanya sudah mati sejak 31 
Desember 2013. Seharusnya  enam bulan 
sebelum kedaluwarsa itu sudah mengurus 
(perpanjangan) ke Tim Borang dan juga ada 
LP2MP yang punya asessor untuk membantu 

menilai,” kata Prof. Hertanto. 
Menanggapi hal itu, Ketua Jurusan 

Sasindo, Suharyo mengatakan bahwa hal itu 
tidak sesuai dengan apa yang sudah diren-
canakan. “Karena adanya dinamika di la-
pangan, di mana awalnya (jurusan) membuat 
jadwal  yang sudah direncanakan, namun pada 
akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Kami juga harus melakukan revisi 
sebelum diserahkan kepada LP2MP, kemudian 
direvisi lagi sampai pada akhirnya draft final,” 
kata Suharyo menjelaskan. 

Akreditasi prodi sangat berpengaruh 
dalam proses kelulusan. Apabila belum me-
miliki akreditasi, maka prodi tersebut tidak 
diperbolehkan meluluskan mahasiswa. 

“Nilai akreditasi dipengaruhi oleh be-
berapa faktor, di antaranya adalah kualitas 
lulusan, prestasi mahasiswa, kualitas proses 
pembelajaran, kelengkapan administrasi dan 
masih banyak lagi,” tutur Sekretaris Juru-
san Ilmu Komputer Ragil Saputra. (Putri,   
Annisa DP)

Keluarnya Peraturan Rektor tentang Ormawa 
di Undip menuai polemik di kalangan ma-
hasiswa. Meski baru akan diterapkan pada 
2016 mendatang, tidak sedikit mahasiswa 
yang mengusahakan adanya perbaikan pada 
beberapa bagian. Hal-hal yang menjadi 
fokus perhatian mereka di antaranya masalah 
struktur inti, cara perekrutan, nilai IPK, dan 
sanksi. 

Meski Peraturan Rektor dibuat un-
tuk menjadi landasan dalam mengelola or-
ganisasinya maupun berkoordinasi dengan 
organisasi lain, munculnya polemik yang 

muncul di kalangan mahasiswa ini semakin 
menegaskan hilangnya esensi dari sebuah 
sistem organisasi yang sebenarnya mampu 
membantu mahasiswa dalam mengasah soft 
skill nya.

Selain itu, status PTN BH yang mu-
lai disandang Undip, membuat Undip perlu 
memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya 
ketentuan untuk mencapai akreditasi yang 
sempurna. Sayangnya, masih ada prodi/
jurusan di Undip yang masa berlaku akre-
ditasinya sudah kedaluwarsa dan belum di-
perpanjang. 

Berbicara soal PTN BH pun tentu tak 
luput dari kesiapan Undip jika ditinjau dari 
iklim risetnya. Ketimpangan kuantitas ri-
set antara fakultas humaniora dan fakultas 
eksak menjadi sorotan pada Joglo Pos edisi 
ini. Bahkan, Undip juga memiliki visi univer-
sitas riset pada 2020. Melalui visi tersebut, 
tentu sudah menjadi kewajiban bagi Undip 
untuk memotivasi dan memfasilitasi sivitas 
akademika, baik dosen maupun mahasiswa 
untuk melakukan penelitian. Semoga! (Re-
daksi).

Undip Sambut PTN BH dengan Terus Berbenah
Salam 

dari Joglo
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1. Peraturan Rektor tentang larangan 
parkir di pinggiran jalan raya sudah ada. 
Tapi kenapa di FPIK-FKM masih sering 
ditemui mobil pribadi dan angkot yang 
parkir? Bikin macet saja. Apa gunanya 
Peraturan Rektor? (085647841xxx)

2. Undip kurang mengapresiasi mahasiswa 
berprestasi. Ketika mahasiswa berhasil 
memenangkan lomba, Undip sangat minim 
memberikan dana bantuan delegasi.
Padahal sudah berjuang membawa nama 
Undip berkibar di Universitas atau instansi 
lain. (+6283875799xxx)

Perhumas Muda Semarang mengadakan ke-
las Public Relation Academy bertajuk Humas 
bukan Tukang Jarkom, pada Kamis (26/03) 
di Gedung ICT Centre Lantai 1. Acara ini 
menghadirkan Ira Rahmawati dari Unit 
Pelaksana Teknik (UPT) Humas Undip dan 
Muhammad Gustiasa  dari Perhumas Muda 
Semarang sebagai pembicara.

Perhumas Muda Semarang merupakan 
organisasi beranggotakan mahasiswa yang 
bergerak di bidang Hubungan Masyarakat 
serta diawasi langsung oleh Perhumas Badan 
Pengurus Cabang (BPC) Kota Semarang. 

Kelas  #PRAcademy ini merupakan aca-
ra perdana yang diadakan Perhumas Muda 

Semarang dengan target peserta umum. Se-
belumnya, Perhumas Muda Semarang telah 
mengadakan Kelas #PRAcademy untuk in-
ternal sebanyak dua kali, masing-masing di 
Grand Candi dan USM. 

Melalui Kelas #PRAcademy, Perhumas 
Muda Semarang ingin mengajak peserta 
mengenal dan belajar bersama seputar dunia 
perhumasan. 

Beberapa materi yang disampaikan di 
antaranya  peranan dan fungsi Humas dalam 
organisasi. Adapun sesi diskusi kelompok, 
pembagian doorprize, dan foto bersama di 
penghujung acara.  (Fajrin, Anissa DP).

Perhumas Muda Semarang Adakan Kelas #PRAcademy

PP BEM FH Undang Pelatda dalam Self Defense Training
Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Hukum (PP BEM 
FH) mengadakan Self Defense Training for 
Women berupa pelatihan bela diri Taekwondo 
di pelataran Gedung H FH. Pelatihan bela diri 
yang mengangkat tema Ayo Lawan Begal ini, 
dilaksanakan selama tiga kali berturut-turut 
setiap Sabtu, yakni pada 28 Maret, 4 April 
dan 11 April 2015. 

PP BEM FH mendatangkan dua pelatih 
dari Tim Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) 
Jateng, yakni Rahmadia Maudy Putri Karina 
dan Ayu Fatimah Sari. Keduanya merupakan 
atlet Taekwondo yang telah mengantongi 
berbagai prestasi. Berbagai mahasiswa dari 
jurusan dan fakultas di Undip turut hadir dan 
menyimak materi dari mereka. 

Selama dua setengah jam, sejak sekitar 
pukul 07.30 hingga pukul 10.00 peserta 
diajarkan dasar-dasar Taekwondo serta trik 
dan cara menghadapi begal. 

“Saya ingin kegiatan ini dapat membuat 
mahasiswa perantauan yang jauh dari rumah, 
khususnya perempuan bisa merasa aman dari 
begal,” ungkap ketua panitia Self Defense 
Training for Women Sintha Yustika Putri.

Selain itu, PP BEM FH juga bekerja 
sama dengan Polrestabes Semarang. Pihak 
Polrestabes menjelaskan upaya pencegahan 
yang telah dilakukan pihak kepolisian, 
sekaligus mengimbau masyarakat, 
khususnya mahasiswa untuk melakukan 
upaya pencegahan terhadap tindak kriminal 
tersebut. (Anissa DP)

Pembaca yang ingin menyampaikan komentar, keluhan, kritik, atau saran seputar persoalan di Undip, dapat mengirimkan pesan lewat sms ke  nomor 089643231602

Agenda

Clinical Psychology Study Club dari perkum-
pulan mahasiswa Fakultas Psikologi meng-
gelar Stress Management Workshop berte-
makan Colouring Happiness yang bertempat 
di Aula Dekanat, Fakultas Psikologi pada 
Sabtu (28/3). Acara ini merupakan kali ketiga 
Clinical Psychology Study Club mengadakan 
workshop semenjak diresmikan pada 2012. 

Riset yang mengindikasikan bahwa 
stres adalah pemicu tingginya angka kema-
tian bunuh diri pada 2020 kelak, memuncul-
kan gagasan bagi sekelompok mahasiswa ini 
untuk merancang acara tersebut. Melalui aca-
ra ini pula, Clinical Psychology Study Club 
ingin mengajak peserta untuk dapat menang-
gulangi gejala stres dengan cara yang mudah 

dan nyaman. 
Zunainatul Firdausia, selaku ketua 

umum dari Clinical Psychology Study Club 
mengungkapkan bahwa tema dari acara ini 
berfokus pada aspek psikologi dan mengacu 
pada aspek klinis. 

Salah satu pembicara dalam acara ini 
adalah Annastasia Ediati S.Psi, M.SC, PhD, 
seorang dosen sekaligus psikolog yang mem-
punyai andil dalam pembentukan acara ini. 

Firda pun mengaku bangga akan antusi-
asme peserta yang tinggi dan lancarnya acara 
yang berjalan selama kurang lebih empat jam 
ini.  

Dia juga berharap agar fakultas tetap 
mendukung kegiatan mereka. (Fajrin)

Clinical Psychology Study Club Gelar Stress 
Management Workshop

 Himpunan Mahasiswa Mesin Undip 
proudly present Seminar Nasional 
Mechanical Education Fair 2015 
“Indonesia Ready for Asean 
Economic Community”, Saturday 
6 June 2015. Venue: Gedung Prof. 
Soedarto Undip Tembalang. Cp : 

Fauzy (085742055095)

Redaksi menerima tulisan berupa 
opini, esai, puisi, cerpen, surat   

pembaca, maupun liputan kegiatan. 
Tulisan dapat dikirim melalui email ke 

redaksi@manunggal.undip.
ac.id. Redaksi berhak melakukan 

penyuntingan seperlunya



Bang Jo
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Sorotan

Undip PTN BH, Iklim Riset Sampai Mana?
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Status Perguruan Tinggi Badan 
Hukum (PTN BH) yang mulai 

disandang Undip sejak Oktober 2014, 
membuat Undip perlu menaruh 

perhatian lebih pada iklim penelitian.  
Bahkan, Undip juga menetapkan visi 
sebagai universitas riset yang unggul 

pada 2020.

Untuk memperoleh status PTN BH tidak-
lah mudah. Beberapa syarat harus dipenuhi 
Undip, di antaranya akreditasi institusi oleh 
BAN PT dengan nilai A, status laporan 
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dan diaudit oleh akuntan publik, tidak sedang 
terkena kasus hukum, dan anggaran pene-
litian di atas Rp 100 Miliar per tahunnya. 
Dengan syarat yang sudah terpenuhi tersebut, 
utamanya syarat mengenai anggaran peneli-
tian, sudah selayaknya Undip memiliki iklim 
penelitian yang baik.

Ketua Divisi Riset Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Undip Faris Gustomi, 
menyatakan, iklim penelitian mahasiswa 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan. Parameternya adalah 
perolehan Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) mulai dari yang dikumpulkan sampai 
yang didanai. 1

“Perolehan pendanaan didominasi oleh 
tiga fakultas yaitu Fakultas Teknik (FT), 
Fakultas Sains dan Matematika (FSM) dan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). FT 
naik dari 77 menjadi 115, FSM naik menjadi 
77, dan FKM naik dari 30 menjadi 64. Hal itu 
menjadi tolak ukur bahwa mahasiswa mulai 
sadar dengan penelitian,” ujar Faris.

Dengan pencapaian tersebut, Undip be-
lum dapat berpuas diri. Upaya peningkatan 
kuantitas dan kualitas penelitian mahasiswa 
terus dilakukan. Upaya ini pun perlu didu-
kung oleh seluruh sivitas akademika. Untuk 
itu, salah satu upaya yang dilakukan BEM 
Undip adalah membuat sistem kaderisasi 
berbasis riset, bekerja sama dengan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyara-
kat (LPPM) untuk membuat tim peneliti ung-
gul, serta mengapresiasi mahasiswa yang 
dinyatakan lolos PKM. 

“Seperti yang dilakukan Fakultas 
Psikologi, dengan dibuatkan poster atau ben-
tuk apresiasi lain agar mahasiswa bisa terpa-
cu semangatnya,” terang Faris.

Sudah barang tentu, dalam sebuah upa-
ya terkadang menemui kendala. Salah satu 
kendala mengenali upaya peningkatan pene-
litian di Undip adalah tidak meratanya iklim 
penelitian di setiap fakultas. Sejauh ini yang 
menjadi ‘primadona’ adalah FT dan FSM. 

Sedangkan di fakultas lain, khususnya 
 

fakultas humaniora, minat dalam hal pene-
litian masih minim. Selain itu, dalam hal 
penunjang lain seperti administratif pemin-
jaman laboratorium pun masih memerlukan 
proses yang panjang. Hal ini kerap menyulit-
kan mahasiswa.

“Kalau di Undip, masih kurang (mem-
fasilitasi). Semisal untuk prosedur peminjaman 
laboratorium, di sini prosesnya panjang. Be-
danya kalau di (Universitas) Brawijaya, mereka 
sudah publikasi, pokoknya kalau mau melaku-
kan penelitian, pakai aja laboratorium. Kalau di 
Undip, kita yang harus aktif sendiri kalau mau 
pakai lab,” jelas Hantiantoro, salah satu maha-
siswa yang kerap aktif dalam meneliti.

Minim Kuantitas
Dosen Fakultas Psikologi Jati Ariati, 

S.Psi, M.Psi juga kerap menyayangkan 
minimnya kuantitas pengajuan proposal 
penelitian oleh dosen. Jati berharap pengaju 
proposal dapat lebih banyak, terlebih lagi 
dalam hal publikasi di jurnal internasional, 
mengingat kedua hal tersebut dapat memban-
tu menaikkan ranking perguruan tinggi. 

Sebagai dosen, Jati sangat bersemangat 
dalam mengupayakan iklim penelitian di Undip 
khususnya untuk mahasiswa. Jati mendukung 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 
dengan menyediakan beberapa fasilitas hingga 

Dela/Manunggal

Peraturan Rektor tentang Ormawa 
Dinilai Memberatkan
Memberatkan atau menertibkan 
Ormawa?
Undip berstatus PTN-BH, masih 
ada Reakreditasi Prodi yang 
terlambat
Status akreditasi yang ditulis di ijazah 
wisudawan apa, ya?

Undip PTN BH, Iklim Riset Sampai 
Mana?
Mari budayakan iklim menulis.

Oleh: Astrid Nurhasanah, Putri 
Rachmawati, Nigitha Joszy 

membantu mencari dosen pembimbing yang te-
pat. Hal itu dilakukannya agar mahasiswa tidak 
memiliki alasan untuk merasa tidak didukung. 

Jati bahkan mengajukan sebuah syarat 
kepada Tenaga Kependidikan, bagi maha-
siswa yang ingin mengajukan beasiswa PPA/
BBM diwajibkan membuat PKM.   

“Saya hanya ingin mahasiswa-maha-
siswa saya merasakan aura berkompetisi di 
nasional. Kita akan banyak belajar dari uni-
versitas lain,” ujarnya. (Astrid, Putri, Joszy)


