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Catatan Akh�r 2011 (1) 

Refleksi Akhir Tahun, UMK Semakin Maju 

Menyikapi akhir ta-
hun 2011, Univer-

sitas Muria Kudus (UMK) 
melakukan refleksi diri 
dengan menggelar acara 
berkemas “Dialog Bersa-
ma Rektor” di Auditorium 
UMK, Rabu (28/12). Kes-
impulan mengenai se-
makin majunya UMK me-

warnai komentar dari para peserta dialog yang dihadiri Yayasan 
Pembina (YP) UMK, Pimpinan Universitas, Pejabat Struktural serta 
dosen dan karyawan.

“UMK semakin maju. Untuk bisa sampai diposisi 
membanggakan ini, tidak lepas dari peran civitas akademika, baik 
yayasan, pimpinan, dosen, karyawan dan juga mahasiswa,” tutur 
Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA. mengawali acara dialog. 
Secara langsung, Rektor memandu acara.

Tahun 2012, ungkap Prof. Sarjadi, UMK tidak akan lagi 
membicarakan mengenai delapan standar nasional pendidikan 
(SNP). Pasalnya, hal itu telah terpenuhi pada 2011 ini. “Selanjutnya, 
kita fokus untuk meningkatkan IPK (indeks prestasi kumulatif ) 
mahasiswa dan akreditiasi tercapai semua,” katanya menuturkan 
langkah di tahun depan.

Kemajukan UMK di mata perguruan tinggi lain, menurut 
Pembantu Rektor I, Drs. Masluri, MM., dapat diketahui ketika 
berada di forum pertemuan antara perguruan tinggi (PT), baik 
tingkat regional Jawa Tengah maupun nasional. UMK dinilainya 

Kegiatan “Dialog Bersama Rektor“ di Gedung Auditorium 
dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan program di 
UMK selama satu tahun, pada Rabu, 28 Desember 2011. 
(Dok. Portal UMK)
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telah mendapatkan apresiasi positif dari perguruan tinggi lain.

Beberapa hal menarik yang dipelajari PT lain misalnya 
adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), sistim 
penjaminan mutu, sistem informasi, serta kegiatan belajar 
mengajar (KBM). Pada November kemarin misalnya, Universitas 
Stikubank (Unisbank) mempelajari penerapan KBK di UMK.

Meski telah mencapai kemajuan itu, Masluri masih memiliki 
harapan untuk diterapkannya e-learning  sebagai penunjang 
kegiatan akademik di UMK. Menurutnya, sampai kini, baru 
sedikit perguruan tinggi yang mampu mengembangkan fasilitas 
tersebut.   

Bermimpi

Dosen Progdi Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP), Drs. Muh Syefi’i, M.Pd, dalam forum 
mengungkapkan, perubahan besar dirasakannya selama 23 
tahun diperbantukan oleh pemerintah di UMK. “Pertama kali di 
sini, bangunannya seperti gedung SD (Sekolah Dasar), bahkan 
kambing bisa masuk ke ruangan ketika kuliah berlangsung,” 
katanya berbagi kesan fasilitas UMK di masa lalu.

Sekarang, sambungnya, UMK telah jauh lebih maju dan 
meningggalkan kesan di masa lalunya. UMK dinilainya semakin 
baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. 
Dia mendukung program penambahan program studi (Progdi) 
yang dilakukan. Pasalnya, masyarakat telah menanti dibukanya 
progdi-progdi baru, termasuk Kedokteran.

Ia berharap ke depan, tridarma PT yang meliputi pendidikan, 
penelitian dan pengembangan, serta pengabdian dapat lebih 
maksimal. “Semoga lebih moncer dan tidak hanya di wilayah lokal,” 
ujarnya menegaskan harapannya.

Syefi’i juga menyampaikan mimpinya agar UMK dapat menjadi 
perguruan tinggi taraf internasional. Selain Syefi’i, beberapa dosen 
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dan karyawan juga menyampaikan usulannya bagi kemajuan 
UMK ke depan.

Bendahara Umum YP UMK, Drs. Lilik Riyanto mengatakan, 
mimpi untuk dibukanya Fakultas Kedokteran di UMK, secara 
bertahap diupayakan. Tahap awalnya, UMK akan mendirikan 
rumah sakit. “Rencana 2012 akan mulai dibangun. Doakan saja,” 
pintanya.

Dia berharap UMK menjadi universitas yang membanggakan 
melalui perubahan yang dilakukan terhadap mahasiswa. “Kalau 
mahasiswa yang masuk tidak berkualitas, tetapi ketika lulus 
berkualitas bagus, itu baru membanggakan dan hebat,” ujarnya 
di depan dosen dan karyawan UMK.

Ketua II YP UMK, Hasan Aoni Aziz US memberikan dukungan 
atas pernyataan Lilik. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, 
Hasan menanjurkan agar civitas akademika memiliki rasa 
“memiliki”. “Sikap sebagai owner (pemilik) harus ditumbuhkan 
terlebih dahulu,” ujarnya berpesan. 

Dengan bersikap sebagai pemilik, Hasan menjelaskan, 
kontribusi yang akan diberikan oleh civitas akademika berbeda. 
Hal itu dapat dianalogikan pada pemilik perusahaan. 

Di akhir acara, sebagai penghormatan atas Hari Ibu yang 
beberapa hari lalu diperingati, Prof. Sarjadi membacakan sebuah 
puisi berisikan kemuliaan ibu. Salah satu pesan dari baitnya 
berpesan bahwa ibu lebih mulia dari matahari. Pasalnya, berbeda 
dengan matahari yang bersinar hanya ketika siang hari, sinar kasih 
ibu berlangsung sepanjang masa. (Farih/Hoery)
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Catatan Akh�r 2011 (2) 

Bekal Peningkatan Kualitas di 2012 

Setahun berjalan, be-
berapa hal menarik 

selama 2011 di Univer-
sitas Muria Kudus (UMK) 
patut untuk dicatat demi 
peningkatan kualitas di 
2012. Langkah-langkah 
yang telah ditempuh 
akan menentukan ke 
arah mana UMK berkem-
bang.

Akseptabilitas masyarakat menjadi alat ukur objektif untuk 
menilai kualitas UMK. Peningkatan jumlah mahasiswa baru 
sekitar 4 persen di tahun ini merupakan bukti bahwa UMK 
semakin diterima masyarakat. Menurut catatan Biro Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), pada tahun ajaran 2011-
2012, jumlah mahasiswa baru mencapai 2.040 orang, sementara 
di tahun sebelumnya sebanya 1970 orang. Jumlah mahasiswa 
UMK terus meningkat sejak 2006, peningkatan mahasiswa baru 
rata-rata 12%.

Bukti peningkatan kepercayaan masyarakat tersebut tidak lepas 
dari penambahan layanan bidang keilmuan. Fasilitas pendidikan 
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik 
yang senantiasa ditingkatkan memiliki andil besar. Selain itu, 
juga dukungan dari jaminan mutu secara internal melalui Badan 
Penjaminan Mutu (BPM) dan secara eksternal melalui raihan 
akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selama kurun waktu 2011, dari dua kali wisuda yang digelar, 
UMK telah meluluskan 969 sarjana. Secara rinci, sebanyak 393 

Disain pintu masuk rencana tempat parkir UMK di sebelah 
barat Fakultas Pertanian. (Dok. Portal)
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sarjana pada April dan 576 sarjana pada wisuda ke 47, Oktober 
2011. Sampai kini, UMK telah meluluskan 148 sarjana magister 
dari 2 Program Studi (Progdi),  9.524 Sarjana S-1 dari 8 Progdi dan 
922 orang lulusan Diploma Tiga (D3) dari 3 Program Studi. Selama 
2011, setidaknya terdapat sebanyak 7.366 mahasiswa UMK.

Hal Baru

Hal baru dapat dijumpai pada 2011. Mulai dari raihan Program 
Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) tema B, Pojok BEI, beasiswa 
penuh, pembaruan akreditasi progdi, penambahan program 
studi (Progdi), pembangunan gedung baru Fakultas Pertanian 
dan Fakultas Psikologi, pendirian tempat prakir, serta rencana 
pendirian rumah sakit UMK.

Setelah sukses menjalankan PHKI tema A untuk masa 
2008-2010, UMK kembali dipercaya unjuk Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menerima PHKI tema B untuk 
masa berlaku 2011-2013. Pada PHKI tema A sasarannya adalah 
untuk membiayai program pengembangan sistem informasi dan 
penjaminan mutu perguruan tinggi. Sementara pada PHKI tema B 
dimaksudkan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi lulusan.

Melalui program PHKI tema B yang didukung secara penuh 
oleh Yayasan, universitas terbesar di wilayah Pantai Utara (Pantura) 
bagian timur Jawa Tengah ini, untuk pertama kalinya, memberikan 
beasiswa penuh kepada 13 mahasiswa baru 2011. Penerima 
selain dibebaskan dari biaya kuliah melalui bantuan dari Yayasan 
Pembina (YP) UMK juga diberikan uang saku sebesar Rp. 500 ribu/
bulan bersumber dari alokasi dana PHKI. Pada 2011 ini, terdapat 
166 mahasiswa UMK memperoleh beasiswa dengan sumber dana 
beragam, baik yayasan, pemerintah maupun perusahaan.

Pada 2011, dua progdi telah melakukan pembaruan 
akreditasi. Pada Februari, Progdi Bimbingan dan Konseling (BK) 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) mendapat akreditasi B 
dengan masa berlaku hingga 2015. Sementara Progdi Akuntansi 
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(S1) Fakultas Ekonomi, pada Oktober, pertama kali melakukan 
akreditasi, Progdi Akuntasi (S1) Fakultas Ekonomi langsung 
memperoleh akreditasi B. Hasil akreditasi ini menjadi kado 
tersendiri, terutama bagi sarjana lulusan pertama progdi ini pada 
wisuda ke 47 UMK.

Bukan hanya pembaruan akreditasi progdi, penambahan 
progdi juga terjadi. November, kabar baik diterima menyusul 
disetujuinya pembukaan Progdi Teknik Mesin (S1) Fakultas Teknik. 
Kehadiran progdi ini lama dinanti oleh masyarakat, terutama 
alumni D3 Teknik Mesin UMK. Pasalnya, lulusan teknik mesin 
jenjang S1 memiliki potensi besar untuk diterima di dunia kerja.

Hal baru terkait fasilitas pembelajaran misalnya adalah 
Pengembangan Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain sebagai 
media praktik atas materi kuliah yang diberikan, fasilitas tersebut 
juga dapat dimanfaatkan oleh civitas akademikan untuk terjun 
langsung di perdagangan saham. Masyarakat umum pun 
diperkenankan untuk mengaksesnya.

Gedung baru berlantai empat untuk Fakultas Pertanian 
dan Fakultas Psikologi ditargetkan selesai pembangunan pada 
akhir Februari 2012. Gedung yang rencanya diresmikan sebulan 
berikutnya, Maret, menjadi kado awal tahun spesial, utamanya 
kedua fakultas tersebut.

Bekal hasil kinerja bersama setahun ini, menatap 2012, lebih 
bijaknya segenap civitas akademika UMK menyiapkan diri di 
posisi masing-masing. Sehingga UMK terus lebih maju. Bukan 
hanya di wilayah Pantura timur Jateng, tetapi secara bertahap 
melebar di wilayah Jateng, nasional berikutnya Asia hingga 
menjadi universitas kelas dunia (World class university). Terlepas 
dari kekurangan yang masih ada, mimpi besar tersebut secara 
perlahan harus dinyatakan. Semoga! (Farih/Hoery)
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Catatan Akh�r 2011 (3) 

Tahun Baru, Prestasi Baru 

Tahun baru memun-
culkan harapan baru 

akan peningkatan rai-
han prestasi mahasiswa 
Universitas Muria Kudus 
(UMK). Hal itu akan ter-
wujud apabila tumbuh 
kesadaran bahwa tahun 
baru datang dengan 
tantangan, bukan han-
ya perayaan.

Secara umum, 
eksistensi perguruan 
tinggi (PT) dilihat salah satunya melalui prestasi kemahasiswaan 
dalam ajang kompetisi antar-PT. Wajar, sebab mahasiswa 
merupakan unsur utama yang dikembangkan melalui proses 
pendidikan. Sementara dosen selaku pendidik, hanya jembatan 
(fasilitator) yang mengantar mahasiswa untuk merubah diri 
menuju tahu, paham, mampu dan bermanfaat (kognitif, afektif 
dan psikomotorik).

Demi peningkatan prestasi di tahun selanjutnya, layak kembali 
dicatat beberapa prestasi yang telah diraih UMK di bidang 
kemahasiswaan. Baik dalam  kompetisi antarmahasiswa maupun 
dari segi pengakuan dalam beberapa even kegiatan.

Data Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan (BAAK), 
tercatat 15 mahasiswa telah meraih penghargaan baik di tingkat 
universitas, Jawa Tengah (Jateng) dan nasional. Lima prestasi level 
nasional diraih adalah 3 finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(Pimnas) XXIV Makassar, Juara I Welding Competition, dan 1 

Salah satu kegiatan seminar yang diselenggarakan 
oleh mahasiswa yang bergabung dalam Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Jurnalistik divisi Pena Kampus (Peka) di 
Ruang Seminar lantai IV Gedung Rektorat beberapa waktu 
lalu. (Dok. Portal)
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juara Pekan olahraga nasional (Pomnas) XII Riau. Selain itu, enam 
prestasi di tingkat Jateng dan empat prestasi level universitas. 
Dilihat dari bidangnya, 15 prestasi tersebut terbagi dalam tiga 
bidang, yakni 8 prestasi akademik, 6 prestasi olahraga, dan sebuah 
prestasi di bidang lingkungan. UMK memberikan apresiasi kepada 
mahasiswa peraihnya, terutama pada sembilan prestasi.

Selain itu, 57 proposal yang dikirim mahasiswa, empat 
kelompok berhasil lolos dalam Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) Dinas Pendidikan Jateng. Sementara ditingkat nasional, 68 
proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mahasiswa UMK 
telah diseleksi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Patut dibanggakan pula, seorang mahasiswi UMK juga menjadi 
satu dari 18 mahasiswa Indonesia peserta yang lolos dalam seleksi 
Indonesian English Language Study Program (IELSP). Mereka 
mendapatkan beasiswa untuk memperdalam kemampuan 
Bahasa Inggris di Amerika.

Prestasi tersebut layak untuk dicatat, terutama bagi peraihnya. 
Sementara bagi mahasiswa umumnya, prestasi tersebut layaknya 
menjadi pelecut untuk dapat meraih prestasi di kesempatan yang 
akan datang.

Pengakuan

Beberapa kegiatan menjadi indikator bahwa UMK semakin 
diakui oleh publik. Universitas Kebudayaan ini bukan hanya 
terbesar di wilayah pantai utara (Pantura) bagian Timur Jateng. 
Kehadiran tokok nasional dan beberapa even tingkat Jateng 
membuktikannya.

Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung yang diakui sebagai 
salah satu tokoh nasional ternama, menyempatkan diri untuk 
berkunjung di UMK. Dalam forum yang di hadiri 200 mahasiswa 
perwakilan dari 58 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PT di Jawa 
Tengah, Akbar menyampaikan orasinya. Begitu juga anggota DPR 
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RI, Nusron Wahid.

Jokowi, Walikota Salatiga yang menjadi salah satu 
pimpinan daerah berprestasi ini juga berbicara di forum yang 
diselenggarakan UMK. Jokowi menjadi tokoh yang dikenal secara 
nasional berkat prestasinya memimpin Surakarta.

Selain itu, Mantan Kadiv Humas Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri) yang pada Juni lalu masih menduduki sebagai Kepala 
Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Inspektur Jenderal 
(Irjen) Polisi Edwarad Aritonang, juga menyempatkan diri hadir 
dalam forum yang dihadiri perguruan tinggi se-Jateng. Bersama 
pembicara lain, Edward mengupas tema Revitalisasi Pendidikan 
Karakter Bangsa.

Kehadiran para tokok tersebut merupakan pengakuan 
tersendiri atas keberadaan UMK selama ini.

Ratusan beasiswa

Di 2011, lebih dari 201 mahasiswa mendapatkan beasiswa. 
BAAK mencatat 201 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari 
berbagai sumber. Namun ada sebagian beasiswa yang belum 
dilaporkan jumlah penerimanya, yakni beasiswa dari Bank BCA 
dan dua beasiswa berupa sepeda. Beasiswa diberikan secara 
beragam.

Berbagai beasiswa tersebut adalah peningkatan Prestasi 
Akademik (PPA) Kopertis (56 mahasiswa), Bantuan Belajar 
Mahasiswa (BBM) Kopertis (64 mahasiswa), Supersemar (3 
mahasiswa), Dinas Pendidikan Provinsi Jateng (12), PT. Djarum 
(8 mahasiswa), Magang (30 mahasiswa) dan Pemkab Kudus (15 
mahasiswa).

Bahkan pada 2011 ini, terdapat program beasiswa pendidikan 
secara penuh pada 13 mahasiswa baru. Selain bebas dari biaya 
kuliah yang ditanggung oleh Yayasan Pembina UMK, mereka 
juga memperoleh biaya hidup melalui pembiayaan Program 
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Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) Tema B 2011. Dengan beasiswa 
ini, generasi bangsa yang memiliki kualitas namun terhalang 
keterbatasan biaya dapat mendapatkan pendidikan tinggi.

Pembantu Rektor III, Drs. RM Hendy Hendro HS, Msi, mengaku 
bangga dengan prestasi yang diraih UMK, terutama mahasiswa. 
Dia berharap prestasi tersebut menjadi pemicu civitas akademika 
ke depan agar dapat meraih prestasi yang lebih banyak dan 
tinggi. “Prestasi yang diraih tidak ada apa-apanya ketika di tahun 
berikutnya malah menurun,” ujarnya berpesan.

Universitas, menurutnya, juga akan mencoba meningkatkan 
apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dengan memberikan 
beasiswa. Kuota jumlah beasiswa juga akan diupayakan 
ditingkatkan dengan menggandeng pihak swasta. “Misalnya 
perusahaan melalui CSR (Corporate social responsibility)-nya,” 
ujarnya menunjukkan cara yang akan ditempuh.

Ia juga berpesan kepada penerima mahasiswa agar 
memanfaatkan beasiswa sebagaimana mestinya.”Untuk 
peningkatan kualitas diri, bukan lainnya,” tegasnya mengenai 
peruntukan beasiswa.

Hendi juga menunjukkan kegiatan 2012 yang telah 
direncanakan mendatangkan tokoh nasional. Pihaknya mengaku 
telah berkomunikasi dengan Yudi Latif untuk hadir di UMK. 
Penulis buku “Negara Paripurna” tersebut rencanya didaulat 
untuk memberikan pemahaman mengenai karakter bangsa yang 
terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.

“Di Mars dan Hymne UMK kan pancasila sebagai landasan 
menjalan pendidikan, tidak maksimal kalau hanya berpedoman 
kurikulum,” tuturnya sembari memberikan usul agar pendidikan 
pancasila juga dilakukan dengan kemasan lain.

Hendi juga telah merancang akan menyelenggarakan kegiatan 
bertajuk “Kemah Kebangsaan” dengan mengundang peserta 
dari perguruan tinggi se-Jateng. Melalui berbagai kegiatan 
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tingkat Jateng ataupun nasional serta kehadiran tokoh nasional 
diharapkan selain memberikan pencerahan keilmuan, nama UMK 
juga semakin dikenal dan maju. Doanya! (Farih/Hoery)
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Mikrotik Ciptakan Layanan Internet Sehat 

Keberadaan situs pornografi yang masih merajarela di Internet 
Indonesia masih menjadi maslah bagi kebanyakan orang 

tua. Untuk itu, Program Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus (Progdi SI FT UMK) mengadakan pelatihan 
mikrotik guna menjadikan internet sehat di Indonesia pada Selasa 
(19/01/11) di laboraturium SI FT UMK. “Tujuan diselenggarakan 
workshop kali ini adalah untuk menjadikan internet sehat di 
Kudus,”  kata Yusrul Hana, ketua panitia. 

Peserta dalam workshop 
yang bekerjasama perusa-
haan internet pemerintah ini 
terdiri dari mahasiswa UMK 
dan masyarakat. Terlihat 40 
peserta serius mengikuti 
workshop ini. “Kami terpaksa 
menolak mahasiswa yang 
masih ingin mendaftar kare-
na keterbatasan komputer 
yang ada di laboraturium 

yang hanya memuat 40 orang,”terang Yusrul. 

Peserta diajari teori mikrotik dan praktik menggunakannya. 
Yusuf Satyanegara menjadi satu-satunya pemateri dalam 
workshop ini mengatakan bahwa situs porno masih mudah 
untuk diakses di Indonesia meski pemerintah sudah memblokir. 
“Bahkan dengan kecanggihan jaringan internet, situs porno 
sudah menjalar ke facebook. Sehingga jika tidak diantisipasi 
sejak dini dikhawatirkan akan mengancam moral gererasi bangsa 
selanjutnya,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, hingga saat ini akses situs porno masih 
mudah. Setiap rumah atau orang yang memiliki jaringan internet 
bisa mengaksesnya. Seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi 

Yusuf Satyanegara saat memberikan materi. 
(Dok. Portal)
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memblokade laman yang bernuansa pronografi, karena 
sebenarnya upaya  ini sangat murah dan mudah dijalankan oleh 
siapapun, dengan perangkat lunak melalui Mikrotik.

”Kami harapkan yang diblokade tidak nama situsnya. Karena 
jika seribu nama situs diblokade, maka akan muncul lima ribu 
situs lainnya. Namun dengan memblokde sitem jaringan, dan 
mengkontrol jaringan situs porno pasti bisa diblokir,” tambah 
Yusuf.

Untuk itu, dosen UMK dan pemilik warnet menggagas 
Paguyuban Pengusaha Warnet dan Teknik Informasi (PPWTI) 
bertekad mensosialisasikan layanan internet sehat. “Kami 
mengawali untuk para pemilik warnet untuk ikut membangun 
generasi muda kedepan dengan ikut di PPWTI agar dapat 
menciptakan internet sehat terutama di Kudus,” tegas Yusuf, yang 
alumni di salah satu Universitas di Negeri Kanguru, Australia. 
(Harun)
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FT UMK Mendukung RIM 
Buka Server di Indonesia 

Keberadaan Blackberry di Indonesia 
mulai mendapatkan kritikan. Ini 

terkait dengan pelanggaran Research in 
Motion (RIM) selaku memilik Blackberry 
yang dianggap telah melanggar tidak 
kurang dari tiga undang-undang 
Indonesia.  Yakni, UU nomor 36 tahun 
1999 tentang Telekomunikasi, UU 

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik 
(UU ITE), serta UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. “Kami 
mendukung penuh keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi 
(MENKOMINFO) Tifatul Sembiring,” ujar  Hera Setiawan, Pembantu 
Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus (FT UMK).

Menurut Hera keberadaan RIM sudah kelewat batas. Hal ini 
terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh RIM, terlebih 
soal server yang tidak ada di Indonesia. “Seharusnya server itu ada 
di Indonesia karena pemerintah akan lebih leluasa memonitoring 
dan mengevaluasi keberadan RIM dan juga tidak lupa pajak dari 
RIM,” jelas Hera.

Alasan RIM tidak mau mendirikan server di Indonesia, tambah 
Hera,  murni tentang bisnis. RIM beranggapan Indonesia hanya 
sebuah pasar dan tidak perlu mempunyai pabrik (baca; server) 
yang membutuhkan biaya besar. “Coba seandainya itu seperti 
motor yang harus membutuhkan suku cadang dan SDM di 
Indonesia, pasti RIM akan mendirikannya di Indonesia,” tambah 
Hera.

Penutupan Situs Porno juga menjadi hal yang bagus. Sambil 
mengutip pendapatnya Indira Permanasari pada Harian Umum 
Kompas (18/01/11) menunjukkan bahaya pornografi, terutama 

Hera Setiawan. (Dok. Portal)
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bagi anak.  Menurut Indira, dalam tulisannya, disebutkan 
bahwa  pakar adiksi pornografi dari Amerika, Mark Kastleman, 
mengungkapkan, stimulasi oleh pornografi merangsang 
pelepasan hormon dopamin dan endorfin. Jumlah reseptor 
di dalam otak juga terus bertambah yang dapat menggiring 
seseorang menjadi kecanduan.

Kedua bahan kimia otak itu menimbulkan perasaan senang 
dan lebih baik melalui repetisi dan stimulasi neurotransmiter. 
Jika paparan pornografi diteruskan, otak akan membutuhkan 
dopamin semakin besar guna mempertahankan kadar rasa 
senang yang sama. Untuk itu,  otak tak bekerja dengan normal 
dan tidak dapat merespons lagi, akibatnya otak mengecil. Pada 
anak dan remaja yang bagian otak logikanya belum berkembang, 
pornografi akan sangat berpengaruh dan rentan menyebabkan 
adiksi (kecanduan) serta merusak tumbuh kembang otak anak. 
“Kalau bicara pemblokiran pornografi saya setuju 100 %. Karena 
itu jelas merusak  pikiran,”tambah Hera. (Harun)
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Meski Inflasi Tinggi, Nilai Ekspor Indonesia 
Positif 

Menurunnya Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) dan meningkat-

nya inflasi Indonesia pada tahun 
2011 menimbulkan kecemasan 
bagi pengamat dan pelaku usaha. 
Harga cabai yang pernah men-
embus harga Rp.120.000 ribu/kg 
bisa mengerek inflasi di Indone-
sia. Kecemasan serupa dirasakan 
oleh Febra Robiyanto, pengamat 
ekonomi, sekaligus staf penga-
jar dari Fakultas Ekonomi Uni-
versitas Muria Kudus (FE UMK).  

Tidak hanya tingginya komoditas tertentu dari barang-barang ke-
butuhan pokok sebagai penyebab inflasi, menurut Febra, inflasi 
juga diperparah oleh terjadinya bencana alam diberbagai tempat 
di Indonesia “Banyak bencana yang menjadikan panen kita ter-
ganggu seperti gunung meletus dan banjir, sehingga suplay ke-
butuhan menjadi berkurang,” tambahnya. 

Setidaknya, menurut Febra, ada empat komoditas  yang 
menjadi penyumbang terbesar terhadap angka inflasi di bulan 
Januari 2010 yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan cabe 
merah. Dalam hitungan Badan pusat statistik (BPS), beras saja 
sudah menyumbang inflasi 0,35%.

Sementara komoditas yang mengalami deflasi antara lain 
buah-buahan, emas, sandang, daging ayam dan telur. “Dalam 
laporan BPS banyak barang-barang yang justru deflasi karena 
ketersediaan barang yang cukup,” terang Febra. Menurut Febra, 
pemerintah harus bisa memberikan kontrol bagi pangan 
Indonesia.

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi 
UMK, Febra Robiyanto. (Dok. Portal)
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Rakyat miskin akan merana jika harga pangan masih mahal, 
dan tugas pemerintah untuk menyetabilkan harga,”paparnya. 
Selain itu, faktor kepemimpinan juga menjadi soal yang dapat 
berpengaruh pada sistem ekonomi di Indonesia. Tidak hanya 
yang kaya yang mendapatkan kemudahan namun yang miskin 
harus juga harus mendapatkan pelayanan yang memadai, supaya 
lebar kesenjangan tidak terlalu lebar.

Ekspor masih positif

Meski inflasi tinggi dan BEI  mengalami penurunan, 
menurut data dari Kementrian Perindustrian dan Perdagangan 
(Kemerindag), ekspor Indonesia selama Januari-Agustus 2010 
menunjukkan peningkatan sebesar 40,4% dibandingkan periode 
yang sama tahun 2009 terutama karena kuatnya kinerja ekspor 
non migas. 

Dengan pertumbuhan ekspor sebesar 40,4% selama Januari-
Agustus 2010, nilai ekspor mencapai US$ 98,7 miliar. Dari nilai 
total tersebut, sektor non migas mampu memberikan kontribusi 
sebesar 82,8% dengan pertumbuhan sebesar 36,2% dan kontribusi 
sektor migas sebesar 17,2% dengan pertumbuhan sebesar 64,6%. 
Berdasarkan pada kinerja eskpor bulanan, kinerja ekspor bulan 
Agustus 2010 juga menunjukkan kinerja yang masih baik, dimana 
ekspor Indonesia meningkat sebesar 9,8% dibandingkan bulan 
Juli 2010. Peningkatan ini didukung oleh naiknya ekspor non 
migas sebesar 10,9% dan migas sebesar 3,1%.

Dalam catatan Kemerindag neraca perdagangan Indonesia 
selama periode ini mengalami surplus sebesar US$ 10,9 miliar 
dengan suplus non migas mencapai US$ 11,4 miliar namun 
penerimaan dari migas mengalai defisit sebesar US$ 0,5 miliar. 
Menurut Febra, penurunan BEI dan tingkat inflasi tidak signifikan 
mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. (Harun)
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DR. Suparnyo : 
Mengurai Benang Kusut 
Hukum Indonesia dengan 
Pendekatan Hukum Progesif

Keluarnya Gayus Halomoan 
Tambunan dari dalam tahanan 

sebanyak 68 kali menjadi salah satu 
dari sekian fakta anomali potret 
penegakkan hukum di Indonesia. 
Hal ini menunjukkan hukum 
tidak berdaya dalam menghadapi 

kuatan di luar hukum. Menurut DR. Suparnyo, SH, MS, Ketua 
Program Studi Magister Ilmu Hukum, hal itu disebabkan karena 
hanya hukum tertulis yang digunakan di Indonesia dan itu 
menyebabkan ketidakadilan Hukum.

Untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan hukum, menurut 
Suparnyo, lewat pendekatan tafsir “Hukum Progresif”. Hukum 
progresif dicetusnya oleh Profesor Satjipto Rahardjo. Gagasan 
hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap 
keadaan hukum di Indonesia yang carut marut sehingga muncul 
pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam 
bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh 
dunia.”Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak 
berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan 
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Suparnyo.

Prinsip utama yang menjadi landasan hukum progresif adalah 
“Hukum adalah untuk manusia,” bukan sebaliknya. Jadi manusialah 
yang merupakan titik sentral dari perhatian hukum progresif. 
Prinsip tersebut ingin menggeser landasar teori dari faktor hukum 
ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan 
sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses 

Dr. Suparnyo, SH, MH, ketua Program 
Mag�ster Ilmu Hukum (Dok. Portal)
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menjadi” (law as process, law in the making) .”Hukum Progesif 
menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang 
berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran 
atau hukum yang peduli terhadap rakyat,” imbuh Suparnyo. 

Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan 
sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi 
institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” 
membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan 
format, pikiran, asas, serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan 
tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteran dan kepedulian 
terhadap rakyat. “Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai 
pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan 
atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif,” harap Suparnyo 
mengakhiri perbincangannya dengan Portal UMK. (Harun)
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Fakultas Teknik 
Kembangkan Teknologi 
Pengecoran 

Proses Pengecoran (casting) 
adalah salah satu teknik 

pembuatan produk dimana 
logam dicairkan dalam tungku 
peleburan kemudian dituangkan 
ke dalam rongga cetakan yang 
serupa dengan bentuk asli dari 
produk cor yang akan dibuat. 
Pengecoran juga dapat diartikan 
sebagai suatu proses manufaktur 

yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan 
bagian-bagian dengan bentuk yang mendekati geometri akhir 
produk jadi. Proses pengecoran sendiri dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu traditional casting (tradisional) dan non-traditional 
(nontradisional).

Demikian penjelasan Sugeng Slamet, ST, MT, Dosen Teknik 
Mesin sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus 
(FT UMK). Menurut Sugeng keberadaan industri pengecoran di 
Kudus dan sekitarnya perlu pendampingan dari  FT UMK, terutama 
dalam pengembangan teknologi pengecoran. Karena sistem 
yang digunakan di kawasan pantura timur masih menggunakan 
sistem tradisional. Meskipun demikian pengecoran tradisional 
merupakan landasan dari sebuah industri baik kecil maupun 
besar. “Pengecoran sudah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak 
nenek moyang kita terbukti dengan adanya tombak baja,” jelas 
Sugeng. 

Sugeng Slamet saat menunjukkan has�l 
karya mahas�swa (Dok. Portal)
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Pendampingan UKM

UMK yang menjadi satu-satunya universitas yang mempunyai 
jurusan teknik mesin juga melihat keberadaan usaha kecil 
menengah (UKM) yang ada di kawasan pantura timur terutama di 
daerah Hadipolo Kudus dan Growong Juwana Pati. “Desa Hadipolo 
dan Growong lor merupakan sentra pengecoran di pantura timur, 
dan FT UMK memberi pendampingan di kedua desa tersebut,” 
ujar Sugeng.

Menurut Sugeng ada dua hal yang perlu dikembangkan dari 
kedua potensi desa tersebut. Pertama meningkatkan kualitas 
dari pengecoran. Selama ini pengecoran yang ada masih 
menggunakan sistem tradisional yang masih menggunakan 
teknologi tepat guna. “Seharusnya pemerintah selaku pengambil 
kebijakan harus bisa memberikan ruang dan dukungan kepada 
para UKM ini,” tambah Sugeng.

Sebetulnya, masih menrut Sugeng, pengecoran yang sudah di 
desa Growong Lor sudah berkualias meski masih kalah dengan 
buatan pabrik. Terbukti dengan penggunaan blok mesin oleh 
industri motor Cina (Mocin) yang menggunakan industri UKM 
pengecoran di Growong Lor. “Mereka tinggal diberi pengarahan 
sedikit maka UKM-nya bisa berkembang pesat,” papar Sugeng. 
Kedua, pemilik UKM harus mau belajar. Berkembangnya 
teknologi dan automatisasi mesin akan menjadikan UKM yang 
tidak mau belajar ketinggalan dengan perubahan. “Bejalar akan 
memberikan banyak pengetahuan teknologi kepada mereka dan 
akan mengembangkan industrinya,” tegas Sugeng mengakhiri 
perbicangannya dengan Protal UMK. (Harun)
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Perlu Motivasi Diri yang Kuat Untuk Menjadi 
Entrepreneur 

Banyak para lulusan 
Diploma maupun 

Sarjana yang kesulitan dalam 
mencari pekerjaan, karena 
meskipun banyak lapangan 
kerja yang ditawarkan untuk 
lulusan Diploma maupun 
Sarjana namun saingan yang 
memperebutkan lapangan 
kerja tersebut juga lebih 
banyak. Sehingga kesempatan 
untuk mendapatkan pekerjaan 

bagi para profesional muda menjadi semakin sempit. Dengan 
adanya kondisi yang demikian semakin membuat pekerjaan 
rumah bagi instansi perguruan tinggi untuk dapat memberikan 
wawasan, dan membentuk para peserta atau mahasiswa untuk 
dapat berpikiran lebih luas dalam mengembangkan diri mereka 
sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para lulusan Diploma 
maupun Sarjana untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri 
sehingga fokus para lulusan tidak hanya pada pencarian lapangan 
kerja semata.

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus pada hari Sabtu, 
22 Januari 2011 mengadakan Seminar bertema: Menumbuhkan 
Motivasi Menjadi Entrepreneur. Sebagai pembicara: Mohammad 
Hilmi, SE, Direktur PT Mubarokfood yang terkenal di Kudus 
memproduksi  Jenang.  Kalangan perbankan, diwakili  Ambar 
Trikaryanto, SE dari Bank Mandiri dan motivator, Ferdinand 
Hindiarto S.Psi, M.Si. ”Seminar ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi berperilaku entrepreneurship bagi para pelaku bisnis 
maupun calon pelaku bisnis ini sangat menarik dan mencerahkan, 

D�rektur PT. Mubarokfood, M. H�lm� member�kan 
paparan pengalamannya sebaga� seorang 
entrepeneur (Dok. Portal)
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buktinya seminar yang dilakukan di ruang Seminar Gedung 
Rektorat lantai 4 ini dari mulai sampai akhir tetap ramai dihadiri 
lebih kurang  100 peserta yang mengikuti, ” kata Ketua Panitia, 
Iranita Hervi Mahardayani.

Direktur PT Mubarokfood, M. Hilmi yang dalam presentasinya 
sempat menyajikan audiovisual ’penyemangat’ lagu laskar pelangi 
dan jangan menyerah ini memberikan wawasan mengenai latar 
belakang dan juga perjalanannya menjadi seorang pengusaha 
yang sukses dalam mengembangkan usaha makanan khas Kudus 
yaitu jenang, termasuk juga segala hambatan dalam mengelola 
bisnisnya sampai beliau  mampu mengatasi hal itu semua. 

”Untuk menjadi seorang entrepreuneur yang berhasil, 
diperlukan beberapa kompetensi yang meliputi bawaan, motivasi, 
konsep diri, pengetahuan, dan ketrampilan. Selain kompetensi 
tersebut diperlukan juga bagi para calon entrepreuner untuk 
mengasah jiwa yang dapat mendukung keberhasilan, yaitu 
percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil 
resiko, berjiwa pemimpin, orisinalitas, dan berorientasi masa 
depan,” katanya dengan tegas.

Sedangkan Pak Ferdinand menyatakan, ”Ketika seseorang 
memilih untuk menjadi wirausahawan, langkah pertama yang 
harus dilakukan  adalah menyusun Personal Goal Planning 
(PGP),”. 

Prinsip dalam menyusun PGP adalah: spesifik, artinya rencana 
yang dibuat harus jelas. Misal: membuka usaha di bidang apa?  
dimana?, measurable  artinya rencana yang dibuat harus terukur, 
sehingga  dapat dilihat efektivitas pencapaiannya. Misal akan 
memiliki dua kantor cabang, dengan 100 karyawan. Achievable, 
rencana yang menggairahkan namun tetap dapat dicapai. 
Realistic, artinya rencana yang dibuat seyogyanya tidak jauh dari 
realitas saat ini. Misal: kuliah di Fakultas Psikologi, membuat PGP 
memiliki biro psikologi terbesar di Kudus. Sebaliknya, kuliah di 
psikologi tetapi PGP - nya mendirikan pabrik pesawat terbang, 
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kan g cocok. Terakhir, time based, rencana yang dibuat harus 
memiliki target waktu.

Sebagai wakil perbankan, Pak Ambar memberikan informasi 
berkaitan dengan prosedur pembiayaan bagi para pelaku bisnis 
ataupun calon entrepreuner dengan program kredit usaha mikro 
dari Bank Mandiri, dan juga memberikan tips bagaimana agar 
para wirausahawan tetap dapat bertahan ,”Jika meminjam harus 
diselesaikan pinjamannya lebih dahulu, jangan pinjam dengan 
model dua lembaga dana, akan merepotkan,  juga usahanya 
harus berjalan dengan stabil terlebih dahulu, jika sudah mapan 
baru memulai usaha baru lagi”, tandasnya. (Kholidin)
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Dialog Fakultas Agar Lebih Berkualitas 

Agar mencapai tujuan 
pengajaran yang 

efisien dan berkualitas, 
Fakultas Psikologi Uni-
versitas Muria Kudus 
(FPsi-UMK) melalui BEM 
FPsi menggelar dialog 
fakultas. Dengan model 

dialog yang mensetarakan mahasiswa dan dosen dalam posisi 
yang sama, diharapkan mampu saling terbuka dalam memberi-
kan masukan dan saran yang membangun pada pihak fakultas, 
hal itu disampaikan Dekan Fakultas Psikologi UMK, Drs. M. Suhar-
sono, MSi saat memberikan sambutan, Kamis (10/02).

“Ibarat angkot, saya sebagai supir dan butuh informasi dari 
para penumpang agar dalam perjalanan mencapai tujuan 
dengan cepat, nyaman, dan efisien,” tutur Dekan, mengibaratkan 
perjalanan fakultas layaknya modal transportasi. Para mahasiswa 
dari perwakilan angkatan 2006 hingga 2010 yang mengikuti acara 
tersebut pun sering memberikan pertanyaan seputar objektivitas 
dosen dalam memberikan nilai, cara mengajar, hingga kelayakan 
gedung  demi kelancaran prosses perkuliahan dan berkegiatan 
bagi mahasiswa.

“Saya berharap dosen itu senyumnya lebar terhadap 
mahasiswa, agar mahasiswa menjadi adem (nyaman, red) saat 
kuliah berlangsung,” ujar Fauzi yang menganggap ada beberapa 
dosen yang dirasanya kurang ramah.

Sementara ada pula mahasiswa yang mengeluhkan nilai yang 
sama setelah mengulangi mata kuliah praktikum, padahal untuk 
menyelesaikan mata kuliah tersebut mahasiswa membutuhkan 
dana double guna membayar administrasi tes dan mengganti 
ongkos testee, sedangkan harapan mahasiswa setelah mengulang 
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akan memperoleh nilai yang lebih baik.

Berbagai ganjalan para mahasiswa itu pun terjawab 
sudah oleh para dosen yang terkait, dialog berakhir dengan 
senyum, meski sempat beberapa kali suasana memanas selama 
acara berlangsung. Rencananya, pihak fakultas sendiri akan 
mendiskusikan kembali berbagai masukan dan saran yang telah 
disampaikan mahasiswa tersebut untuk dicarikan jalan keluar 
yang terbaik demi kemajuan bersama.

“Kita tidak boleh kalah dengan fasilitas yang minim, karena 
tenaga pengajar kita sudah magister semua, dan harapan 
kita ditahun depan kita sudah mendapat gedung baru untuk 
menunjang kegiatan perkuliahan yang lebih nyaman,” tandas 
pria berkacamata. Selain itu, dekan melihat prestasi yang 
dimiliki mahasiswanya cukup beragam, dari yang nulis puisi, 
artikel yang sering dimuat dimedia, main musik, hingga ditiap 
tahunnya mahasiswanya selalu ada yang lolos seleksi Pekan 
Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan berbagai prestasi lainnya yang 
membuatnya appreciate terhadap mahasiswa. (Kholidin)
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Fakultas Pertanian UMK Pelopori Penggunaan 
Pupuk Organik 

Fakultas Pertanian Uni-
versitas Muria Kudus 

(FP UMK) saat ini tengah 
memproduksi pupuk or-
ganik. Bahannya terbuat 
dari daun-daunan yang 
berasal dari tanaman di 
lingkungan kampus UMK. 
Selain daun, sebagai ba-

han utama, pembuatan pupuk organik dicampuri kotoran ter-
nak sebagai tambahan. “Setiap hari kami mengumpulkan sersah 
(daun) untuk kami proses menjadi kompos,” jelas Ir. Supari, MP, 
dosen advisor pupuk organik dari Fakultas Pertanian  UMK.

Menurut Supari, setiap hari sampah daun dari lingkungan 
kampus bisa mencapai 10 karung sampah. “Bayangkan kalau 
setiap hari saja 10 karung, satu bulan bisa mencapai berapa?,” 
tanyanya.

Setelah sersah terkumpul, kemudian dilakukan proses 
pencacahan. Setelah pencacahan selesai, sersah dicampur dengan 
kotoran sapi dan EM-4 (Effective Mikroorganism  4). “Penggunaan 
EM-4 akan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, 
meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman, serta menekan 
aktivitas serangga hama dan mikroorganisme pathogen. Selain 
itu, meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi tanaman 
dan menjaga kestabilan produksi,” tambah Supari.

Kompos ini, menurut Supari, lebih bagus dari kompos organik 
lainnya. Karena lebih seimbang kandungannya. Penggunaan 
kompos ini juga akan memperbaiki stuktur tanah, baik sifat fisik 
maupun sifat kimiawinya. “Jika stuktur tanah baik, airasi tanah 

Proses pembuatan Kompos. (Dok. Portal)
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juga akan menjadi baik dan akhirnya pertumbuhan akan menjadi 
baik pula,” jelas Supari.

Pupuk kompos ini sudah dipakai pada lahan pertanian 
organik di Jekulo dengan hasil yang sangat memuaskan. Selain 
itu juga digunakan pada tempat sampah takakura. Keranjang 
Takakura dirancang untuk mengolah sampah organik di rumah 
tangga. Sampah organik setelah dipisahkan dari sampah lainnya, 
diolah dengan memasukkan sampah organik tersebut ke dalam 
keranjang Takakura. Bakteri yang terdapat dalam kompos organik 
buatan FP UMK akan menguraikan sampah menjadi kompos, 
tanpa menimbulkan bau dan tidak mengeluarkan cairan. 
“Keranjang Takakura sudah menjadi popoler di masyarakat,” kata 
Supari menegaskan. (Harun)
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Walikota Solo Berbagi Keberhasilan Dalam 
Menertibkan PKL 

Menertibkan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) di wilayah perkotaan 

merupakan persoalan yang susah-
susah gampang, melalui diskusi yang 
diselenggarakan Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, 
Universitas Muria Kudus (UMK) yang 
berlangsung di ruang seminar Gedung 
Rektorat lantai 4 UMK, Senin (21/2) 
dengan menghadirkan Walikota 
Surakarta, Ir Joko Widodo sebagai 

pembicaranya. Walikota Surakarta ini memberikan pengalaman 
tentang keberhasilannya dalam menangani ribuan PKL.

“Sudah empat periode Walikota sebelumnya belum dapat 
menertibkan PKL pada saat itu, mereka mengancam akan 
membakar balai kota jika mereka digusur,” terangnya dihadapan 
70-an peserta diskusi. Menurutnya, cara yang diterapkan walikota 
sebelumnya lebih mengandalkan kekerasan yang terkesan tidak 
manusiawi. Namun, semenjak Walikota yang satu ini menjabat, 
ia memiliki cara yang berbeda dalam menangani pemindahan 
pedagang kaki lima ke tempat yang lebih tepat, seperti pada 
kasus PKL Monumen Banjarsari sebanyak 989 PKL yang sudah 
berada disitu selama 20 tahun lebih, mampu ditertibkan tanpa 
pemberontakan sedikitpun. 

“Terlebih dahulu saya mengundang mereka untuk makan 
siang, makan malam, begitu seterusnya, dan pada pertemuan ke 
54 kali dari situ saya dapat mengetahui apa yang mereka inginkan 
dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka,” tuturnya dengan 
nada santai. Setelah itu PKL akhirnya mau dipindahkan ketempat 
yang berjarak 8 km dari tempat asal dengan dibuatkan pasar.
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Meski Awalnya mereka ragu dan takut dagangan tidak laku, 
akhirnya mereka menyetujui dengan syarat jalan dilebarkan 
dan trayek angkutan harus melintasi area pasar yang baru, serta 
dijanjikan tempat baru tersebut akan diiklankan melalui TV lokal, 
koran lokal, dan dipasang pada pamflet yang disebar di seluruh 
kota selama empat bulan. Cara ini ternyata efektif dan diterapkan 
pula pada semua PKL yang berada di Gladag Langen Bogan, 
Ngarsapura Nigh Market, Pasar Kembang, Pasar Sidodadi, Pasar 
Windujenar, dan Pasar Gading. “Uniknya saat pembongkaran, para 
PKL justru membongkar sendiri lapaknya kemudian diangkut 
menggunakan truk yang telah disediakan oleh pihak Walikota, 
dari situ mereka merasa di-orangkan,” imbuhnya.

Dalam lima tahun Walikota yang kini menjabat periode ke dua, 
mengaku mampu membangun 15 pasar. Ia juga membangun taman 
Kalianyar yang dulunya hanya sebuah tanggul, taman Sekartaji  
yang disitu ada 180 rumah kini dirubah menjadi taman kota.  
“Seorang pemimpin yang perlu ditiru, karena beliau memiliki 
jiwa yang sederhana dan tetap mementingkan rakyatnya,” ujar 
peserta diskusi, Sulistiyanto yang juga sebagai mantan Presiden 
BEM Fakultas Psikologi UMK. (Anik)
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Karya Jurnalistik Bisa Menggoyang Dunia 

Universitas Muria Kudus 
(UMK) lahir dan tumbuh 

dari masyarakat. Untuk itu, 
sinergi hubungan baik den-
gan masyarakat perlu terus 
dikembangkan. Salah satu 
cara untuk menjalin komuni-
kasi dengan masyarakat, Hu-
mas UMK menjalin kerjasama  
dengan insan jurnalis.  Ker-
jasama tersebut dikemas 

dalam kegiatan lomba mading, puisi dan karikatur di Auditorium 
UMK pada Sabtu dan Minggu (5-6/3). “Kami mengadakan kerjasa-
ma dengan Harian Radar Kudus Jawa Pos dengan mengadakan 
lomba mading, puisi dan karikatur tingkat pelajar se-eks Kares-
idenan Pati untuk memberikan ruang kreatifitas bagi pelajar,” ujar 
Zamhuri, Humas UMK.

Sementara itu, Pembantu Rektor III UMK, Drs. Hendy Hendro 
HS, M.SI dalam sambutannya  ketika membuka acara berharap 
para peserta dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kegiatan 
lomba.  Menurut Hendy, karya jurnalistik bisa “menggoyang” 
dunia. “Hal ini bisa dilihat dari contoh persitiwa tergulingnya 
Presiden Mesir Husni Mubarok dari tampuk kekuasaannya karena 
dorongan pemberitaan dari media massa,” tegas Hendy.

Lomba mading sendiri diikuti oleh 30 sekolah dari MA/SMA dan 
SMK se Karesidenan Pati. Mereka berlomba untuk merebutkan 
tropy dan hadiah dari Harian Radar Kudus Jawa Pos. “ Kegiatan ini 
diadakan dalam rangka ulang tahun (ultah) yang pertama Rubrik 
Koper (Koran Pelajar) pada Radar Kudus  Jawa Pos,” jelas Siti Merie, 
Ketua Pelaksana lomba.

Tema lomba mading adalah “Good To be With You”.  Tema ini 

Lomba mad�ng Koper Radar Kudus rama� 
d�kunjung� saat berlangsung d� aud�tor�um 
UMK pada 5-6 Maret 2011 (Dok. Portal)
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merupakan tema Rubrik Koper yang diterbitkan di Harian Radar 
Kudus. Menurut Rustamaji, Pemimpin Redaksi Harian Radar 
Kudus, dengan lomba mading para pelajar bisa meneruskan 
kegemarannya dan berlomba ketrampilan di bidang jusnalistik.

Penegasan Hendy bahwa karya juanalistik bisa mempengaruhi 
dunia bisa dibuktikan pada even lomba mading yang merupakan 
kerja barang antara Humas UMK, Radar Kudus, dan pihak 
sponshor IM3 Indosat. Hal ini terbukti dengan antusiasme para 
peserta dalam mengikuti lomba. Banyak karya-karya mading dan 
karikatur dari  peserta yang menggambarkan situasi dan kondisi 
kekinian yang menjadi sorotan masyarakat melalui media massa.

Menurut Noviani, pelajar MA Hasyim Asya’ari 2 Kudus, kegiatan 
seperti ini akan menggugah kemampuan belajar jurnalistik para 
pelajar. Hal Senada juga dikatakan M. Yusuf, siswa dari MA NU 
TBS Kudus, yang merasa sangat tertantang dengan lomba ini. 
(Harun)
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Sistem KBK Ajari Mahasiswa Belajar Mandiri 

Mulai tahun ajaran 
2010-2011 Uni-

versitas Muria Kudus 
(UMK) melakukan pem-
benahan pada sistem 
pembelajaran dari Kuri-
kulum Berbasis Isi men-
jadi Kurikulum Bebasis 
Kompetensi (KBK). “KBK 
menitik beratkan kom-
petensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah melanjani pembe-
lajaran,’ ujar Fitri Budi Suryani, Ketua Program Pendidikan Bahasa 
Inggris UMK.

Setelah berjalan satu semester, keberadaan KBK dinilai lebih 
mendidik dari pada kurikulum sebelumnya. Hal ini terlihat oleh 
pembelajaaran KBK yang tidak hanya mementingkan mata kuliah 
(hard skill) tetapi juga kemampuan lain (soft skill). “Pendiidkan di 
KBK akan lebih menyiapkan mahasiswa untuk terjun langsung di 
masyarakat,” tambah Fitri.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Widjanarko, sekretaris 
Fakultas Psikologi UMK, bahwa KBK itu lebih baik dari pada kurikulum 
lama. Menurutnya, KBK tidak hanya menuntut mahasiswa faham 
materi saja namun juga bisa mengaplikasikannya. 

Selain itu KBK juga memberikan metode agar mehasiswa tidak 
menjadikan dosen sebagai pokok bahasan (Teacher Centered 
Learning) namun mahasiswalah yang menjadi bahasan (Student 
Centered Learning). “Jadi dosen hanya menjadi fasilitator dalam 
kelas yang memberikan arahan bagi mahasiswa,” jelas Fitri.

Selain itu, terdapat pula team teaching dalam pembelajaran 
di kelas yang terdiri dari dua atau lebih dosen, tergantung mata 

Salah satu ruang proses pembelajaran di UMK (Dok. Portal)
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kuliahnya. “Satu dosen bisa menjadi fasilitator materi dan yang 
lain bisa jadi observer,” kata Widjanarko.

Kelebihan KBK juga diakui oleh para mahasiswa. Seperti 
Efita, mahasiswa Jurusan Teknik Informasi (TI) UMK menuturkan 
bahwa KBK memberikan pembelajaran lebih baik dari kurikulum 
sebelumnya karena pembelajrannya bisa tuntas dan tidak 
berjenjang. Efita dan mahasiswa TI merupakan mahasiswa yang 
saat ini menjalankan kurikulum berbasis isi pada semester satu 
dan KBK pada semester tiga.

“Kami lebih suka pembelajran KBK, dalam Ilmu Teknologi 
Informasi mahasiswa cenderung harus melakukan sesuatu sendiri 
untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Ketika mahasiswa hanya 
menunggu dosen maka dia tidak akan mendapatkan ilmu banyak. 
KBK menuntut kita untuk belajar mandiri dan praktik,” jelas Efita. 
(Harun)
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Berawal Jadi Model Hingga Menangkan Lomba 
Disain Baliho 

Lilis Sa’idah, mahasiswa Universitas Muria 
Kudus (UMK) yang satu ini tidak hanya 

cantik tapi juga memiliki bakat dalam 
membuat disain baliho. Terbukti, hasil 
karyanya menyabet juara satu pada lomba 
disain baliho yang diselenggarakan Yayasan 
Pembina UMK baru-baru ini.

“Tahun lalu saya hanya jadi model disain 
baliho. Alhamdulillah sekarang bisa bikin 

baliho sendiri,” ujar mahasiswi berjilbab semester empat FKIP-
BI itu. UMK create the real human, menjadi ide karyanya yang 
terinspirasi dari jargon UMK sebagai culture university.

Lilis berpandangan bahwa dalam universitas kebudayaan 
terdapat perpustakaan yang memadai sehingga mampu 
menunjang budaya belajar mahasiswa agar ketika lulus kelak 
menjadi manusia yang sebenarnya. “Prinsipnya, karena adanya 
semangat membaca maka akan menjadi ada,” katanya dengan 
mantap.

Awalnya mahasiswi penyiar radio UMK ini, sempat berkeinginan 
untuk membuat konsep libary of knowladge, namun dalam 
perjalannya konsep yang ia pakai UMK create the real human yang 
menjadi tema karya balihonya yang sekarang. Ilustrasi gambar 
terdapat mahasiswi yang sedang belajar menggunakan meja dan 
didepannyaa ada tumpukan buku-buku yang masih dibaca.

Lilis memperoleh dari hasil karyanya itu dengan nilai 915 dari 
dewan juri, sementara juara dua da tiga, dengan nilai 905 dan 890 
diperoleh Danial Firmansyah mahasiswa FKIP-BI. “Dengan adanya 
UMK sebagai culture university mampu menghasilkan lulusan 
yang memiliki daya saing yang tinggi,” harapan Lilis dengan hasil 
karya balihonya. (Kholidin)



37

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

Kudus Programkan1000 Koperasi 

Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Kudus men-

canangkan program 1000 ko-
perasi. Program tersebut akan 
diarahkan pada terbentuknya 
koperasi di setiap rukun warga 
(RW).

Hal itu diungkapkan oleh 
Kepala Dinas Perindustrian, 
Koperasi dan UMKM Kudus, Drs. 
H. Abdul Hamid, M.Pd,dalam 

Pelatihan Kader Posdaya di Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa 
(22/3).

Menurut Hamid, untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, 
pemerintah harus menggarap perekonomian hingga tingkat 
bawah, yaitu RW. Hamid menjelaskan, program ini ditelurkan 
untuk mengatasi masalah yang dialami UMKM di Kudus yang 
terdapat 10 ribu UMKM. “Mereka sering terkendala wadah dan 
modal,” katanya.

Tujuan dari program ini, kata Hamid, adalah untuk 
memberdayakan potensi ekonomi yang ada ditingkat RW dan 
menciptakan kesadaran masyarakat berkoperasi.

Mekanisme pelaksanaannya, kata Hamid, pemerintah daerah 
memulainya dengan mengeluarkan himbauan di setiap Rukun 
Tangga (RT) untuk membentuk kelompok koperasi.

Hamid menyosialisasikan untuk mengarahkan agar simpan 
pinjam yang ada di lembaga-lembaga desa didorong untuk 
menjadi koperasi. “Kami menyelipkan pesan-pesan terkait itu 
dalam rapat RW atau PKK,” katanya.

Program tersebut, menurut Mantan Kepala Disburpar Kudus 

Drs. Abdul Hamid, M. Pd, Kepala Dinas 
Perindustrian Koperasi dan UMKM, Kabupaten 
Kudus, paling ujung kiri menjadi salah satu 
narasumber Peltihan Posdaya di UMK (Dok. 
Portal)
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ini, telah mendapat alokasi dana pada anggaran perubahan 
tahun 2011. “Kalau sudah terlaksana, nanti akan kami launching 
di sembilan kecamatan,” katanya.

Ia menambahkan, agar lebih mudah dalam pelaksanaannya, 
dinas terkait akan memberikan akte pendirian secara gratis. 
“Bahkan akan kami kasih dana stimulan,” katanya.

Hamid menyatakan, dana stimulan hanya dapat diperoleh 
oleh koperasi yang berbadan hukum. Saat ini, di Kabupaten Kudus 
terdapat 424 Koperasi yang telah berbadan hukum.

Kader Posdaya Wonosoco, Kecamatan Undaan Kudus, Sri Wati 
mengatakan, empat RT yang ada di desanya, masing-masing 
memiliki sekelompok koperasi. Akan tetapi, lanjutnya, modal yang 
dimiliki sedikit. ”Kami tidak tahu bagaimana cara mendapatkan 
dana,” katanya.

Ia menjelaskan, penghasilan mayoritas penduduk di Wonosoco 
adalah petani. Setiap tahun, lanjutnya, bisa dipastikan terjadi 
gagal panen. “Biasanya diakibatkan oleh banjir,” katanya memberi 
alasan.

Akibatnya, tambahnya, nominal penyertaan modal dari peserta 
kecil. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu 
persoalan yang dihadapi oleh kelompok koperasi. (Farih, Heory) 
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Sertifikasi Information Tech-
nology (IT), sangatlah pent-

ing bagi peningkatan kom-
petensi mahasiswa, terlebih 
mahasiswa FT-Sistem Infor-
masi (SI). Selain memberikan 
kredibilitas dan menunjukkan 
kompetensi serta kemampuan 

pemiliknya yang telah teruji sehingga patut untuk dihargai,  juga 
memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan.

Pengenalan sertifikasi IT itu disampaikan dalam kuliah umum 
dihadapan mahasiswa FT-SI semester dua yang bertempat 
di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK) Selasa kemarin 
(22/03).

“Permasalahannya adalah bagaimana employer dapat 
mengetahui bahwa SDM yang dicarinya berkualitas tanpa perlu ia 
membuang waktu dan tenaga untuk menguji satu-persatu calon 
karyawannya. Dan itu dapat dijawab dengan sertifikasi,” Tutur 
Syaiful Muzid, S.Kom dosen tamu kuliah umum tersebut. Karena 
dalam sertifikasi ini, tambahnya telah mencapai tujuan berupa 
terbentuknya tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi, memiliki 
standar kerja TI yang tinggi, dan pengembangan profesional yang 
berkesinambungan.

Sertifikasi yang umumnya dikenal oleh masyarakat sebenarnya 
ada dua, yakni sertifikasi akademik dan sertifikasi profesi.

“Sedangkan sertifikasi IT sendiri jenisnya berupa sertifikasi 
untuk bahasa pemograman, sertifikasi untuk database, sertifikasi 
untuk jaringan komputer, sertifikasi untuk office (aplikasi 
desktop), sertifikasi untuk web master, dan Sertifikasi untuk audit 

Syaiful Muzid, Dosen FT-SI saat mengisi kuliah 
umum di hadapan mahasiswa SI semester 2, 
di ruang Auditorium UMK, Selasa (22/3). (Dok. 
Portal)

Kuliah Umum Sertifikasi Teknologi Informasi
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IT,” terangnya pada para peserta.

“Setelah mengikuti kuliah umum ini saya jadi tahu bahwa 
sertifikasi tidak hanya untuk guru saja. Tidak semua orang bisa 
mendapatkan sertifikasi profesi, harus memiliki kompetensi 
untuk di uji,” jelas Ayu Hakim, mahasiswa FT-SI semester dua 
seusai mengikuti kuliah umum.

Kegiatan kuliah umum ini diadakan dalam serangkaian acara 
pelantikan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) SI-FT UMK 
periode 2011/2012 yang diikuti  sebanyak 200 peserta. “Adanya 
kegiatan ini saya berharap mahasiswa FT-SI semester dua nantinya 
berminat untuk bergabung dan berperan aktif dalam organisasi 
HMJ yang baru berdiri pada tahun 2009/2010. Tidak hanya kuliah 
saja tapi aktif mencari bekal sebelum terjun di masyarakat,” harap 
Ketua HMJ SI, Setiorini. (Kholidin)
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PT Sinergikan Posdaya 
Dengan Program 
Pemerintah 

Perguruan Tinggi (PT) 
berperan mensinergikan 

Posdaya dengan program 
pemerintah melalui Program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
tematik Posdaya (Pos 
Pemberdayaan Keluarga).

Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono pada 
Pelatihan Kader Posdaya di Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa 
(22/3) mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting 
dalam rangka mensinergikan program Posdaya dan pemerintah 
daerah.

Ia menjelaskan, Posdaya bertujuan membentuk keluarga 
yang mandiri dan sejahtera melalui kegiatan-kegiatan utama 
yang digarap, yaitu lingkungan dan sosial ekonomi. Sementara 
pemerintah, lanjutnya, juga memiliki target pengentasan 
kemiskinan.

“Supaya maksimal, program KKN yang diselenggarakan harus 
memprioritaskan Posdaya yang lemah,”  kata mantan Menkokesra 
ini.

Dalam seminar Pelatihan Kader Posdaya di Universitas Muria 
Kudus (UMK), Haryono mengatakan, pada awalnya di Jogjakarta, 
Universitas Gajah Mada (UGM) membangun 12 Posdaya. Karena 
melihat konsepnya sederhana dan bermanfaat, akhirnya 
pemerintah daerah merespon positif dengan memberikan 
anggaran. “Akhirnya yang berperan tidak hanya pemerintah 
daerah, tetapi mereka yang merasa mampu pun ikut serta,” 

Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum Yayasan 
Damandiri Jakarta, saat menyampaikan ceramah 
pada pelatihan posdaya di Universitas Muria 
Kudus, belum lama ini. (Dok. Portal)
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tegasnya.

Ketua Panitia Pelatihan, Drs. Masturi, MM. mengatakan, 
pelatihan ini diselenggaran sebagai tindak lanjut dari tim KKN 
Posdaya UMK, yang di 27 desa di dua kebupaten (Kudus dan Pati) 
awal tahun ini. “Sudah tahun ini, KKN UMK kami fokuskan pada 
pendampingan Posdaya,” jelasnya.

Kader Posdaya Pesadi, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, 
Solikin mengatakan, Posdaya Desa Pesadi baru terbentuk 
setalah tim Universitas Muria Kudus menggelar KKN di sini. 
Namun, menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah 
pendanaan. “Kebutuhan masyarakat banyak jadi sulit ketika harus 
mengeluarkan biaya untuk Posdaya,” katanya.

Sedangakn, pengurus Posdaya dari Kajen Pati, Endang 
mengatakan, belum ada sinergi antara pemerintah dengan kami. 
“Posdaya kami hampir gulung tikar. Karena ada KKN Posdaya 
UMK, kami jadi kembali semangat,” katanya.

Senada dengan itu, pengelola PNPM Mandiri Kudus, Anang 
juga berharap Posdaya di Mejobo bisa sinergi dengan badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKM) sehingga pencapaian target 
lebih mudah.

Sementara itu, Koordinator Desa (Kordes) KKN UMK di Desa 
Bumiayu, Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati, Muhammad 
Reza Fajri mengatakan, program KKN Posdaya yang dilaksanakan 
pada Januari-Februari kemarin sangat menarik. “Kami bangga 
dapat memberikan ketrampilan kepada kader Posdaya,” katanya.

Mahasiswa Progdi Bahasa Inggris FKIP ini menambahkan, 
pada saat KKN, tim kami mengadakan pelatihan-pelatihan, di 
antaranya cara membuat kain planel menjadi sponer, ketela dibuat 
makanan tela-tela. “Ke depan, KKN lebih bermanfaat difokuskan 
pada pemberian ketrampilan kepada masyarakat, bukan pada 
pembangunan fisik,” katanya. (Farih)
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UMK Menangi PHKI tahun 2011 

Universitas Muria Kudus (UMK) memenangkan Program 
Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) B dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi tahun 2011.

Hal itu merujuk Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
(Dirjen Dikti) Nomor 368/E/T/2011, berisi  hasil evaluasi akhir 
dalam bentuk kunjungan Dirjen Dikti terhadap usulan Program 
PHKI Tahun Anggaran 2011. Di mana dari sebanyak 78 proposal 
perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/S) yang lengkap, UMK 
bersama 28 PTS dan tujuh PTN dinyatakan sebagai pemenang.

Humas UMK, Zamhuri mengatakan, Program PHKI B 
dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses, mutu, dan 
relevansi lulusan. Program studi yang terlibat pada kegiatan 
tersebut adalah Manajemen S1, Agroteknologi S1, Bimbingan 
dan Konseling S1, Ilmu Hukum S1, dan Sistem Informasi S1.

Program PHKI B ini, menurut Zamhuri, antara lain diusulkan 
untuk pembiayaan program; 1)Peningkatan kualitas dan akses 
mahasiswa baru, 2)Optimalisasi program pembelajaran berbasis 
kompetensi, dan 3)Peningkatan daya saing lulusan. “Kita akan 
terus memacu kualitas UMK agar lebih baik dan berdaya saing,” 
tegasnya. Dana hibah yang diusulkan sebesar Rp 8.989.444.000 
untuk kegiatan tahun 2011, 2012, dan 2013.

Ini adalah kali kedua, UMK memperolah pendanaan dari Dikti 
program PHKI Perguruan Tinggi (PT) Negeri maupun Swasta se-
Indonesia. Sebelumnya, jelas Zamhuri, UMK pernah mendapatkan 
program pembiayaan PHKI A selama 3 tahun pada 2008. “Program 
berjalan hingga tahun 2010 kemarin,” katanya.

Program PHKI A PHKI yang diperoleh UMK dipergunakan untuk 
membiayai tiga program antara lain; 1) Program pengembanga 
sistem pengelolaan sumber daya dan tata kelola PT, 2) 
Peningkatan kinerja dan kapasitas sistem informasi universitas 
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yang terintegrasi, 3) Peningkatan kinerja dan kapasitas sistem 
penjaminan mutu.

Wakil Ketua task force PHKI B UMK, Ir. Masruki Kabib, MT., 
mengatakan,  salah satu program yang menarik pada PHKI B 
adalah peningkatan kualitas dan akses mahasiswa baru.  Melalui 
pembiayaan tersebut, akses masyarakat, terutama yang kurang 
mampu tetapi prestasi akademiknya bagus, dapat dibiayai dari 
program ini. “Makin banyak masyarakat yang kurang beruntung 
tetapi berprestasi akan memperoleh beasiswa dari UMK,” jelas 
Kabib. (Farih/Heory)
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Christian Adrianto Semangati Entrepreneur di UMK 

Banyak orang tertarik untuk menjadi pengusaha sukses melalui 
kegiatan bisnis dan wirausahanya. Akan tetapi, mereka tidak 

siap menghadapi persaingan dan hambatan-hambatan lainnya, 
sehingga berakhir dengan putus semangat di tengah jalan. Bisnis 
dan usaha berakhir dengan kegagalan.

Dalam seminar bertajuk  “The Spirit to be Great Entrepeneur” 
di Univeritas Muria Kudus (UMK), Rabu (30/3) siang, trainer 
dan motivator terkenal dari Tum Desem Waringin, Christian 
Adrianto mengaku, dirinya sering menemukan orang yang takut 
berwirausaha karena merasa tidak berbakat.

“Langkah seperti itu salah.  Dunia wirausaha tidak mengenal 
menyerah dan bakat,” tegasnya kepada mahasiswa dan masyarakat 
di sekitar Kudus yang menjadi perserta. Dalam setiap masalah pasti 
ada peluang dan solusi. Oleh karena itu, menurutnya, menusia 
sukses akan disebut sukses apabila mereka dapat mengubah 
kegagalan menjadi kesuksesan. Hal itu juga berlaku dalam dunia 
wirausaha.

Christian mengatakan, kegagalan bagi wirausahawan adalah 
cara belajar mereka untuk meraih kesuksesan. Sementara bakat 
hanya menyumbang satu persen dari kesuksesan. “All skills is 
learnable. Semua skill dapat dipelajari,” katanya.

Selain itu, menurut Christian, penentu keberhasilan terbesar 
dalam meraih kesuksesan wirausaha adalah motivasi dan 
semangat. 80 persen penentu keberhasilan adalah motivasi dan 
semangat untuk tidak menyerah.

Christian juga membagikan kiat-kiat dan formula mengenai 
berbagai cara agar usaha bisnis yang dijalankan dapat 
mendatangkan kesuksesan. Menurutnya, kesuksesan dimulai dari 
membentuk keyakinan diri bahwa usaha yang akan dilakukan 
akan membuahkan kesuksesan.
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“Keyakinan akan membentuk imajinasi kesuksesan, sehingga 
orang akan menjadi bersemangat dan mengambil tindakan untuk 
mewujudkannya,” katanya.

Selain itu, tambah Christian, ada lima prinsip dasar untuk 
membawa kesuksesan dalam berwirausaha. Kelima prinsip 
tersebut adalah nilai plus (tambah) produk, faktor kali, berani 
menjual, ciri khas, serta tim atau teman.

Peserta yang juga memiliki usaha di Dawe Kudus, 
Wahyudi mengaku termotivasi oleh materi dan cara Christian 
memaparkannya. “Motivasi positif saya tumbuh setelah mengikuti 
seminar ini,” katanya.

Peserta asal Desa Singocandi Kudus, Arifin mengaku wawasan 
bertambah. Materi yang diperoleh dari seminar ini juga akan 
diterapkan pada usaha dan organisasi yang dijalankannya. (Farih/
Hoery)
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Pogdi BK UMK Dapat Akreditasi B 

Program Studi Bimbingan Konseling  (Progdi BK) Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus 

(UMK) mendapat peringkat akreditasi B, dan berlaku sejak 2011 
hingga 2015.

Hal itu merujuk hasil akreditasi terbaru oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilakukan sejak akhir 
2010. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BAN-
PT Nomor 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011, tertanggal 4 Februari 
2011.

“Keputusan berlaku hingga lima tahun ke depan. Jadi, sejak 
tangal 4 Februari 2011 hingga 4 Februari 2015 Progdi BK mendapat 
peringkat B”, kata Kepala Prodi BK, Drs. H. Sucipto, M. Pd. Kons., 
Senin (29/03) di Kudus.

Menurut Sucipto, peringkat tersebut menjadi modal Progdi BK 
untuk mewujudkan rencana mendirikan program profesi konselor 
atau program pendidikan guru profesi guru BK.

Selaku kepala Progdi, Sucipto mengatakan, lega atas hasil 
akreditasi tersebut. Progdi BK memiliki ambisi untuk meningkat 
program yang diusulkan oleh asesor sehingga dapat meraih 
predikat yang lebih tinggi.

“Untuk meningkatkan predikat, Kami akan melaksanakan tiga 
program yang paling mendesak,” katanya.

Ketiga program tersebut, papar Sucipto, adalah studi lanjut 
ke jenjang strata tiga (S3) bagi dosen, melengkapi fasilitas 
pengembangan laboratorium, serta pengembangan proses 
belajar mengajar (PBM) dengan melakukan update kurikulum 
terbaru.

Pada masa akreditasi BAN-PT sebelumnya, Progdi BK FKIP telah 
menyandang  menyandang peringkat B. (Farih/Hoery)
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Harapan Dekan di Ultah 
Fakultas Psikologi Ke Sembilan 

Hari ini, Senin (28/3), Fakultas  Psikologi 
Universitas Muria Kudus (UMK) 

menginjak usia ke sembilan. Sebagai 
wujud syukur kepada Tuhan, ulang tahun 
dirayakan dengan menggelar acara 
tupengan. Dekan pun menyambut penuh 
harapan.

Dalam sambutan, Dekan Fakultas 
Psikologi UMK, Drs. M. Suharsono, M.Si. 
mengungkapkan banyak harapan. Fakultas 
akan semakin maju dan memiliki kontribusi 
terhadap masyarakat.

Para dosen diharapkan semakin mengembangkan penelitian 
dan pengabdian. Sementara mahasiswa, kreatifitas demi 
mendukung kemampuan kompetensi dirinya dipandang perlu 
untuk ditingkatkan. “Di tahun ke-10 nanti, Fakultas Psikologi harus 
punya dosen S3 dan dosen-dosen juga menempuh S3,” katanya.

Untuk kemajuan fakultasnya, Suharsono juga menyampaikan 
keinginannya untuk menambah dan meningkatkan kaulitas 
fasilitas belajar mengajar dan penambahan gedung baru. 
“Kemajuan akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk di 
tahun ajaran baru,” harapnya.

Fakultas Psikologi, oleh Suharsono, diibaratkan sebagai 
anak yang baru berusia sembilan tahun. Di mana pada masa 
perkembangan pada umur tersebut, seorang anak sudah dapat 
berlari kencang. Begitu pula dengan Fakultas Psikologi. “Meskipun 
dapat dibilang masih “anak” kecil, tetapi sudah menghasilkan 
banyak  lulusan Sarjana Psikologi,” tukasnya.

Ke depan, tambah Suharso, perayaan ulang tahun fakultasnya 

Dekan memotong tumpeng 
pada peringatan HUT F. Psikolo-
gi ke-9 di ruang baca (Dok. 
Portal) 
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tidak hanya diikuti perwakilan mahasiswa. “Kalau bisa semua 
mahasiswa ikut. Tempatnya juga bukan di ruang baca psikologi, 
tapi di gedung baru psikologi yang saat ini masih dalam psoses 
pembangunan lantai 4,” tegasnya.

Perwakilan mahasiswa semester VI , Ida menilai bagus atas 
acara perayaan ulang tahun ke sembilan ini. Menurutnya, meski 
dikemas secara sederhana, nuansa keakraban di antara mahasiswa, 
dosen, karyawan (TU dan Laboran)  terjalin dengan baik.

“Tradisi semacam ini patut diacungi jempol dan dilestarikan. 
Kedepannya tidak sekedar perwakilan semester aja, tapi semua 
perlu mahasiswa dilibatkan dalam acara ini, karena Fakultas 
Psikologi kan milik kita bersama,” kata Ida memberi usulan. 
(Anik)
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Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
Berlangsung Ketat 

Pemilihan mahasiswa 
berprestasi Universitas 

Muria Kudus (UMK) 
2011 belangsung ketat. 
Proses pemilihan cukup 
menantang karena 
harus mencakup semua 
unsur kemampuan 

mahasiswa.“Penilaian dalam seleksi tidak hanya merujuk pada 
nilai akademik yang diukur lewat indeks prestasi(IP) minimal 3,0, 
akan tetapi juga meliputi; penguasaan materi dalam presentasi, 
kemampuan berbahasa inggris, kegiatan intra dan ekstra kampus 
serta perilaku dalam wawancara,” kata Ketua Panitia Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi UMK 2011, M.Widjanarko, S.Psi, M.Si.

Dari hasil seleksi akhir presentasi dan wawancara yang 
dilaksanakan pada Senin (11/4) di Ruang Rapat Senat lantai 
3, Gedung Rektorat UMK, terpilih beberapa nama mahasiswa 
berprestasi UMK 2011. Pemenang, di antaranya adalah Ahmad 
Syukur, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris (juara I/nilai 76,9),  Shofi 
Maylina, mahasiswi FKIP Bahasa Inggris (juara II/nilai 73,3), 
Fauzi Arizal, mahasiswa Fakultas Psikologi dan Shinta Evarina, 
mahasiswi FKIP Bahasa Inggris (juara III/nilai 72,7), Ulin Naufatun 
Noor, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris (juara harapan I/ nilai rata-
rata 72,5), Selamet Riyadi, mahasiswa Fakultas Psikologi (juara 
harapan II/nilai 71,3), serta Nor Khalim, mahasiswa  FKIP Bahasa 
Inggris (juara harapan III/nilai 71,1).

“Dewan juri sebagai tim penilai terdiri dari para pembantu 
dekan bidang kemahasiswaan (PD III atau Sekertaris Fakultas/
red.) yang ada di UMK,” jelas Widjanarko.
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Juara pertama Mahasiswa Berprestasi UMK Tahun 2011, lanjut 
Widjanarko, selanjutnya akan mengikuti kegiatan Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi Tingkat Kopertis (Koordinasi Perguruan 
Tinggi Swasta) Wilayah VI Tahun 2011.

Adapun syarat untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi 
UMK 2011, di antara adalah; usia tidak lebih dari 24 tahun, minimal 
semester IV dan maksimal semester VI (S1), aktif dalam kegiatan 
kampus, ko-kurikuler dan ektrakurikuler, mengisi formulir 
mahasiswa berprestasi yang disediakan panitia.

Pada tahun 2011 ini, terdapat sebanyak 21 mahasiswa yang 
mendaftarkan diri untuk seleksi mahasiswa berprestasi UMK 
2011. Setelah melalui seleksi administrasi  dan  dokumen aktivitas 
mahasiswa, sebanyak 19 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti 
seleksi presentasi dan wawancara.

Menurut Widjanarko, kegiatan bertujuan untuk memberikan 
apresiasi bagi mahasiswa yang aktif dan membanggakan bagi 
UMK. “Agar motivasi mahasiswa bertambah dalam melaksanakan 
kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler,” tegasnya. 
(Kholidin)
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UMK Gelar Workshop Hipnosis Untuk 
Penyembuhan

Fakultas Psikologi Univer-
sitas Muria Kudus (UMK) 

menggelar Kuliah Umum 
berupa Workshop Hipnosis 
untuk Pemula di Ruang Semi-
nar Gedung Rektorat lantai 4 
pada Sabtu, (9/4).

Ketua Panitia Worshop, 
M. Widjanarko, S.Psi., 
M.Si, mengatakan, acara 
disambut penuh antusias 
oleh mahasiswa. “Mahasiswa sangat antusias. Buktinya, peserta 
melebih dari batas kuota yang ditetapkan oleh pihak fakultas,” 
ungkapnya.

Istilah hipnosis semakin populer di Masyarakat oleh sebab 
maraknya tayangan televisi yang menyuguhkan pertunjukan 
itu. Tayangan dikemas misterius. Hipnotis (baca: orang yang 
melakukan hipnosis) juga biasanya menggunakan berbagai 
atribut berwarna hitam. Acara hipnosis pun menyuguhkan jenis 
hypnosis pertunjukan dengan tema penipuan. Walhasil, berbekal 
informasi yang terbatas tersebut, berakibat munculnya prasangka 
negatif mengenai hipnosis. Hipnosis identik dengan penguasaan 
pikiran, di mana penghipnosis dipandang suka menipu atau 
mengerjai orang lain. Bahkan, dunia hitam kegelapan atau roh 
jahat diduga terlibat.

Hal di ataslah yang mendasari Fakultas Psikologi UMK 
menyelenggarakan worshop mengenai hipnosis. Peserta diberi  
materi pengenalan, pemahaman, pengertian hipnosis, serta 
ketrampilan dasar hipnosis. Acara menghadirkan Master Degree, 

Praktik dalam kuliah umum Workshop Hipnosis: 
Teori dan Praktik. (Dok. Portal)
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University for Peace Costa Rica- Phillppines, Endro Kristanto.

Endro membenarkan bahwa dalam keadaan terhipnosis orang 
dapat menyerahkan barang berharganya dan  memberitahukan 
segala rahasia orang bersangkutan. Namun begitu, hipnosis 
dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif. 

“Hipnosis dapat digunakan untuk terapi psikologis untuk 
dapat meningkatkan motivasi seseorang dan  mendorongnya 
fokus pada tujuan yang ingin dicapai,” katanya.

Dalam penyampaian materi, terlebih dahulu mahasiswa diberi 
pengertian mengenai mitos dan demitosasi, serta usaha untuk 
mengubah mitos tentang hipnosis. Selain diberi materi, secara 
langsung mahasiswa diminta mempraktekkan bagaimana cara 
menghipnosis yang benar dan tidak merugikan pihak lain.

Endro menjelaskan, ada beberapa tahapan dalam melakukan 
hipnosis. Di antaranya; pendekatan, membangun kepercayaan, 
intruksi, tes sugestibilitas, menonaktifkan pikiran alam bawah 
sadar secara induksi, memberi sugesti, dan terakhir adalah 
membangunkan subyek.

Salah satu peserta workshop, mahasiswa Psikologi semester 
empat, Panji Mulyanti mengaku senang dapat mengikuti acara 
langka ini. “Kegiatan sangat bermanfaat. Pemikiran negatif tentang 
hipnotis pun berubah. Materi mengenai kajian psikologi terapan 
(KPT) juga bertambah,” ujar mahasiswa yang juga dipercaya 
menjadi koordinator Kajian Psikologi terapan (KPT) Insigt UMK. 
(Anik)
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UMK Lantik 393 Wisudawan 

Sebanyak 393 wisu-
dawan ke-46 dilantik 

dalam Rapat Senat Ter-
buka Universitas Muria 
Kudus (UMK) pada hari 
ini, Rabu (27/4).

Peserta wisuda kali 
ini adalah sebanyak 53 
sarjana magister (S2), 296 

sarjana (S1), dan  44 sarjana muda (D3). Wisudawan/wisudawati 
yang meraih predikat terbaik pada wisuda kali ini di antaranya; 
Fakultas Ekonomi, Dewi Masitoh, MM, IPK 3,50, Fakultas Hukum, 
Bambang Sucipto, MH, IPK 3,80, Program Magister dan Marlinda 
Pryamsari, SH, IPK 3,62, S1, FKIP, Aan Nurul Amanah, S.Pd, IPK 3,34, 
Progdi Bimbingan dan Konseling dan Suatman, S.Pd, IPK 3,61, 
Progdi Bahasa Inggris, Fakultas Pertanian, Adi Suparyono, SP, IPK 
3,13, dan Fakultas Teknik Wiwit Agus Triyanto, S.Kom, IPK 3,56, 
Progdi Sistem Informasi dan Joko Budi Utomo, A.Md, IPK 3,58, 
Progdi Teknik Mesin).

Sarjana “Cerdas dan Santun”

“Cerdas dan Santun” menjadi jargon UMK. Sarjana UMK 
memiliki kemampuan dan ilmu dan kepribadian. Mereka diharap 
untuk bersikap rendah diri. “Tantangan di masyarakat, ke depan 
lebih besar. Meskipun saudara memiliki kelebihan, janganlah 
bersikap takabur dan sombong. Tundukkanlah hati saudara, 
buktikanlah kelebihan itu dengan karya nyata yang bermanfaat 
bagi masyarakat,” begitu pesan Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, 
Sp.PA.

Agar kualitas lulusan bermutu tinggi, jelas rektor, UMK selalu 
mengevaluasi diri lembaga. Karena fakta menunjukkan bahwa 
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hanya perguruan tinggi yang mengedepankan mutu lah yang 
tetap bertahan dan berkembang. “Mutu yang baik didapat 
bukan dengan slogan yang megah akan tetapi diraih dengan 
kesungguhan dan kesadaran penuh untuk berkarya dan bekerja,” 
tegas Sarjadi.

Tahun ini, UMK telah mendapat perbaharuan Akreditasi dari 
BAN PT, yaitu Progdi Manajemen (S1) dan Progdi BK FKIP, masing-
masing mendapat akreditasi B. Untuk beberapa bulan ke depan 
Progdi Akuntasi (S1) dan Progdi Psikologi (S1) akan mengajukan 
pembaharuan akreditasinya.

“Agar akreditasi Progdi Psikologi mendapat predikat B, maka 
UMK membangun satu unit gedung 4 lantai, untuk Fakultas 
Psikologi dan Fakultas Pertanian,” katanya.

Tahun ini, juga memenangi program PHKI B yang 
diselenggarakan oleh Dikti. Dalam kurun waktu 3 tahun ke 
depan, dana dari Dikti akan dimanfaatkan untuk melengkapi dan 
mengembangkan Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas 
Teknik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas KIP-BK.

Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, tambah rektor, UMK telah 
mendapatkan tambahan lulusan doktor sebanyak 4 dosen dan 
magister sebanyak 8 dosen. “Tiga doktor tadi, juga mendapatkan 
biaya short course di luar negeri (Australia dan Amerika),” jelasnya.

Sampai kini, UMK telah memiliki dosen berpendidikan S3 
sebanyak 8 dosen, S2 sebanyak 105 dosen dan S1 sebanyak 38 
dosen. “24 dosen masih tugas belajar ke jenjang S2, dan ke jenjang 
S3 sebanyak 10 dosen,” pungkasnya. (Farih/Hoery)
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Pendidikan Sadar Media Perlu Digencarkan 

Media lebih banyak 
m e n a y a n g k a n 

acara yang berpotensi 
pada pengaruh negatif. 
Masyarakat perlu kritis 
dalam memperlakukan 
media, terutama televisi. 
Pendidikan sadar media 
harus digencarkan.

Hal itu mengemuka 
dalam pelatihan Media 
Literacy yang diseleng-

garakan oleh Humas Universitas Muria Kudus (UMK) kerja sama 
Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI) Semarang pada Jum’at 
(29/5) sore. Acara yang berlangsung di ruang VIP Gedung Rektorat 
UMK ini menghadirkan mantan anggota KPID Jawa Tengah, Lilik B 
Wiratmo dan Kepala Bagian Humas UMK, Zamhuri.

“Oleh media, tema apapun dikemas dalam pespektif hiburan 
dan bisnis. Tidak agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, semua 
dieksploitasi untuk mendatangkan untung bagi media,” kata 
Zamhuri kepada peserta.

Berbagai fenomena di masyarakat menunjukkan media 
tidak banyak berperan dalam pendidikan masyarakat, bahkan 
sebaliknya. Hal itu dapat dilihat misalnya media tidak memberikan 
porsi pada acara pendidikan anak bangsa. “Tidak ada acara anak. 
Karena tayangan dimonopoli kaum dewasa, anak-anak menjadi 
lebih “dewasa” melebihi umur seharusnya,” katanya.

Ia menjelaskan lagu-lagu anak-anak dan lagu-lagu daerah tidak 
lagi dinyanyikan. Masyarakat juga menjadi asing dengan budaya 
dan nilai-nilai lokal. Akibatnya, budaya lokal terkesan kuno dan 

Pembicara, Lilik B Wiratmo dan Zamhuri, berpose bersama 
peserta usai kegiatan workshop Media Literasi di Universitas 
Muria Kudus (Dok. Portal) 
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asing. Sementara, budaya asing dikesankan modern sehingga 
ditiru dan dikonsumsi sehari-hari. “Pakaian minim, dahulunya 
terkesan tabu. Akan tetapi karena sering ditayangkan media, hal 
itu menjadi biasa,” katanya.

Media, lanjut Zamhuri, tidak ubahnya makanan. Makanan 
agar terbeli harus dibuat semenarik mungkin dengan cara 
menambahkan pewarna, perasa dan pengawet. Begitu juga  
dengan acara televisi.

Agama, sosial, budaya, dieksploitasi sedemikian rupa 
agar menarik dan menghibur, tanpa peduli hilangnya nilai-
nilai yang terkandung. “Padahal itu menjadi racun di kepala 
pemirsa sebagaimana bahayanya zat adiktif pada makanan bagi 
kesehatan,” tuturnya.

Mantan Anggota KPID, Lilik B Wiratmo mengatakan, pendidikan 
sadar media tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan peran 
pemerintah, baik melalui aturan atau pun lembaga pemerintah 
seperti KPID.

Ia melanjutkan mahasiswa perlu berperan dalam memberikan 
pendampingan kepada masyarakat untuk menyebarkan 
pengetahuan mengenai sadar media.

Peserta pelatihan, Titik Monika mengaku ngeri melihat 
tayangan media. Pasalnya, berbahaya bagi perkembangan 
psikologi, terutama anak. Solusi dengan pendampingan orang 
tua kepada anak yang sedang menonton TV juga tidak akan 
maksimal. “Orang tua kan juga sibuk oleh pekerjaannya sendiri,” 
tutur Mahasiswi FKIP UMK ini. (Farih/Hoery)
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Butet Kartaredjasa 
m e m e n t a s k a n 

monolog berjudul “Kuc-
ing” di Auditorium Uni-
versitas Muria Kudus 
(UMK) pada Jum’at (6/5) 
malam pukul 20.00 WIB.

“Kucing” merupakan 
adaptasi dari cerita 
pendek berjudul sama yang ditulis oleh Putu Wijaya. Lakon ini 
mengangkat kehidupan masyarakat kelas pekerja di pinggiran ibu 
kota. Ya, kisah tentang kehidupan masyarakat kelas pekerja yang 
dipusingkan dengan soal remeh temeh, namun mengganggu 
stabilitas keluarga. Meski begitu, kisah persoalan politik negeri 
pasti akan mendapat sentilan dari Butet.

Lakon ini pada Senin (2/5) kemarin juga dipentaskan Butet 
di Unika Soegiyapranata. Namun, bukan berarti ‘’Kucing’’ kali ini 
tiada perbedaan. Butet pastinya akan berimprovisasi.

Sekilas Sang Raja Monolog

Seniman kelahiran Jogjakarta, 21 November 1961 ini adalah 
anak dari Bagong Kussudiardjo, koreografer dan pelukis senior 
Indonesia. Djaduk Ferianto adalah saudaranya. Butet pernah 
bergabung di Teater Kita-Kita (1977), Teater SSRI (1978-1981), 
Sanggarbambu (1978-1981), Teater Dinasti (1982-1985), Teater 
Gandrik (1985-sekarang), Komunitas Pak Kanjeng (1993-1994), 
Teater Paku (1994), dan  Komunitas seni Kua Etnika (1995-
sekarang). Butet merupakan aktor yang biasa memerankan 
pentas secara Monolog.

Pada tahun 1996, Butet mendirikan sebuah institusi periklanan 

Butet Pentas “Kucing” di UMK
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dan studio grafis dengan nama Galang Communication. Lembaga 
itu kemudian dikembangkan dengan mendirikan Yayasan Galang. 
Galang ini bergerak dalam pelayanan kampanye publik untuk 
masalah-masalah kesehatan reproduksi berperspektif jender.

Butet terkenal lewat aksinya menirukan suara mantan presiden 
RI, Soeharto. Dalam acara Republik Mimpi ia berperan sebagai 
SBY (Si Butet Yogja) sebagai pameo presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Ia terkenal juga berkat perannya di beberapa film 
layar lebar seperti “Maskot” dan “Banyu Biru”. Selain itu, juga 
penampilannya di iklan televisi, dan sinetron.

Butet juga terlibat produksi pada beberapa film. Di antaranya 
adalah Petualangan Sherina (2000), Banyu Biru (2005), Koper (2006), 
Maskot (2006), Anak-Anak Borobudur (2007), Drupadi (2008), Jagad 
X Code (2009), Capres (Calo Presiden) (2009), Seleb Kota Jogja (SKJ) 
(2010).

Lakon monolog yang pernah Butet pentaskan di antaranya 
Racun Tembakau (1986), Lidah Pingsan (1997), Lidah (Masih) 
Pingsan (1998), Benggol Maling (1998), Raja Rimba Jadi Pawang 
(1999), Iblis Nganggur (1999), Guru Ngambeg (2000), Mayat 
Terhormat (2003), Matinya Toekang Kritik (2006), Sarimin (2007), 
Presiden Guyonan (2008), dan Kucing (2010).

Presiden Guyonan (2008) adalah satu-satunya buku yang 
pernah ia tulis. (Farih/Hoery)



60

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

Seminar Psikologi Multikulturalisme di UMK 

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK) menyeleng-
garakan Seminar Nasional Psikologi Multikulturalisme pada 

Senin (9/5) di Hotel Kenari Kudus. Seminar yang mengangkat 
tema “Upaya Membumikan Semboyan Bhineka Tunggal Ika Se-
bagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini 
berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. “Pembicara 
seminar kami datangkan dari Universitas Indonesia (UI) dan Kom-
nas HAM,” kata Ketua Seminar, M. Widjanarko, S.Psi., M.Si.

Sebagaimana jadwal yang telah disusun panitia, seminar 
akan dibagi dalam empat sesi. Pada sesi pertama, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Kudus akan menyampaikan materi mengenai 
“Realitas Kehidupan Multikulturalisme di Kudus”, dan Guru Besar 
Psikologi Sosial Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Hamdi Muluk 
akan menyampaikan makalah berjudul “Peran Psikologi dalam 
Kehidupan Multikulturalisme di Masyarakat”

 Pada sesi kedua, Komisioner Sub. Komisi Pendidikan dan 
Penyuluhan Komnas HAM, Hesty Armiwulan, SH, M.Hum., 
menyampaikan makalah mengenai “Kebijakan Komnas HAM bagi 
Perlindungan Kaum Minoritas”, serta Direktur IMPULSE (Institute For 
Multiculturalism & Pluralism Studies), Gutomo Priyatmono, M.Hum., 
dengan materi hasil risetnya terkait “Kehidupan Multikulturalisme 
di Indonesia”. Pada sesi berikutnya, seminar akan dilanjutkan 
dengan presentasi paper peserta dari berbagai perguruan tinggi 
(PT) negeri dan swasta se Indonesia. (Farih/Hoery)
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Mendesak, Revitalisasi Bhineka Tunggal Ika dan 
Pancasila 

Kesadaran atas prinsip 
dasar terbentuknya 

Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia (NKRI); Pan-
casila dan Bhineka Tunggal 
Ika, kian pudar. Selama 32 
tahun Pancasila “dibajak” 
sebagai alat kepentingan 
politik dan kebijakan un-
tuk asimilasi SARA oleh 
rezim Orde Baru. Akhirnya, 

masyarakat  menjadi alergi dan trauma untuk mengedapankan 
kedua prinsip tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Psikologi Politik 
Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Hamdi Muluk dalam Seminar 
Nasional Psikologi Multikulturalisme yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK) pada Senin 
(9/5) di Hotel Kenari Kudus.

Melalui makalahnya yang berjudul “Issu Multikultural di 
Indonesia; Kondisi Terkini dan Tantangan ke Depan”, Muluk 
membedah mengenai multikulturalisme Indonesia. Menurut 
Muluk, pada masa Orde Baru terjadi proses asimilasi. Sehingga 
orang etnis Cina harus berganti nama Indonesia. Saat ini, 
mengalami disorientasi, semangat kebebasan yang diusung 
justru memperlemah ikatan-ikatan di atara kelompok suku, 
agama, ras dan kebudayaan. Kondisi ini muncul beriringan ketika 
pemerintah gagal mengelola hampir semua sektor publik.

“Hilangnya kesadaran publik inilah yang semakin mempertebal 
rasa sektarianisme dan mengentalkan perasaan ingroup masing-

Prof. Dr. Hamdi Muluk, memberikan materi seminar 
nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi 
UMK (Dok. Portal)



62

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

masing kelompok,” jelasnya.

Senada dengan Muluk, Pembantu Rektor I UMK, Drs. Masluri, 
MM. dalam sambutannya mengatakan, saat ini nilai-nilai ke-
Indonesiaan telah luntur.  Sesuatu yang sepele dapat berbuntut 
pada pertikaian. Hal ini menurutnya, salah satunya disebabkan 
elit yang tidak layak menjadi teladan.

“Jangan-jangan Indonesia sudah hilang? Akan tetapi tidak 
secara geografis, namun nilai dan karakter manusianya,” katanya.

Masluri juga khawatir oleh keberhasilan dunia pendidikan 
di Indonesia dalam membentuk manusia yang cerdas akan 
tetapi gagal membentuk pribadi yang baik. Pasalnya, pelaku 
penyalahgunaan wewenang, baik itu dalam bentuk korupsi atau 
tindakan amoral lain, adalah produk dari pendidikan tinggi.

“Apalagi Mata Kuliah Pancasila sudah dihilangkan? Bagaimana 
pemahaman Pancasila akan tertanam?” katanya menegaskan.

“Kekerasan dan konflik selalu mewarnai Ke-Indonesiaan 
terkini. Kami prihatin atas realitas seperti ini,” kata Dekan Fakultas 
Psikologi, Drs. M. Suharsono, M.Si. sembari membandingkan 
dengan keharmonisan yang pernah terjalin pada masa awal 
berdirinya Negara Indonesia.

Melalui seminar seperti ini, Suharsono berharap dapat memberi 
kontribusi dalam rangka merekonstruksi kesadaran Bhineka 
Tunggal Ika. “Agar Indonesia ke depan lebih baik,” pungkasnya.

 
Revitalisasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Akhir-akhir ini, kata Hamdi Muluk, gagasan multikulturalisme 
dan Bhineka Tunggal Ika semakin hilang dalam ruang diskusi dan 
interpretasi masyarakat Indonesia. Padahal, beberapa daerah 
telah mengindikasikan memunculkan gagasann dan upaya 
untuk disintegrasi. Sehingga menjadi kebutuhan untuk kembali 
menelaah dan membuka perdebatan nasional mengenai gagasan 
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Bhineka Tunggal Ika dan gagasan multikultural versi indenesia.

Indonesia, kata Muluk, telah memiliki modal sosial besar 
berupa “Kesepakatan Bersama” dalam Bhineka Tunggal Ika dan 
Pancasila. “Keduanya perlu direvitalisasi agar menjadi basis 
kebijakan multikultural di Indonesia. Ini  adalah tantangan bagi 
masa depan,” ujarnya.

Sebuah kenyataan historis, kata Muluk, bahwa Indonesia  
terbentuk oleh multi-nation. Di mana keragaman etnik, suku dan 
kebudayaan selanjutnya bersepakat untuk membentuk nation-
state (negara bangsa). Kesadaran untuk mengikat keragaman 
inilah yang  oleh founding father membentuk prinsip Bhineka 
Tunggal Ika dan Pancasila.

“Ketika hubungan SARA mengalami kecenderungan membawa 
konflik, menjadi sebuah keharusan untuk kembali mengingatkan 
akan platform bersama NKRI,” pungkas Muluk. (Farih/Hoery)
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Mengenal Pelatihan Shalat Khusyu’ Abu Sangkan 

Setiap muslim ingin 
khusyu’, baik dalam 

ibadah maupun ke-
hidupan. Untuk meraih-
nya, ada yang berusaha 
dengan berkonsentrasi, 
menyatu dengan alam, 
bahkan mengerjakan 
shalat dengan waktu 
yang panjang. Akan 
tetapi kekhusyu’an tidak 

kunjung dirasakan. Sesulit itukah untuk mencapai kekhusyu’an?

Khusyu’ adalah hadiah, sehingga tidak akan teraih dengan 
cara memaksa.  Khusyu’ harus ditunggu kedatangannya dengan 
sabar, syukur, berserah diri serta tertib. Memang, dengan cara 
berkonsentrasi, panjangnya waktu shalat, atau berdzikir lama juga 
dapat membawa hamba abid menuju kekhusyu’an. Tentunya akan 
menyulitkan bagi mereka yang memiliki banyak kesibukan karena 
butuh pengorbanan besar dari segi waktu maupun tenaga.

Khusyu’ dalam ibadah belum tentu membawa kekhusyu’an 
dalam kehidupan. Bagi yang berusaha menyatu dengan alam, 
mereka merasa mendapatkan ketenangan jiwa. Namun, itu  
bukan kehidupan yang khusyu’yang sebenarnya. Kekhusyu’an 
tersebut hanya ditakar dari hitungan dunia. Sedangkan khusyu, 
memiliki kaitan dengan akhirat.

Pertanyaannya, apakah orang-orang biasa (awam) dapat 
mencapai khusyu dalam beribadah, bahkan dalam kehidupan? 
Jika bisa bagaimana caranya? Ustadz Abu Sangkan selama 2 hari, 
11-12 Mei, di Masjid Darul ‘ilmi Universitas Muria Kudus (UMK) 
mengupasnya dalam kegiatan Pelatihan Sholat Khusu’.

Ustadz Abu Sangkan saat memberi pelatihan Sholat Khusu’ 
di Masjid Darul ‘Ilmi UMK. (Dok. Portal)
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Untuk menjawab pertanyaan di atas Abu Sangkan menelaah 
terlebih dahulu mengenai dasar pendukung hadiah Khusyu’. 
Pada dasarnya Islam adalah pola hidup yang harus didukung 
oleh kesadaran tertinggi. Oleh sebab itulah, shalat wajib lima 
waktu harus dijalankan dengan kesadaran penuh, dan tidak 
diperbolehkan menutup mata. Bahkan gerakan dan lisan harus 
senantiasa tetap terjaga oleh niat, arti serta tujuannya, sehingga 
tidak susut sebab lalai karena sudah terbiasa atau begitu rutinnya. 
Pasalnya, segala perbuatan diukur dari niatnya. Tetapi hal yang 
berulang, biasanya berubah niat. Misalnya, karena terlalu sering, 
salam beralih fungsi hanya sekadar diartikan say hello. Padahal 
tidak serendah itu maknanya bagi Islam.

Oleh karena itu, seharusnya shalat senantiasa dijalankan 
dalam kesadaran penuh , tertib secara lisan dan gerakan, tidak 
kehilangan niat, maksud, tujuan serta melakukannya hanya 
karena Allah. Begitu pula kala menjalani segala akitivitas 
kehidupan. Kerjakan karena Allah dengan disertai niat jelas, 
maksud, tujuannya.  Pola hidup Islami akan membuat umat islam 
otomatis berdzikir mengingat Allah pada saat berdiri, duduk dan 
tidur. Dengan begitu, InsyaAllah hadiah khusyu dalam beribadah 
maupun khusyu dalam keseharian yang didambakan akan kita 
didapatkan.

Khusyu’ apabila diraih dapat dikenali dengan bebarapa ciri. 
Mati batin terbuka sehingga menjadi terasa sangat haru kala 
mengingat Allah, akhirat, surga, Rasulullah, dosa-dosa serta 
hal lain terkait ruhani manusia. Rasa haru tersebut membuat 
subjeknya merasa tergores rindu pada hatinya. Meneteslah air 
mata. Banjir air mata hingga menangis tersedu-sedu.

Sekilas Abu Sangkan

Abu Sangkan lahir pada 8 Mei 1965 di desa Alasbuluh Selat Bali 
Banyuwangi Jawa Timur. Ia ditinggal wafat oleh ayahnya kala Abu 
berusia 15 hari. Abu adalah anak terakhir dari empat bersaudara. 
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Pendidikan dasar hingga menengah pertama ia rampungkan 
di Jember. Abu pernah bersekolah di sekolah perkebunan (SPBMA) 
Jember. Setelah merasa tidak kerasan selalu berurusan dengan 
cangkul, Abu akhirnya memutuskan pergi ke Jakarta tanpa tujuan 
jelas. Langkah kaki, membawa Abu sampai di Bogor dan bertemu 
dengan K.H. Siradjuddin. Guru yang memperkenalkan Abu pada 
ilmu agama hingga menamatkan sekolah menengah atasnya.

Abu belajar ilmu nahwu saraf (tata bahasa Arab), ilmu falaq dan 
faraidh di al-Baq Iyyahtush Shalihat di Cibogo, pimpinan KH. Yusuf 
Karoil. Ia juga mendalami ilmu filsafat di IAIN Syaraf Hidayatullah 
Jakarta. Abu merasa semua ilmu yang dipelajarinya tak membawa 
kepuasan batin. Abu Sangkan yang selalu bergejolak ingin 
merasakan hakikat makrifat kepada Allah. Ia merasakan sangat 
gersang di saat harus menghadapi kehidupan yang cukup berat. 
Ilmu pengetahuannya tidak sanggup menghalau kegelisahan 
dan kekhawatiran hati. Ia kemudian mulai tertarik dengan ilmu 
hakikat setelah mengikuti kajian-kajian tasawuf maupun fikih dari 
sesepuh pesantren al Ghazali, Mamak Abdullah bin Nuh. 

Di saat yang ia butuhkan, atas kehendak Allah, Abu Sangkan 
bertemu dengan seorang “ahli laku” yang mengajarkan tentang 
kehidupan berketuhanan. Bukan dengan definisi, tetapi 
bagaimana merasakan sebuah kesadaran langsung dan diajak 
mencapai keadaan itu melalui langkah-langkah sederhana. 
Bukan dengan kata-kata, akan tetapi  memahami apa dirasakan. 
“Saya disuruh berzikir kemudian menceritakan pengalaman 
spiritual pribadi, bukan hanya mendengarkan cerita para nabi 
dan sahabatnya,” kata Abu.

Abu juga sempat menekuni bisnis selama 12 tahun. Pada 1999, 
Ia diminta rekannya untuk mengisi artikel di mailinglist. Kumpulan 
artikel-artikel inilah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk 
buku, di ataranya berjudul Allah menyambut shalatku, Berguru 
kepada Allah, dan Pelatihan shalat khusyu’, Langkah-langkah 
praktis menemukan relaksasi dan meningkatkan kebahagiaan 
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anda (best seller).

Walhasil, oleh sebab buku yang diminati oleh masyarakat, Abu 
Sangkan kemudian didaulat menjadi pembicara pada seminar-
seminar, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian forum yang ia 
sambangi di antaranya; seminar nasional psikologi Islam bersama 
Prof. Dr. Drs. Muhammad Shaleh, M.Pd, narasumber acara Islam 
Aktual Bersama Prof. Dr. Nazaruddin Umar di RCTI, narasumber 
masalah haji bersama Abdullah Gymnastyar di RCTI, narasumber 
polemik shalat berbahasa Indonesia di METRO TV, dan narasumber 
tetap acara siraman Rohani Kalam di ANTV, SCTV, bersama Arifin 
Ilham, dan lain- lain. Metro TV pernah disambanginya untuk 
memberikan penjelasan mengenai Paradigma dan Teori Sholat 
Khusyu’ hasil temuannya. Abu Sangkan pun, diberi gelar sang 
supertrainer pelatihan shalat khusyu’. (Farih/Hoery)
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Bangkitkan Kesegaran Jiwa dengan Berwisata 

Suara gemercik air 
di bebatuan sungai 

seolah membentuk 
nada ritmis. Telinga 
seperti sedang 
mendengar alunan 
sebuah instrumen musik 
klasik. Begitu pula, 
mata menggambar 

rindangnya alam oleh beragam macam perpohonan. Inilah 
suasana yang langka hadir dalam kehidupan keseharian. 
Keseharian penuh kesibukan dengan iringan suara bising dan 
gambaran lalu lalang kendaraan. Di zaman krisis lingkungan 
seperti kini, suasana alam makin dirindukan.

Pantas saja, begitu sampai di Wisata Alam Baturaden, ratusan 
wajah yang jemu dan kelu oleh perjalanan selama hampir 
setengah hari menghilang. Gaduh suara laju kendaraan sekejap 
terlupakan oleh suasana alam yang masih “perawan” di Wisata 
Baturaden. Hanya keceriaan yang tampak dari ratusan perserta 
wisata Keluarga Besar Universitas Muria Kudus (UMK).

Selama 2 hari, Minggu-Senin (15/5-16/5) kemarin, keluarga 
besar UMK berwisata di Baturaden (Banyumas), Museum Reptil 
dan Serangga (Purbalingga), dan Owabong (Purwakarta). Wisata 
diselenggarakan bagi karyawan dan dosen berikut keluarganya. 
Tercatat, sebanyak 600 orang menjadi peserta wisata.

Baturaden, sebagai tujuan awal, menyajikan banyak keindahan 
alam. Beragam lokasi wisata yang tersedia di antaranya adalah 
Pancuran Pitu, Pancuran Telu, Bumi Perkemahan, Kaloka Widya 
Mandala, Pemandian Air Panas, Curug Ceheng, Wahana Wisata 
Lemah Combong, Combong Valley Paint And War Games, Telaga 
Sunyi, dan Baturaden Adventure Forest.
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“Yang menjadi andalan di tempat wisata ini adalah alam,” tutur 
seorang Satpam Wisata Baturaden. Baturaden yang terletak di 
sebelah utara Kota Purwokerto, atau tepatnya bagian selatan dari 
lereng Gunung Slamet memberikan suasana tenang dan sejuk.

Selain pemandangan alam, wisawatan dapat mandi air panas 
yang mengandung belerang di Pancuran Pitu dan Pancuran Telu. 
Beraneka jenis binatang dan permainan juga dapat ditemukan.

Selain di Baturaden, peserta juga mengunjungi Owabong, 
Purbalingga. Ribuan pengunjung memadati berbagai jenis 
permainan air yang disediakan oleh pihak pengelola. Bukan 
hanya bermain di air, sebagian wisatawan juga memanfaatkan 
layanan terapi ikan.

Wisata Edukatif

Rombongan juga mengunjungi wisata edukatif. Di Museum 
Reptil dan Serangga, Purbalingga, peserta wisata dapat menambah 
pengetahuan mengenai satwa langka dalam bentuk awetan dan 
replika hidup. Berbagai jenis ular dan macam serangga dipajang.

Di kompleks musem juga terdapat Musem Wayang dan 
Museum Uang. Museum dilengkapi keterangan penjelasan 
sehingga wisatawan pun dapat menambah pengetahuan. 
Di Museum Uang misalnya, pengunjung dapat menjumpai 
lembaran uang kertas dengan nominal terbesar di dunia. Di mana 
pada 1993-1994, akibat masalah ekonomi, Yugoslavia mencetak 
lembaran uang dengan nominal 50 miliar Dinar. Anehnya, uang 
tersebut hanya seharga dua buah roti.

Dengan wisata rasa penat dari rutinitas kerja sejenak dilupakan. 
Selain itu, beragam pengetahuan juga diperoleh oleh peserta 
wisata. (Farih-Hoery)
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Teknologi Jejaring Sosial Harus Disikapi 
Secara Kritis 

Dampak jejaring sosial, 
terutama Short 

Message Service (sms), 
facebook dan twitter, 
mampu merubah perilaku 
masyarakat. Perilaku 
membentuk pola pikir dan 
berujung pada tumbuhnya 
nilai. Jika masyarakat tidak 
siap, maka media sosialisasi 
tersebut akan digunakan untuk hal yang remeh temeh. Sebab itu, 
teknologi jejaring sosial harus disikapi secara kritis.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Humas Universitas Muria 
Kudus (UMK), Zamhuri dalam Talk Show bertemakan “Di Balik 
Jejaring Sosial” di Auditorium UMK, Selasa (24/5). Selain Zamhuri, 
acara yang berlangsung sejak pukul  15.00 ini juga menghadirkan 
Arif Susanto Kepala Program Studi Teknik Informatika,  dan 
Roedhy Setiyawan, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas 
Teknik, sebagai pembicara.

Zamhuri menjelaskan, saat ini masyarakat hanyut dalam 
“tsunami” teknologi. Hal ini menurutnya disebabkan masyarakat 
yang masih gagap teknologi. Kegagapan itu dapat  dilihat melalui 
bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas up date status  dan 
komentar yang disediakan oleh facebook ataupun twitter.

Status misalnya, menurut dia, ditulis dengan bahasa lebay 
dan alay sehingga menyulitkan ketika dibaca. Kaidah dan aturan 
bahasa yang selama ini dipelajari, dilecehkan. “Parahnya, sebab 
otak dan hati yang kosong, yang ditampilkan malah anggota 
tubuhnya; wajah, dada, pantat, dan  dan lainnya. Sesuatu yang 
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tanpa tujuan dan manfaat bukan?,” tegasnya dengan nada 
mempertanyakan.

Masyarakat gagap teknologi, Zamhuri gambarkan, bukan 
secara teknis pemakaian, namun krisis secara identitas. Krisis 
identitas inilah yang menurutnya menjadikan mereka tidak dapat 
memanfaatkan teknologi untuk tujuan mengangkat harkat dan 
nilai kemanusiaan. Padahal, teknologi digital memiliki sisi positif, 
yaitu kekuatan dalam memersuasi dan kecepatan publisitas. “Itu 
makanya Norman dan Sinta-Jojo mendadak terkenal berkat situs 
pertemanan. Karena situs pertemanan, Obama juga menang ” 
ujarnya.

Mahasiswa, lanjutnya, sebagai kaum terdidik seharusnya 
mampu memanfaatkan. Teknologi jejaring sosial harus disikapi 
secara kritis untuk pengembangan pengetahuan. “Bukannya 
melupakan tugas kuliah,” katanya. 

Senada dengan Zamhuri, Kepala Program Studi Teknologi 
Informasi (TI) Fakultas Teknik UMK, Arif Susanto mengatakan, 
saat ini masyarakat sedang dijajah oleh teknologi. Pasalnya, 
perilaku masyarakat hanya menggunakan, tidak mengarah pada 
bagaimana menciptakan produk semacam.

Sedikit orang yang mampu memanfaatkan teknologi jejaring 
sosial. Menurut Arif, sebagai jejaring sosial, facebook atau twitter 
seharusnya dapat menggantikan bangunan jaringan lewat orang 
perorang. “Tidak hanya itu, jika mampu memanfaatkan, jejaring 
sosial juga berguna untuk membangun dan menyerap ide atau 
gagasan,” ujar Arif menyayangkan. (Farih/Hoery)
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UMK Resmikan Pojok Bursa Efek Indonesia 

Media pembelajaran 
di Fakultas Ekonomi 

Universitas Muria Kudus 
(UMK) lebih lengkap 
setelah diresmikannya 
pendirian Pojok Bursa 
Efek Indonesia (BEI) oleh 
Direktur Pengembangan 
BEI, Friderica Widyasari 
Dewi bersama Rektor UMK, 

Prof. DR. dr. Sarjadi, Sp. PA. pada Jum’at (27/5). 

Friderica berpesan agar Pojok BEI ditangani sedemikian 
rupa sehingga tidak mati di tengah jalan. “Aktif atau tidaknya 
tergantung pengelola. Yang jelas kami siap membantu terkait 
program-program pengembangannya,” ujar wanita kelahiran 
Cepu ini.

Di Pojok BEI, jelasnya, mahasiswa tidak hanya mempraktikkan 
teori pada materi perkuliahan, namun mereka juga dapat 
langsung berinvestasi. Ia mencontohkan di beberapa perguruan 
tinggi yang telah menjalankannya.

“Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa secara berkelompok 
iuran secara patungan menanamkan saham. Uang dua juta bisa 
diinvestasikan,” ujarnya.

Sarjadi dalam sambutannya mengatakan, Pojok BEI 
merupakan pelengkap bagi dosen untuk menyampaikan materi 
pembelajaran. Melalui Pojok BEI mahasiswa dapat mempelajari 
secara menyeluruh terkait perekonomian Indonesia. Karena selain 
diperoleh materi, mahasiswa dapat langsung mempraktikannya 
dan menganalisa perkembangan perekonomian di Pojok BEI 
tersebut. 
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Dengan langsung praktik, tambah Rektor, mahasiswa akan 
lebih percaya diri untuk berbicara atau menjawab pertanyaan-
pertanyaan terkait persoalan ekonomi bangsa. Pasalnya, materi 
pembicaraan yang mereka lontarkan berdasarkan sumber 
valid. “Kasihan kalau mahasiswa Falkultas Ekonomi ditanya soal 
ekonomi tidak tahu. Dengan Pojok BEI mereka akan lebih percaya 
diri,” ujarnya

Pojok BEI, bagi Sarjadi, tidak hanya diperuntukkan Fakultas 
Ekonomi, akan tetapi fakultas lain atau bahkan masyarakat bisa 
memanfaatkannya.

Ketua Panitia Peresmian, Dwi Soegiarto, SE MM mengatakan, 
keberadaan Pojok BEI akan meningkatkan kompetensi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi. “Bukan hanya kompetensi, peluang mereka 
untuk sejahtera juga mungkin terwujud dengan melakukan 
investasi,” katanya.

Selain BEI, jelas Dwi, dalam mendirikan Pojok BEI pihaknya juga 
bekerjasama dengan PT Indoprimer Securities. Pasalnya, untuk 
dapat bertransaksi di bursa efek calon investor harus melalui 
perantara, salah satunya perusahaan tersebut. (Farih/Hoery)
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Masalah Semakin 
Komplek, Konselor 
Menjadi Prospektif 

Kompleksnya permasalah 
hidup di era modern, 

akan berpengaruh pada 
terus dibutuhkannya layanan 
bimbingan dan konseling. Hal 
itu diuangkapkan oleh Pakar 
Konseling dari Universitas 

pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. Dr. Mohammad Surya 
dalam seminar nasional bertajuk  “Prospek Konselor di Masa 
Mendatang“.

Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) 
Universits Muria Kudus (UMK) ini juga menghadirkan Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, Drs. Sudjatmiko, M. Pd dan 
Kepala Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling UMK, 
Drs. Sucipto, M. Pd.

Menurut Surya, terdapat 13 bentuk layanan bimbingan 
konseling yang akan selalu dibutuhkan. Pertama, konseling 
perkawinan, konseling ini akan membantu setiap individu 
manusia untuk mencapai suasana kehidupan perkawinan yang 
bahagia dan efektif. Kedua, konseling keluarga yang bertujuan 
untuk menjadikan setiap keluarga menjadi bahagia dan sejahtera. 
Selanjutnya, ketiga adalah bimbingan yang akan memberikan 
layanan agar setiap individu dapat meraih kesuksesan karirnya, 
atau lebih sering disebut sebagai bimbingan karir.

Urutan keempat, kata Surya, adalah bimbingan untuk para 
pecandu. Bimbingan seperti ini membantu individu yang 
mempunyai hambatan dan kecacatan agar dapat hidup seperti 

Prof. Dr. Mohammad Surya ketika memberikan 
materi. (Dok. Portal)
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normal. Kelima, adalah konseling traumatik, yakni konseling 
untuk membantu menghilangkan trauma sehingga individu bisa 
menjalani hidup secara optimal. Pun bimbingan untuk dunia 
industri. “Konseling ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) di dalam industri,” ujarnya. 

Konseling anak menempati konseling yang ketujuh. 
Keberadaannya untuk mengidentifikasi aspek-aspek 
perkembangan yang menjadi ciri-ciri khas pada anak-anak. 
Konseling remaja menjadi porsi kedelapan prospek konseling 
ke depan. “Perkembangan remaja yang labil perlu mendapatkan 
dukungan yang baik, karena mereka mengalami masa transisi 
untuk menjadi individu yang matang,” tambah Surya.

Menempati urutan kesembilan adalah konselor pada bidang 
lansia. Konselor ini membimbing para individu yang telah 
mengalami transisi dari berbagai aspek (fisik, mental, seksual, 
sosial dsb) yang berpengaruh pada kondisi psikologis. Tidak 
lupa konseling untuk perempuan yang mempunyai keunikan 
tersendiri dibandingkan lelaki menempati urutan kesepuluh. Para 
anak yang berkelainan juga membutuhkan konselor tersendiri. 
“Anak yang mengalami kelainan baik kelainan luar maupun dalam 
sangat perlu untuk di beri bimbingan,” tambah Surya. 

Konselor minoritas dan pensiun menempati urutan kesebelas 
dan keduabelas. Selanjutnya konselor terakhir merupakan 
konseling pertama di Indonesia. Konseling yang selama ini di kenal 
oleh masyarakat yakni konselor pada dunia pendidikan. “Tidak 
dimungkiri pendidikan adalah titik untuk kemajuan suatu bangsa. 
Untuk itu, dunia pendidikan membutuhkan sebuah bimbingan 
dan konseling agar proses pendidikan berjalan optimal,” tambah 
Surya. (Harun/Hoery)
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Pemimpin Bingung, Generasi Muda Pun Jadi 
Bingungan 

Karakter bangsa menjadi kebutuhan mendesak untuk 
ditanamkan pada generasi muda. Pasalnya, krisis keteladanan 

elit akan berdampak pada kebingungan generasi muda, termasuk 
mahasiswa.

“Mahasiswa sekarang ideologinya pragmatis dan hedonis 
karena semua fasilitas ada,” ujar Mochamad Yulianto, Msi dalam 
seminar bertema “Revitalisasi Pendidikan Karakter sebagai Upaya 
Melindungi Generasi Bangsa” di Universitas Muria Kudus (UMK) 
pada Rabu (1/6) kemarin.

Ideologi tersebut, lanjut dosen di Universitas Diponegoro 
tersebut, merupakan dampak dari globalisasi berikut bermacam 
rayuan gaya hidup baru yang diusung. Kemudahan dalam 
mengakses teknologi informasi disebut-sebut sebagai salah satu 
faktor penyebab utama. “Berbeda dengan zaman dahulu yang 
serba terbatas. Mahasiswanya pun kritis,” tuturnya.

Selain Yulianto, seminar juga mendatangkan Kapolda Jawa 
Tenga (Irjen Polisi Edward Aritonang), Dosen IAIN Walisongo 
(Tafsir, MAg), Ka. Korda FKA-ESQ Kudus (Iskandar Wibawa, SH MH) 
sebagai pembicara. Rektor UMK, Prof. Dr. Dr. Sarjadi, SP. PA. pun 
turut mengisi acara sebagai keynote speaker seminar.

Tafsir mengawali ulasannya melalui narasi kebingungan 
generasi bangsa yang ditimbulkan oleh tiadanya teladan. Baginya 
pendidikan karekter dapat berjalan hanya dengan keteladanan. 
“Bayangkan, kita dipimpin oleh elit yang bingung, bagaimana 
kita tidak bingung dan hopless?” ujarnya dengan nada tanya.

Saat ini, tambahnya, pemuda Indonesia dihadapkan pada tiga 
persoalan besar, di antaranya; ketidakpastian masa depan, beban 
seksual dan ketatnya persaingan hidup. Posisi generasi muda, Ia 
jelaskan dengan mengutip teori Ibnu Khaldun yang disebutnya 
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“Fase 40”. 

“Sebagaimana fase 40 pada perjalanan kebidupan seorang 
manusia, fase awal adalah membangun, manja dan perusak. Begitu 
juga pada bangsa, gerasi 40 tahun pertama adalah pembangun 
negeri, sementara generasi saat ini adalah pada posisi generasi 
manja,” katanya. 

Selain bergantung keteladanan pemimpin, menurut Tafsir, 
untuk membangun karekter juga harus disertai metode, 
kebanggaan dan dilakukan secara terus menerus. “Jadi pendidikan 
karakter tidak hanya dimulai ketika kuliah, bahkan sejak ngapati 
janin dalam kandungan ibu,” ujarnya.

Dengan sudut pandang berbeda, Iskandar memaparkan 
pendidikan karakter ditinjau darikecerdasan emosi dan spiritual. 
“Pendidikan karekter akan berhasil jika antara intelegensi, emosial 
dan spiritual dikembangkan,” jelas Iskandar. (Farih/Hoery)
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Kapolda Jateng; 
Bukannya Pancasila Tidak Sakti Lagi 

Nilai-nilai Pancasila se-
bagai dasar berdirinya 

Negara Indonesia, dinilai 
mengkristal hingga tidak 
lagi dianggap sakti. Pasal-
nya, perilaku amoral para 
pemimpin dan ancaman 
disintegrasi bangsa semakin 
menjadi.

Hal itu mengemuka dalam seminar “Revitalisasi Pendidikan 
Karakter Sebagai Upaya Melindungi generasi Bangsa” di Universitas 
Muria Kudus (UMK) pada Rabu (1/6). Seminar menghadirkan 
Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Edward 
Aritonang), Dosen IAIN Walisongo Semarang, Drs. Tafsir, MAg, 
Dosen Undip Semarang, Mochamad Yulianto, MSi,  serta Ketua 
Korda FKA-ESQ Kudus, Iskandar Wibawa, SH, MH. Rektor UMK, Prof. 
Dr. dr. Sarjadi, SP. PA. betindak sebagai keynote speaker seminar.

“Bukannya  Pancasila yang tidak sakti lagi, akan tetapi kita 
yang tidak mau merenungi dan menjadikannya sebagai landasar 
dan dasar dalam kehidupan sehari-hari,” kata Kapolda Jateng, 
Edward Aritonang.

Menurut Edrward, Pancasila masih memiliki kesaktian, yang 
kemudian diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai Kesaktian 
Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai untuk membangun 
karekter bangsa hingga terwujudnya Negara bernama Indonesia. 
Pancasila mengikat beragam suku, bangsa, ras dan agama dalam 
sebuah Negara. Menurut Edward, perpecahan yang selama ini 
mengemuka dapat dibendung dengan kembali menanamkan 
nilai-nilainya. “Masalah bukan pada Pancasilnya, akan tetapi kita 
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sebagai pelaksananya,” ujarnya.

Kapolda Jateng menilai generasi muda mengalami 
kemerosotan nilai dan karakter kebangsaan. Seperti, pelaku teroris 
dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) mayoritas adalah kaum 
muda terdidik. Bahkan, mereka belajar di universitas ternama 
dengan konsentrasi bidang eksak yang sulit, misalnya Jurusan 
Fisika. Oleh karenanya, Dia setuju apabila generasi bangsa perlu 
dibentengi dengan menanamkan identitas dan karakter bangsa.

“Jika ingin disegani oleh dunia, kita harus  memperkuat 
karekter atau identitas bangsa. Tidak ikut sana, ikut sini,” tegas 
Edward.

Generasi muda, kata Edward, perlu diperkuat dengan nilai 
karakter bangsa untuk menyaring nilai-nilai luar sebagai dampak 
globalisasi. Kesadaran mengenai karakter bangsa dinilai penting 
untuk dilakukan. 

“Perguruan tinggi perlu membentengi generasi bangsa 
dengan membangun karakter yang dilakukan secara terprogram. 
Harus terprogram agar nilai-nilainya terarah sesuai dengan 
kesepakatan,” katanya.

Selain terprogram, tambah Edward, karakter tidak akan 
tertanam apabila tidak dilakukan melalui pembiasaan.

Sementara itu, Rektor UMK, Prof. Sarjadi mengungkapkan 
kekhawatirannya mengenai pudarnya karakter bangsa. 
Kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter 
bangsa tidak menjadi yang utama dalam pendidikan. Hal ini 
karena pendidikan Pancasila telah ditiadakan. “Pandangan sudah 
berubah, kebudayaan bukan bagian dari pendidikan tapi kesenian. 
Buktinya, kebudayaan tidak lagi masuk pada ranah Departemen 
Pendidikan tetapi masuk pada Departemen Pariwisata,” ujarnya. 
(Farih/Hoery)
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UMK Meriahkan Gebyar Ulang Tahun ke-31 

Civitas akademika Universitas Muria Kudus (UMK) menggelar 
beragam acara dalam rangka memeriahkan gebyar ulang 

tahun UMK ke-31. Rangkaian kegiatan dihelat sejak akhir Mei 
hingga pertengahan Juli 2011.

Pada Minggu (12 Juni) nanti, perguruan tinggi yang embrionya 
bernama Sekolah Tinggi Ekonomi (STE) ini, akan menginjak ulang 
tahun ke-31 sejak berubah menjadi Universitas Muria Kudus. 
Universitas yang dalam rintisan pendiriaannya dimotori oleh Prof. 
Soehardjo, SS, SH dan Drs. Wuryanto ini dikukuhkan dengan SK 
Nomor 029/K/22/Kop/VI/1980 dan disempurnakan SK Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 125/01982.

Sebagai wujud rasa syukur, pada hari jadi (Minggu) akan 
digelar tasyakuran di Aula Masjid Darul ‘Ilmi UMK. “Sebelumnya, 
jalan sehat bersama mitra dan masyarakat juga akan digelar. 
Panitia menyediakan banyak doorprize sepedea gunung sebanyak 
31 buah, sesuai usia UMK,” kata Drs. RM. Hendy Hendro HS, MSi, 
selaku ketua panitia.

Meriah

“Bukan hanya ritual dan acara yang bersifat akademik, non-
akademik, bahkan acara jenis hiburan juga disertakan,” tambah 
Hendy menjelaskan jenis acara yang digelar.

Kemasan acara, lanjut Hendy, oleh panitia memang sengaja 
tidak menghilangkan kesan edukatif, misalnya workshop dan 
seminar. Pada acara Pekan Teknologi dan Festival Pendidikan, di 
samping diisi seminar juga  dimeriahkan oleh lomba dan berbagai 
pameran-pameran, baik buku ataupun teknologi. Parade musik 
pun diikutsertakan.

Pada salah satu seminar yang sudah terlaksana, ujar Pembantu 
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Rektor III ini, panitia mengundang Kepala Polisi Daerah  Jawa 
Tengah, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Edward Aritonang.

“Beberapa acara seminar dan workshop juga masih ada dalam 
daftar untuk digelar. Berbagai pembicara berkualitas pun akan 
didatangkan,” terang Hendy.

Menurut rencana, seminar yang masih akan diselenggarakan 
di antaranya bertema, Penyelesaian Tipiring dan ADR (11 Juni), 
dan Antisipasi Perubahan Iklim Global (14 Juli). Tema Industri 
Kreatif dan Kompetitif sebagai Motor Perekonomian Baru juga 
dilaksanakan dalam kemasan seminar, bazar, lomba, dan pentas 
seni (14-18 Juni). Sementara workshop akan mengangkat tema 
Menumbuhkembangkan Potensi Anak (12 Juni 2011). Juga bedah 
buku “Cara Mendongkrak IPK” (23 Juni).

Sedangkan lomba, tambahnya, panitia akan mengemasnya 
dalam acara Lomba Lukis “Mengisi Ruang” (25 Juni), Racana Award 
dan Lomba Pramuka (23-28 Juni), dan Climbing Competition 
tingkat Jawa Tengah (16-18 Juli).

“Khusus bagi insan media massa, kami adakan lomba penulisan 
artikel atau berita features,” katanya. Salah satu ketentuannya, 
tulisan telah dimuat di media massa dalam rentang waktu antara 
1 Mei hingga 31 Juli 2011. 

Prestasi

Menurut Hendy, pada  tahun ajaran 2010-2011 ini, UMK telah 
banyak meraih prestasi penghargaan, baik tingkat mahasiswa 
maupun dosen. “Pantas untuk dibanggakan, tahun ini UMK 
meraih PHKI B,” katanya. (Farih/Hoery)
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Ultah, UMK Bagikan 31 Sepeda Gunung 

Sebanyak 31 buah 
sepeda gunung akan 

dibagikan pada hari jadi 
Universitas Muria Kudus 
(UMK) ke-31 tahun yang 
jatuh pada Minggu (12 
Juni) mendatang.

“Jumlah tersebut 
disesuaikan dengan 

usia perguruan tinggi. Karena 31 tahun, ya doorprize sepeda 
gunungnya 31 buah,” kata Ketua Panitia Dies Natalis UMK ke-
31, Drs. RM. Hendy Hendro HS, MSi. menjelaskan alasan jumlah 
doorprize tersebut.

Sepeda akan dibagikan sebagai doorprize dalam kegiatan 
jalan sehat pada Minggu (12/6) besok. Selain civitas akademika 
dan para mitra, acara tersebut terbuka bagi masyarakat.

Selain kegiatan jalan sehat, menurut Hendy, tepat pada hari 
lahirnya UMK, juga akan menggelar tasyakuran. Pada acara yang 
akan dilangsungkan di aula Masjid Darul ‘Ilmi ini, panitia juga akan 
memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki masa 
kerja 25 tahun, dan mereka yang telah lulus program doktoral 
(S3).

Selain menggelar acara pada hari jadi tersebut, beragam acara 
juga digelar sebagai rangkain memperingati Dies Natalis UMK ke-
31 tahun. Tidak tanggung-tanggung, menyambut usia matang 
ini, rangkaian acara dihelat sejak akhir Mei hingga pertengahan 
Juli mendatang.

Lompatan

Dalam jarak usia tersebut, UMK telah mengalami banyak 
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kemajuan, baik secara kualitas dan kuantitas fisik maupun nonfisik. 
Pada awal berdiri, perguruan tinggi yang dahulunya bernama 
Sekolah Tinggi Ekonomi (STE) ini hanya bermodal awal Rp. 100 
ribu rupiah. Namun kini, seiring kerja keras pihak pengelola dan 
dukungan masyarakat, UMK mengalami lompatan yang tinggi.

Hal itu, menurut Kapala Humas, Zamhuri, dapat dilihat dari 
jumlah gedung dan fasilitas belajar, SDM, serta semakin besarnya 
minat masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi ini. Bahkan, 
berdasarkan ulasan salah satu media nasional (Kompas), UMK 
pernah dinilai menjadi perguruan tinggi swasta yang favorit 
pilihan masyarakat di Jawa Tengah. (Farih/Hoery)
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Jiwa Jigang (Ngaji dan 
Dagang) telah tertanam 

di jiwa masyarakat Kudus 
sejak penyebaran Islam di 
Kudus. Usaha Kecil Menengah 
(UKM), sebagai salah satu 
sarana berdagang bagi 
mayoritas masyarakat Kudus, terbukti mampu bertahan ketika 
perekonomian Indonesia dihantam  krisis 1998.

Hal itu, menurut Ketua Panitia Muria Ekonomi Expo (MEE) 2011, 
M Wildan Hakiki, telah  menginspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (BEM FE UMK) untuk 
mengadakan Muria Ekonomi Expo 2011 (MEE 2011) di Gedung 
Wanita Ngasirah. Kegiatan akan berlangsung sejak 14 sampai 18 
Juni 2011.

UKM, menurut Wildan,  secara mutlak menstimulus dinamika 
ekonomi Indonesia. Karakter UKM yang fleksibel dan cakap 
membuat UKM dapat direkayasa untuk menggantikan lingkungan 
bisnis lebih baik dari pada perusahan besar.

Kegiatan ini membantu bagi pelaku usaha UKM untuk 
memperkenalkan kepada khalayak luas produk andalan mereka. 
“Selama lima hari kedepan, kami targetkan ribuan orang akan 
berkunjung,” jelas Wildan. 

Peserta MEE 2011 sebanyak 20 UKM yang memiliki berbagai 
produk unggulan. “Mulai dari pakaian, sepatu, tas dan lain 
sebagainya, baik dari Kudus atau daerah sekitarnya,”  tambah 
Wildan.

Itulah ngaji dalam akronim Jigang, oleh panitia penyelenggara 
MEE 2011, diartikan secara luas. Ngaji diartikan sebagai belajar 

UMK Lestarikan Budaya Jigang

Kegiatan Muria Ekonomi Expo di Gedung 
Ngasirah Kudus. (Dok. Portal)
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berkompetisi. “Ngaji di MEE 2011 diartikan lomba. Lombanya 
bermacam-macam. Dari tingkat TK sampai tingkat Mahasiswa 
ada,” terang Wildan. 

Pada hari pertama acara Ngaji, panitia menyelenggaran lomba 
mewarnai  dan menggambar untuk anak sekolah. Selain itu, 
beberapa lomba yang akan digelar di antaranya; lomba rebana, 
fashion show, lomba proposal kewirausahaan, lomba geguritan, 
lomba kaligrafi, lomba news report, dan story telling.

“Acara juga akan dimeriahkan pementasan wayang dangdut 
dari Jepara,” tambah Wildan. (Harun) 
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Joko Utomo, Doktor Manajemen Puskesmas
dari UMK 

Universitas Muria 
Kudus (UMK) kembali 

menambah staf pengajar 
dengan gelar doktor.  
Dosen Fakultas Ekonomi, 
Joko Utomo telah berhasil 
meraih gelar doktor dari 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Diponegoro 
(Undip) Semarang.

Joko dinyatakan lulus 
dengan predikat sangat memuaskan dengan IP 3,61, setelah 
menjalani ujian doktoralnya pada Selasa (14/6). Joko berhasil 
mempertahanan disertasi di depan dewan penguji Prof Sudharto 
P Hadi, MES, Ph D (Ketua), Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS (Sekretaris), 
Anggota antara lain Prof. Drs. Budiman Cristiananta, MA, Ph. 
D (penguji eksternal), Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK, Dr. H.M. 
Chabachib, M.Si, Akt., Dr. Indi Jastuti, MS, Dr. Ibnu Widiyanto, MA, 
Prof. Dr. Suyudi Mangunwoharjo, (promotor), Prof. Dr. H Sugeng 
Wahyudi, MM (Ko Promotor) dan Prof. Dr. Augusty Tae Ferdinand, 
MBA (Ko Promotor).

Disertasi dengan judul “Antecedent Role Stressor dan 
Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pemimp in” 
telah membawa Joko menyandang gelar Doktor Manajemen 
SDM Puskesmas. Disertasinya mengambil fokus kajian pada 
manajemen puskesmas di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Pada disertasi yang melibatkan 176 Kepala Puskesmas di 
Provinsi Jateng sebagai responden ini, Joko mengembangkan 
model teori dasar dan  empirik untuk menguji dan menganalisis 

Joko Utomo saat ujian terbuka Promosi Doktor di 
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. (Dok. 
Portal)
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pengaruh lingkungan dan role stressor (role ambiguity dan role 
conflict) terhadap kepuasan kerja. Implikasinya terhadap kinerja 
pemimpin pun dibahas.

Menurut Joko, role stressor berperan penting dalam kinerja 
seorang pemimpin. Selain dipengaruhi oleh faktor luar organisasi, 
faktor internal organisasi dan individu juga punya pengaruh besar 
terhadap role stressor.

Berangkat dari latarbelakang di atas, Joko mengangkat 
disertasinya. Menurut Joko, terdapat kontroversi (research gap) 
mengenai pengaruh antara norma terhadap role stressor dan 

pengaruh role stressor 
terhadap kepuasan kerja. 
Di mana O’Relilly, Sigauw 
dan Mengu’c (1990-
an) menyatakan bahwa 
norma memiliki pengaruh 
negatif terhadap role 
stressor. Sementara, Farrel 
(2005) menyatakan tidak 
ada pengaruh antara 
keduanya. 

Akan tetapi, temuan penelitian disertasi Joko menunjukkan 
bahwa lingkungan heterogen dan kesesuaian organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap role ambiguity. Sementara role 
conflict dipengaruhi oleh norma sosial, egoisme etika kerja dan 
kepanikan kerja.

Kedua role stressor tersebut, menurut disertai Joko, memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sebaliknya, 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pemimpin. Akan tetapi, kinerja pemimpin tidak dipengaruhi oleh 
kedua role tersebut.

Melalui disertasinya, Joko berharap temuan yang diperolehnya 

Joko Utomo dan istri, Ekhmawati Rustiyana. 
(Dok. Portal)
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akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja kepala puskesmas 
di Provinsi Jateng. Hal itu dapat diperoleh melalui adanya 
kepuasan yang tinggi dan role ambiguity dan role conflict yang 
rendah pada seorang kepala. Cara yang dapat ditempuh adalah 
dengan pengendalian dan penguasaan lingkungan heterogen, 
penurunan egoisme etika kerja dan kesesuaian organisasi yang 
baik dan jelas.

Dr. Joko Utomo, MM., begitu namanya ditulis secara akademik, 
merupakan doktor  keluaran Undip ke 275 atau  ke 60 pada 
Fakultas Ekonomi dan ke 20 pada Program Manajemen. (Farih/
Hoery)
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UMK Selenggarakan Lomba Penulisan 
Bagi Wartawan 

Universitas Muria Kudus (UMK) menyelenggarakan lomba 
penulisan bagi wartawan media cetak atau online dalam UMK 

Media Competition 2011. Penyelenggaran lomba dimaksudkan 
sebagai apresiasi dan wujud terima kasih lembaga terhadap 
media yang selama ini ikut berperan dalam menyosialisasikan 
perkembangan dunia pendidikan, khususnya UMK.

Humas UMK, Zamhuri,  mengatakan, lomba merupakan 
salah satu dari rangkaian acara hajat ulang tahun UMK ke 31. 
“Bagaimanapun kemajuan UMK dan pendidikan di Indonesia tidak 
lepas dari peran dan dukungan teman-teman jurnalis,” katanya.

Lomba, lanjut Kepala Humas UMK ini, bertujuan untuk 
memperoleh masukan dari para wartawan bagi penyelenggaraan 
pendidikan. Pasalnya, media memiliki peran dalam 
menyosialisasikan dan menjembatani antara lembaga pendidikan 
dan masyarakat.

Panitia penyelenggara memberikan ketentuan pesan yang 
harus dimuat tulisan dalam tiga tema. Ketiga tema yang dimaksud 
adalah pertama, mewujudkan kampus yang berkarakter, kedua, 
penguatan tridarma perguruan tinggi dalam upaya menjawab 
problem masyarakat, dan ketiga, menciptakan kampus berbudaya 
dalam rangka menghasilkan lulusan yang cerdas dan santun. 
“Selain berbentuk tulisan features, panitia juga menerima tulisan 
berupa artikel,” jelas Zamhuri.

Sebagai syarat lomba, tulisan yang dapat diikutsertakan 
lomba adalah tulisan telah dimuat di media cetak atau online 
pada rentang waktu antara 1 Juni hingga 31 Juli 2011 di halaman 
Jateng-DIY atau Nasional. Selain itu, tulisan juga telah diterima 
oleh panitia sebelum 10 Agustus 2011.
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Tulisan yang memenuhi kriteria di atas dapat didaftarkan 
dengan menyerahkan kepada Panitia Dies Natalis ke 31 Universitas 
Muria Kudus atau Up. Humas UMK, Zamhuri di alamat Kampus 
UMK, Gondangmanis, Bae, PO BOX, 53 Kudus.

Panitia menyediakan total hadiah uang sebesar Rp. 5 juta. 
Tulisan yang dinilai layak oleh dewan juri akan mendapatkan 
hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (juara I), Rp 1.500.000,- (juara II), Rp 
1.000.000,- (juara III). Dewan juri terdiri dari Pimpinan Universitas, 
Jurnalis dan Pengamat Media.

“Pemenang akan diumumkan pada pekan kedua September 
2011 dalam acara Media Gathering di UMK,” ujar Zamhuri.

Untuk informasi lebih jelas, alamat kontak panitia yang dapat 
dihubungi adalah 0815 654 9630 (Zamhuri), telepon (0291) 
438229, faksimili (0291) 437198 (UMK), atau melalui email muria@
umk.ac.id . atau humas@umk.ac.id . (Farih/Hoery)
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Membedah Buku “24 Cara Mendongkrak IPK” 

Perpustakaan bekerjasama dengan 
Humas Universitas Muria Kudus 

(UMK) menggelar bedah buku berjudul 
“24 Cara Mendongkrak IPK”. 

Acara ini berlangsung pada Kamis 
(23/06) ini,menghadirkan penulis buku 
tersebut, Agus M Irkham. Selain penulis, 
panitia mendatangkan Zamhuri (Praktisi 
media) dan Rismiyanto (Pembantu Dekan 
I FKIP UMK) sebagai pembanding.

Bedah buku rencanya dimulai pukul 08.30 WIB di Ruang A lantai 
2 Gedung Pascasarjana UMK. Acara bedahbuku ini merupakan 
salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan 
ulang tahun UMK yang ke 31 tahun. Bedah buku ini gratis dan 
sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa.

Sudah jamak diketahui bahwa mahasiswa harus mempersiapkan 
hard skill maupun soft skill agar bisa bertahan hidup dan meraih 
sukses di tengah masyarakat. Hard skill merujuk pada prestasi 
akademik, memerlukan kepemilikan kecerdasan intelektual. 
Parameter keberhasilan dalam menguasai hard skill ditunjukkan 
melalui tingginya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa.

Tak kalah penting, soft skill juga harus dikuasai. Ketrampilan ini 
berkaitan erat dengan kecerdasan emosional dan sosial mahasiswa. 
Buku ini mengungkapkan bahwa berbagai hasil penelitian 
menyebutkan bahwa soft skill yang terasah mempengaruhi 
kesuksesan seseorang. Cerminan dari ketrampilan ini disebutnya 
Indeks Peradaban Kumulatif (IPK).

Pada buku ini, Agus Irkham sang penulis memetakan empat 
kuadran IPK. Pada kuadran pertama, mahasiswa memiliki ipk tinggi 
dan IPK tinggi. Kuadran kedua, ipk rendah IPK tinggi. Ketiga, baik 



92

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

ipk maupun IPK rendah. Terakhir, ipk tinggi namun IPK rendah. 
Bagaimana tipikal dan perolehan tiap kuadran dibahas dalam 
buku ini.

Pembahasan buku 24 Cara Mendongkrak IPK Mahasiswa 
akan membantu mahasiswa memahami  substansi kegiatan 
perkuliahan yang mereka jalani. Selanjutnya, tidak hanya sekedar 
menghadiri KBM kuliah, mereka akan memiliki tujuan dan 
target yang lebih jelas. Dengan demikian, mahasiswa juga akan 
termotivasi untuk menjadi mahasiswa kuadran pertama yang 
siap menantang kerasnya dunia. (Farih/Hoery)
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UMK Kembangkan Pasar Modal Bursa Efek 

Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Muria 

Kudus (UMK) sedang 
mengembangkan pasar 
modal di bursa efek. Hal 
itu dilakukan setelah dir-
esmikannya pendirian 
Pojok Bursa Efek Indone-
sia (BEI) di UMK pada Ju-
mat (27/05) lalu.

Pengembangan tersebut dimulai dengan diselenggarakannya 
acara “Program Edukasi Pasar Modal” pada Selasa (21/06). Dalam 
acara ini, perserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan 
masyarakat sekitar Karesidenan Pati dikenalkan pada pasar modal 
dan perdagangan di bursa efek.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari BEI, perusahaan 
sekuritas dan dosen. Di antaranya Dian Wismar’ein, SE. MM. 
(Dosen FE UMK), S Cahyanto Kristiadi dan Fanny Rifki El Fuad 
(Pusat Informasi Pasar Modal Semarang/PIPM Semarang), dan 
Freddy (PT IPOT).

Dian Wismar’ein menuturkan, saat ini masyarakat umumnya 
menginvestasikan uangnya di bank atau dengan membeli surat 
utang (obligasi). Kedua cara tersebut secara ekonomi dinilai tidak 
menjanjikan keuntungan sebesar ketika berinvestasi di pasar 
modal.

Perbandingan keuntungannya, jelas Dian, jika berinvestasi di 
bank perumpamaan bunga 8 persen, dan 12 persen pada obligasi, 
maka di pasar saham keuntungan yang diperloleh adalah 18 
persen. “Tapi, resikonya juga lebih tinggi,” ujarnya.

Perdagangan di Pasar Modal, menurut Dian, dapat  
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dianalogikan dengan shoping mall ataupun pasar tradisional. 
“Bedanya cuma di produk. Jika produk di pasar atau mal kelihatan 
barangnya, sementara di bursa efek abstrak,” ujarnya.

Dian menambahkan, apabila di mal atau pasar terdapat 
pengelola mal, pedagang, pengunjung/pembeli dan supplier 
barang, maka di bursa efek juga terdapat pengelola bursa efek, 
anggota bursa (perusahaan sekuritas), investor, serta emitem 
yang mensuplai efek di bursa.

Menurut Fanny Rifki El Fuad bursa efek Indonesia memiliki 
tingkatan indeks sekelas bursa di China, Korea dan Hongkong. 
BEI memiliki peringkat lebih tinggi dari pada Malaysia atau 
Singapura. Akan tetapi, Fuad mengaku kecewa dengan prestasi 
itu. Pasalnya, 60-70 persen bursa saham dikuasai investor asing. 
“Jadi keuntungan uangnya mengalir dan dinikmati pihak asing,”  
katanya.

Pasar modal, oleh Fanny, diibaratkan rumah megah (menara 
gading) yang selalu disinggahi oleh orang asing, bahkan bangsa 
Indonesia sebagai pemiliknya tidak mengetahui apa isi di 
dalamnya. “Jadi kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar 
modal perlu ditingkatkan. Seratus acara semacam ini masih tidak 
cukup,” katanya.

Pelatihan, menurut S Cahyanto Kristiadi, dilakukan untuk 
memberikan pemahaman mengenai pasar modal serta proses 
perdagangan di pasar modal. Cahyanto juga memberikan 
materi mengenai strategi menganalisa secara ekonomi sebelum 
memutuskan berinvestasi di pasar modal. Pasalnya, harga saham 
di pasar modal cepat berubah karena isu di luar negeri dalam 
hitungan detik berpengaruh terhadap nilai harga saham dalam 
negeri.

Melalui kegiatan seperti ini, Cahyo berharap, masyarakat ketika 
berinvestasi tidak sekadar berdasar isu dan rumor yang beredar, 
akan tetapi dianalisis juga melalui teori ilmu ekonomi.
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Di akhir pelatihan, Freddy memberikan simulasi teknis transaksi 
perdagangan di bursa melalui tampilan bursa efek secara on line. 
Display informasi saham di bursa juga ditampilkan, kemudian 
dijelaskan bagaimana cara menafsirkan laporan informasi saham. 
(Farih/Hoery)
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Meniru Semangat Kaya dari Nabi 

Umat Islam Indonesia perlu meniru semangat kaya yang 
telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pasalnya, Indonesia 

sebagai negeri kaya akan hasil alam dengan mayoritas penduduk 
beragama Islam, namun mayoritas penduduknya terbelit masalah 
miskin.

“Mengapa tidak kaya? Ya sebab bahasa tubuh yang dimiliki 
bangsa kita adalah bahasa tubuh orang miskin,” kata Anif Sirsaeba 
dalam ceramahnya dalam pengajian memeringati Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad di Masjid Darul Ilmi UMK pada Sabtu (25/06).

Tema “Berani Kaya Berani Takwa” diambil penceramah yang 
bernama asli Ahmad Munif ini untuk memantik semangat umat 
Islam untuk maju dan kaya. Sebenarnya, tema tersebut juga telah 
ditorehkan Anif dalam sebuah karya buku dengan judul sama.

Menurut Munif, Islam 
melalui Nabi Muhammad 
telah mengajarkan umat-
nya untuk kaya. Sebena-
rnya, menurut Munif, 
Nabi Muhammad adalah 
orang yang sangat kaya. 
Buktinya, sebanyak 20 
unta merah menjadi ma-
har pernikahannya terhadap Siti Khadijah. 

“Unta merah adalah alat transportasi yang mahal ketika 
itu. Kalau sekarang, unta dapat diibaratkan sebagai bus atau 
semacamnya. Kan bila diuangkan nominalnya mencapai 
miliaran. Jika Nabi bersikap sederhana itu adalah pilihan,” katanya 
menjelaskan kehidupan Nabi.

Muhammad, jelas Munif, adalah manusia yang pandai di 
bidang manajemen keuangan. Kemajuan usaha pedagang kaya 
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di Kota Makkah, Khadijah tidak lepas dari peran Muhammad 
sebagai manajer. Menurutnya, keahlian tersebut menjadi salah 
satu alasan Khadijah meminta Muhammad untuk menikahinya.

Munif juga menyorot sikap dan perilaku miskin umat Islam 
yang meminta bantuan di jalan-jalan untuk membangun sebuah 
masjid. “Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Masjid Nabawi 
dibangun bukan atas minta-minta bahkan Nabi menolak modal 
dari Abu Bakar dan memilih membangun masjid tersebut dengan 
keringat sendiri,” jelasnya.

Nabi, tambahnya, memiliki bahasa tubuh yang meyakinkan 
dan penuh semangat. Bahasa tubuh yang kuat dan penuh 
semangat menjadikannya mampu menaklukkan Kota Makkah 
ketika itu.

“Begitu juga orang non muslim di negara-negar maju. Mereka 
memiliki bahasa tubuh yang semangat dan penuh harapan ke 
depan,” terangnya.

Bukti lain bahwa Nabi mengajarkan untuk kaya adalah do’a 
yang selalu dimohonkan oleh nabi. Di mana nabi meminta untuk 
dijauhkan dari kekafiran, kemiskinan, dan siksa kubur. “Ketiganya 
adalah saudara. Kemiskinan sama dengan neraka atau siksa kubur. 
Jadi kekayaan dapat diartikan jauh dari siksa kubur atau surga,” 
kata adik Habiburrahman el Sirazy ini menyimpulkan.

Agar dapat meniru pribadi Rasulullah Muhammad dalam 
kesuksesannya dalam bidang ekonomi, Munif memakai nama 
julukan pada ceramah tersebut, yakni Aboza Rich-Moslem. 
“Artinya bapak dari rich-Moslem,” katanya menjelaskan bahwa 
kedua nama anaknya diberi kata Rich Moslem.

Selain melihat pribadi Nabi dari segi semangatnya dalam 
ekonomi, ceramah juga diisi materi mengenai Isra’ Mi’raj. Di mana 
keimanan dan ketakwaan yang salah satunya dilihat dari rajinnya 
beribadah shalat, dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis.

“Amanah atau terpercayanya seseorang dapat disaksikan dari 
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seberapa kualitasnya dalam menjalankan ibadah shalat. Itu cukup 
untuk menilai seorang jujur atau koruptor,” jelas penulis beberapa 
buku keislaman ini. (Farih/Hoery)
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Keliru, Lihat Rokok Hanya Isu Kesehatan 

Jakarta– Menempat-
kan persoalan rokok 

semata pada isu kes-
ehatan adalah keke-
liruan dasar masyarakat 
saat ini. Sikap parsial ini 
merugikan karena dapat 
merugikan produk hasil 
olahan tanaman tem-
bakau dari hulu hingga 
hilir.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Indonesia 
Berdikari, Puthut EA dalam bedah buku berjudul “Hukum dan 
Ancaman  Keberlangsungan Industri Rokok” di Jakarta Design 
Center (JDC) pada Selasa (28/06). Buku tersebut diterbitkan 
kerjasama Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dan 
Lembaga Studi Sosial dan Budaya (LS2B) Sumur Tolak Kudus.

Selain Putut, hadir dalam acara tersebut adalah Rommy 
Fibri (Produser Eksekutif  SCTV) dan Nurtantio Wisnu Brata 
(Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia/APTI Jateng) selaku 
narasumber.

Melihat rokok hanya dari isu kesehatan, menurut Puthut,  sama 
halnya menempatkan persoalan bangsa ini hanya sebatas pada 
isu korupsi. Atau, melihat kekacauan sepakbola hanya dari sisi 
suporter yang kerap berbuat onar. Penilaian hanya berdasar satu 
isu kesehatan saja adalah tidak berimbang. Bahkan penelitian yang 
membantah isu bahaya rokok bagi kesehatan juga diabaikan.

“Cara pandang sebelah mata inilah yang menjadikan pihak 
anti rokok seolah memaksakan kesehendak untuk membuat 
aturan tidak masuk akal terkait rokok. Kita harus kritis menyikapi 
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isu soal rokok di Indonesia,” katanya.

Pihak antirokok dinilainya menutup mata dengan cara 
pandang secara ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi 
misalnya, rokok menyumbang cukai dengan nominal triliunan 
rupiah. Pada 2009, penerimaan cukai Rp 55 Trilyun dan meningkat 
pada 2010 mencapai Rp 57 T. Bahkan, rokok menjadi salah satu 
industri prioritas. Jika cukai rokok naik dan industri dibatasi, 
akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Belum hasil 
keuntungan yang diperoleh dari petani, pengusaha, hingga 
distributornya,” terangnya.

Menurut Puthut, perusahaan rokok punya hak untuk 
memberikan dana terkait kampanye anti rokok. Pasalnya, soal 
isu bahaya rokok yang berujung pada pembuatan aturan untuk 
menghilangkan industri rokok produk lokal Indonesia adalah 
perang dagang. Di mana pihak antirokok juga mendapatkan dana 
dari perusahaan asing untuk memperlancar misi menghancurkan 
industri tembakau dalam negeri.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua APTI Jateng, Wisnubrata. 
Menurutnya, hal sama pernah terjadi pada industri minyak kopra 
pada masa silam. Sebagai produk lokal yang menguasai pasar 
dalam negeri ketika itu, minyak kopra diisukan bahaya bagi 
kesehatan. Akhirnya, minyak kopra hilang dan kini digantikan 
minyak produk perusahaan asing.

“Jika tidak waspada, rokok nantinya juga akan bernasib seperti 
itu. Siapa yang diuntungkan? Ya, perusahaan asing atau MNC 
(Multi National Corporation),” terangnya.

Perusahaan asing, jelas Wisnu, telah menyiapkan produk 
untuk menggantikan rokok. Di antaranya, Nicotine Replacement 
Theraphy (NRT) dalam wujud permen nikotin dan produk rokok 
elektik yang menurut sehat karena memiliki nikotin rendah.

Tembakau, menurutnya, menjadi kambing hitam perusahaan 
farmasi dan perusahaan rokok global. Hal itu dilakukan dengan 
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menyamakan produk kretek dalam negeri dengan rokok putih 
produksi asing. Parahnya, rokok dikatakan bahaya adalah hasil 
penelitian peneliti asing bukan pada produk kretek Indonesia.

“Indonesia harus berani bilang kretek bukan rokok sebagaimana 
Kuba mengatakan cerutu bukanlah rokok,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi terhadap produk olahan tembakau akan 
mengancam ekonomi kerakyatan. Pasalnya, tembakau menjadi 
sumber pendapatan banyak komponen masyarakat, mengingat 
produksi kretek  adalah mata rantai produksi besar yang mampu 
menarik jutaan  orang dalam  produksi baik dari hulu sampai hilir, 
yakni petani tembakau dan cengkeh, buruh kretek  dan pedagang  
asongan dll.

Produser Eksekutif SCTV, Rommy Fibri mengatakan bahwa 
tembakau merupakan produk legal yang sama sekali berbeda 
dengan bahan terlarang narkoba. Baginya, kretek merupakan 
warisan budaya sehingga perlu untuk dilestarikan. “Kretek perlu 
dilindungi karena berjuta tenaga kerja dan keluarga bergantung 
pada sektor ini,” katanya. (Farih/Hoery)
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UMK Selenggarakan Seleksi Calon Mahasiswa 
Baru 

Panitia penerimaan 
mahasiswa baru 

Universitas Muria Ku-
dus (UMK) pada  Sabtu 
(02/07) menyeleng-
garakan seleksi calon 
mahasiswa baru tahun 
ajaran 2011/2012.  Jum-
lah pendaftar gelom-
bang Pertama sebanyak 
2143 calon mahasiswa 
(cama).  

“Sampai hari akhir masa pendaftaran gelombang 
pertama pada 25 Juni kemarin, dari 2143 pendaftar, 
1589 pendaftar diantaranya harus mengikuti tes seleksi, 
sementara siasanya 554 orang dinyatakan diterima tanpa 
mengikuti tes ,” kata Pembantu Rektor I, Drs. Masluri, MM. 
Sementara itu, masih menurut Masluri, pada gelombang pertama 
target calon mahasiswa yang akan diterima adalah sebanyak 
1634 orang.

Pada tes calon mahasiswa, materi soal yang akan diujikan 
tidak jauh berbeda dengan materi Ujian Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (UMPT). Tes juga dilakukan dengan menggunakan sistem 
lembar jawab komputer (LJK).

Hasil pengamatan yang dilakukan, dari 12 program studi 
(Progdi) yang ditawarkan terdapat empat progdi yang cukup 
diminati pendaftar. “Persaingan ketat terjadi pada progdi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Progdi Teknik Informatika 
(TI), Progdi Manajemen dan Progdi Akuntansi. 

Calon mahasiswa sedang mencari informasi tempat Tes 
pada penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama, 
Sabtu (2/7/2011). (Dok. Portal)
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Pada tahun ajaran baru 2011/2012 ini, UMK memiliki target 
penerimaan mahasiswa baru sebanyak 2.157 orang. Target 
tersebut naik sekitar 8% dari penerimaan mahasiswa baru tahun 
2010/2011. 

Menurut Humas UMK, Zamhuri, dalam lima tahun terakhir 
perkembangan penerimaan mahasiswa UMK baru terus 
meningkat. “Peningkatan jumlah mahasiswa baru tiap tahunnya 
antara 8% sampai 15%,” jelas Zamhuri. 

Menurut Zamhuri, peningkatan penerimaan mahasiswa baru 
merupakan bukti semakin tingginya apresiasi dan kepercayaan 
masyarakat. Selain itu, menurutnya, kualitas pelayanan dan 
proses penyelenggaraan pendidikan di UMK semakin meningkat. 
(Farih/Hoery)



104

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

UMK Umumkan Penerimaan Calon Mahasiswa 
Baru Gelombang Pertama Tahun 2011/2012 

Pada Hari Rabu, 6 Juli 2011, Universitas Muria Kudus (UMK) 
mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru 

gelombang pertama tahun 2011/2012. Berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor UMK nomor 10/R.UMK/Sek/Kep./A.52.01/
VII/2011 calon mahasiswa yang diterima pada seleksi penerimaan 
calon mahasiswa baru gelombang pertama sebanyak 1770 orang 
dinyatakan diterima pada 12 program studi (progdi) dan 31 orang 
masuk dalam daftar calon mahasiswa baru cadangan Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Hasil seleksi penerimaan pada gelombang pertama didasarkan 
pada hasil tes seleksi perimanaan calon mahasiswa baru pada 2 
juli 2011 dan hasil rapat penentuan calon mahasiswa baru pada 
4 juli 2011. Calon mahasiwa baru yang diterima pada gelombang 
pertama tersebut antara lain; Progdi Manajemen (S1) 213 orang, 
Progdi Akuntansi S1 203 orang, Progdi Ilmu Hukum (S1) 92 orang, 
Progdi Agroteknologi (S1) 43 orang, Progdi Bimbingan Konseling 
(S1) 194 orang, Progdi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 234 orang, 
Progdi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 298 orang, Progdi 
Teknik Informatika (S1) 235 orang, Progdi Sistem Informasi (S1) 
158 orang, Progdi Teknik Mesin (D3) 48 orang, Progdi Teknik 
Elektro (S1) 14 orang, dan Progdi Psikologi (S1) 38 orang.

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima pada seleksi 
penerimaan gelombang pertama ini diwajibakan melakukan 
heregisrasi di Universitas Muria Kudus pada tanggal 11-20 Juli 
2011. Calon mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan 
diri. Bagi calon mahasiswa yang masuk pada daftar calon 
mahasiswa cadangan Progdi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
informasi lebih lanjut akan diberitahukan pada tanggal 21 Juli 
2011.
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Informasi selengkapnya tentang calon mahasiwa baru yang 
dinyatakan diterima pada seleksi penerimaan calon mahasiswa 
baru gelombang pertama dapat dilihat di sini. (Heory)
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UMK Gelar Khitan Massal 

Universitas Muria 
Kudus (UMK) 

menggelar khitan 
massal pada Kamis 
(07/07). Tujuh anak 
dikhitan pada acara 
yang diselenggarakan 
sebagai salah satu 
rangkaian kegiatan 
memperingati Dies 

Natalis UMK ke 31 tahun ini.

Sekretaris Yayasan Pembina UMK, Suhari dalam sambutannya 
mengatakan, tahun ini merupakan kali pertama UMK mengadakan 
khitanan massal. Sebenarnya, panitia memiliki target 31 anak 
untuk menjadi peserta. Maksudnya, jumlah bilangan disesuaikan 
dengan usia UMK. Namun, berbagai kendala, kegiatan berlangsung 
dengan tujuh peserta.

“Awalnya, ada 11 anak mendaftarkan diri. Namun, sehari 
menjelang pelaksanaan tinggal tujuh peserta yang tidak mundur,” 
kata Suhari menjelaskan.

Ketua Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kudus, KH Syafiq Nashan 
turut memberikan dukungan terhadap acara khitan massal. 
Syafiq berharap masyarakat sekitar untuk tanggap pada acara 
seperti ini. Menurutnya, acara bertema sosial dapat membawa 
berkah, baik kepada lembaga maupun masyarakat. “UMK selaku 
penyelenggaran dan peserta beserta keluarga akan mendapatkan 
berkah,” ujarnya mendoakan.

Selain itu, pengasuh pondok pesantren di Kudus ini juga mem-
berikan ceramah agama dan doa. Khitan dari sisi agama dan ilmu 
biologis memiliki kemanfaatan. Secara agama, khitan dimaksud-
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kan untuk menghilan-
gkan najis lantaran air 
kencing yang tersisa. 
“Dengan dikhitan najis 
mudah dibersihkan den-
gan tuntas. Shalat pun 
menjadi sah,” katanya 
menerangkan sebuah 
hadits.

Secara medis, 
menurut Syafiq, khitan juga berdampak pada kesehatan alat vital. 
Pasalnya, kebersihan alat vital dari kotoral lebih terjaga. “Khitan 
juga bermanfaat bagi hubungan suami-istri,” ujarnya tanpa 
penjelasan lebih jauh. (Farih/Hoery)
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Pemerintah Berkualitas Cermin dari Pemilu 
Berkualitas 

Persoalan Mon-
ey Politic (politik 

uang) dalam pemilihan 
umum (Pemilu) selalu 
mendapat sorotan uta-
ma dalam membincang 
demokrasi di Indonesia. 
Uang sangat menentu-
kan keberhasian proses 
pelaksanaan pemilu, 

baik tingkat nasional maupun daerah.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Menuju 
Pemilihan Umum kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis” 
di Universitas Muria Kudus (UMK), Sabtu (16/07). Seminar yang 
diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum UMK ini 
menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Hamdan 
Zoelva, SH MH, selaku keynote speaker. Pembicara dalam seminar 
tersebut adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Endang 
Sulastri dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang, Dr. Retno Saraswati, SH. MHum.

Hamdan menilai apabila pemerintah dinilai tidak dapat 
menyejahterakan rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari 
proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi. Amanat 
konstitusi agar pemilu berjalan atas dasar langsung, jurur, bebas 
dan adil belum sepenuhnya terlaksana.

“Kualitas pemerintah, ya menjadi cerminan kualitas proses 
pemilihannya. Demokrasi sebagaimana yang kita anut adalah 
masalah proses,” tegasnya.

Menurutnya, pemilhan umum selalu diliputi oleh berbagai 
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persoalan. Banyak terjadi kecurangan, baik yang dilakukan 
oleh partai politik, kandidat calon, serta penyelenggara pemilu. 
Kecuarangan, lanjutnya, dilakukan secara sistematis. 

Penyelenggara misalnya, tambah Hamdan, dapat menjegal 
calon potensial dengan mencari-cari kesalahan bakal calon. Ia 
juga mencontoh kasus politik uang yang pernah dibawa ke MK. 
Pasalnya, salah satu calon kepala daerah bermain uang dengan 
kedok tim kampanye, tetapi jumlahnya mencapai lebih dari 50 
persen dari jumlah pemilih.

Pengawas pemilu sebaga kontrol atas jalannya 
pemilihan umum dinilainya tidak berjalan sebagaimana 
yang diharapkan. “Pengawas tidak berjalan maksimal. 
Akhirnya, persoalan numpuk diadukan ke MK,” katanya. 
Bahasan persoalan politik uang dalam pemilu semakin kentara 
dijelaskan Anggota KPU Pusat, Endang Sulastri, dalam makalahnya 
berjudul Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; 
Upaya Pencegahan dalam Pelaksanaannya.

Endang mengatakan, pemicu timbulnya masalah dalam 
pilkada adalah terbanyak disebabkan oleh politik uang. Selain itu, 
mobilitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam penghitungan suara 
dan penetapan data pemilih yang dianggap tidak akurat juga 
menjadi penyebab sengketa hasil pemilu hingga harus dibawa ke 
MK. “Trennya, tidak puas kalau putusannya tidak di MK,” katanya 
menjelaskan solusi sengketa pemilu.

Selama 2010, tambahnya, dari 224 pemilukada yang telah 
diselenggarakan terdapat 229 gugatan dari 164 daerah yang 
diajukan ke MK. Hasilnya, sekitar 12 persen dari jumlah gugatan 
dikabulkan. “Hanya 26 permohonan pemohonan dari 25 daerah 
yang dikabulkan,” ujar Endang.

Politik uang, lanjut Endang, dalam praktiknya tidak hanya 
dilakukan dalam bentuk uang, tetapi juga barang. Bahkan, modus 
operandi yang dilakukan telah melewati batas yang tidak tercatat 
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dalam transaksi maupun yang ilegal, baik beli suara melalui 
sumbangan atau suap media. 

“Modusnya bermacam. pembayaran balas jasanyapun juga. 
Bisa pemberian proyek, dana, jabatan potensial, hibah atau 
dukungan lainnya,” terangnya.

Menurut Endang, berbagai pelanggaran tersebut disebabkan 
lemahnya aturan serta penegakan hukum.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Undip, Retno Saraswati, 
sebagai solusi atas berbagai persoalan politik uang dalam pemilu 
dapat dilakukan dengan tiga cara. “Perbaikan instrument hukum 
pemilu, strategi kerjasama pemantau dan pendidikan politik 
kepada masyarakat,” ujar Retno menyebut ketiganya. (Farih/
Hoery)
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Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Program PHKI B 

Universitas Muria Kudus (UMK) membuka beasiswa pendidikan 
bagi calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang 

mampu secara ekonomi. Beasiswa bersumber dari Program 
Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) tema B tahun 2011-2013 yang 
salah satu programnya adalah pengingkatan kualitas dan akses 
mahasiswa baru.

Sasaran dari beasiswa ini adalah siswa lulusan 2011 dari jenjang 
pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang 
sederajat). Mereka yang berprestasi dari keluarga kurang mampu 
secara ekonomi dapat mengakses beasiswa ini.

Beasiswa diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima 
di perguruan tinggi. Ketentuan masa beasiswa adalah selama 
delapan semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 
enam semester untuk program Diploma III dengan ketentuan 
penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif. 

“Uang sebesar Rp 500.000,- perbulan akan diberikan kepada 
mereka yang dinyatakan berhak mendapatkan dana beasiswa 
dan biaya pendidikan tersebut,” kata Ketua Program PHKI B UMK, 
Drs. Masluri, MM.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 
beasiswa ini adalah siswa lulus pada tahun 2011, berprestasi 
dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi, calon 
penerima beasiswa mempunyai prestasi akademik/kurikuler, 
ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler yang diketahui oleh 
Kepala Sekolah/Pimpinan Unit Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 
Kabupaten/Kota.

Tahun ini, kuota penerima beasiswa program ini adalah 
sebanyak 14 calon mahasiswa. “Jumlahnya didistribusikan 
setiap program studi (Progdi) 1 orang, khusus untuk Progdi 
Agroteknologi 2 orang,” jelas Masluri.
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Bagi siswa yang berminat dan memenuhi kriteria di atas, dapat 
mengisi formulir yang telah disediakan. Berkas diserahkan ke cq 
Ruang BPM UMK paling lambat 23 Juli 2011.

Berkas yang terkumpul akan diseleksi. Seleksi dilakukan secara 
administrasi dan verifikasi ke tempat tinggal calon penerima 
beasiswa pada rentang 23  hingga 30 Juli 2011.

Pada 30 Juli 2011, pengumuman hasil seleksi akan 
diinformasikan melalui www.umk.ac.id, dikirim ke sekolah, via 
handphone peserta calon penerima beasiswa dan juga di papan 
pengumuman BAAK UMK. Formulir dapat diunduh disini. (Farih/
Hoery)
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Perlu Penelitian Untuk Sikapi Anomali Musim 

Gejala perubahan yang ditandai dengan anomali musim 
berdampak daerah kering semakin kering dan daerah 

basah semakin basah. Hal ini merugikan petani sebab di daerah 
basah panen digagalkan oleh banjir, sementara di daerah kering 
tanaman tidak dapat tumbuh.

Hal ini serius dibahas dalam seminar bertema “Menyikapi 
Perubahan Iklim Global di Bidang Pertanian” di Ruang Seminar 
Lantai 4 Gedung Induk Universitas Muria Kudus (UMK), Kamis 
(28/07). Seminar yang diselenggarakan dalam rangka Dies 
Natalies UMK ke-31 tahun ini menghadirkan dua professor 
sebagai pembicara. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. H Suntoro Wongso 
Atmojo, MS dan Prof. Dr. Ir. Djoko Purnomo, MP, Staf pengajar 
Fakultas Pertanian UNS Surakarta.

Anomali musim, menurut Djoko Purnomo, berdampak pada 
tidak berlakunya pranoto mongso yang oleh petani dimanfaatkan 
sebagai petunjuk melakukan proses tanam. “Antisipasi harus 
dilakukan sebab pertanian merupakan penyedia bahan pangan 
kehidupan,” katanya.

Ilmuan atau perguruan tinggi, sambung Djoko, perlu terlibat 
agar petani tidak terkendala oleh penyimpangan musim. 
Penyimpangan musim harus disikapi merubah pola tanam dan 
sistem pertanaman. Akibat musim penghujan dan musim kemarau 
yang tidak menentu, antisipasi berupa adaptasi dan manipulasi 
dinilainya penting untuk dilakukan oleh petani. “Di sini peluang 
akademisi diperlukan untuk melakukan penelitian,” terangnya 
menjelaskan tidak dimungkinkannya petani merancang adaptasi 
dan manipulasi.

Adaptasi, lanjut Djoko, dilakukan dengan cara budidaya tana-
man agar sesuai dan tahan dengan kondisi musim yang ada. Se-
mentara Manipulasi dilakukan melalui rekayasa untuk memodi-
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fikasi dan mengubah 
kondisi atau tanaman.

Selain kedua cara 
tersebut, sambung 
Djoko, secara sosial ke-
masyarakatan, petani 
perlu melakukan pem-
benahan. “Revitalisasi 
gotong royong dan or-
ganisasi petanian perlu 

dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi telah menjadikan setiap petani 
bercocok tanam seenaknya sendiri. Berbeda dengan masa orde 
baru, petani dalam melakukan proses tanam dilakukan serentak 
dengan tanaman yang sejenis. Hal ini olehnya dinilai dapat 
mematikan siklus kehidupan hama penyerang tanaman.

Selain kedua solusi yang ditawarkan Djoko, Sutoro 
menganjurkan agar petani memanfaatkan pupuk organik. 
Pasalnya, dalam pupuk organic terdapat 16 zat hara yang 
dibutuhkan tanaman. Sementara saat ini 60 persen lahan 
pertanian di Indonesia kandungan unsure organiknya kurang 
dari satu persen. “Padahal normalnya di atas 2 persen, kan ironis,” 
katanya.

Suntoro melalui makalah berjudul “Tantangan Dunia Pertanian 
pada Perubahan Iklim Global” menerangkan anomali dapat diatasi 
jika dilakukan secara bersama-sama. Selain Anomali musim, 
pemanasan global sebagai penyebabnya juga memunculkan 
beragam hama penyakit dan distribusi air yang tidak merata.

Seminar, kata Dekan Fakultas Pertanian UMK, Ir. Hadi Supriyo, 
MS., diselenggaran sebagai wujud keprihatinan perguruan 
tinggi akan nasib petani menghadapi ketidaktentuan musim. 
“Harapannya ditemukan solusi yang tepat sehingga dapat 



115

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

membantu petani,” ujarnya dalam sambutan. (Farih/Hoery)
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Jalur Kereta Api Semarang-Rembang Dihidupkan 
Ekonomi Panturan Berkembang 

Ketua Forum Perkere-
taapian Masyarakat 

Transportasi Indone-
sia (MTI), Ir Djoko Seti-
jowarno, MT memperki-
rakan realisasi rencana 
pengoperasian kem-
bali kereta api (KA) jalur 
Semarang-Rembang ada 
2020. Hal itu diungkap-
kan Djoko pada paparan 
materi seminar bertema 
“Membangun Sistem Transportasi Modern: Jalur Kereta Api Sema-
rang-Rembang sebagai Sarana Pelayanan Publik dan Penggerak 
Ekonomi di Jawa Tengah” pada Sabtu (06/08) di Progdi Magister 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK).

Pengoperasian kembali jalur kereta api Semarang-Rembang, 
lanjut peneliti transportasi dari Unika Soegijapranata ini, masuk 
dalam desain masterplan dokumen perkeretaapian Indonesia 
2005-2030. Dalam dokumen tersebut, pemerintah melalui 
cetak biru Departemen Perhubungan pada 2003 berencana 
meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan kembali jaringan rel 
yang tidak dioperasikan, salah satunya kawasan pantai utara 
(pantura) Jateng.

“Sebagai uji coba, pemerintah sedang melakukan 
pengoperasian kembali kereta api jalur Kedungjati Grobogan- 
Tuntang- Ambarawa Kabupaten Semarang,” katanya.

Menurut Djoko, pihak swasta atau pemerintah daerah 
dapat ikut berperan membangun jalur perkeretaapian. Hal ini 

Ir. Djoko Setijowarno, MT, pengamat transportasi dari 
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) saat memberikan 
materi. (Dok. Portal)
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sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.23/2007. 

“Jika sebelumnya usaha perkeretaapian dimonopoli PT. KAI 
(Kereta Api Indonesia), kini pihak swasta atau pemerintah daerah 
dapat ambil bagian. Cara kerjanya hampir serupa dengan tol,” 
ujarnya.

Jalur kereta api, menurut Djoko, menjadi solusi atas 
permasalahan kompleks akibat model transportasi jalan raya. 
Kereta api dinilai lebih efisien dan hemat biaya dari pada 
transportasi darat melalui jalan raya.

“Jadi masalah kemacetan, kecelakaan lalu lintas, besar angga-
ran subsidi BBM, pembangunan jalan tol, perawatan biaya jalan 
raya, dapat diatasi jika jaringan kereta api kembali dihidupkan,” 
ujarnya.

Kesadaran akan hal tersebut, menurut Djoko, menjadikan 
negara-negara maju di eropa serta Cina mengembangkan 
transportasi jalur kereta api.

Dampak Ekonomi

Pengoperasian kembali jalur kereta api memiliki dampak 
positif dalam pengembangan ekonomi. Berdasar studi yang 
pernah dilakukan, terbukti terdapat korelasi kuat antara pelayanan 
infrastruktur transportasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah. 

Dalam makalahnya, Djoko menyebutkan, jalur KA Semarang-
Rembang yang dibangun pada rentang 1883-1900 dimanfaatkan 
untuk mengangkut komoditas ekspor produk pertanian dan 
kehutanan, terutama gula, kapuk dan kayu jati.

“Jika jaringan kereta api di wilayah Jawa telah terhubung, pasti 
akan terjadi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kesadaran akan manfaat transportasi jalur kereta api ini, 
menurut Djoko, disadari oleh Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi). 
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Pada awal 2011 ini, Jokowi telah mengembangkan railbus dengan 
nama Batara Kresna. “Karena transportasinya hidup, kotanya juga 
menjadi bagus,” ujarnya. (Farih/Hoery)
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Abu Sangkan: Bangun Karakter Lewat Masjid 

Dekadensi moral dinilai telah menjangkiti bangsa berpenduduk 
mayoritas beragama Islam, Indonesia. Pembangunan 

karakter sebagai solusi atas persoalan tersebut, menurut Master 
trainer Shalat Khusu’, Abu Sangkan, dapat dilakukan melalui 
media masjid dan mushola.

Hal itu, menurut 
Abu, pernah dilakukan 
Nabi Muhammad ketika 
membangun moral 
penduduk Kota Makkah 
dan Madinah. Di kota 
tersebut masyarakat 
jahiliyyah yang tidak 
bermoral dibenahi oleh 
rasul Muhammad. “Rasul 

membangun karakter dengan masjid dan mushala,” katanya 
dalam acara Safari Ramadhan di Universitas Muria Kudus (UMK) 
pada Senin (09/08) sore.

Melalui masjid, lanjutnya, nabi mengajarkan nilai-nilai moral 
yang disarikan dari kitab suci Al-Qur’an. Para wali terdahulu 
menurutnya juga memanfaatkan masjid sebagai penyebaran 
ajaran agama di pusat kota. Masjid ditata sedemikian rupa agar 
hidup. Sebagai daya tarik di depan masjid biasanya terdapat 
alun-alun, pohon waringin. “Masing-masing punya filosofi makna. 
Waringin misalnya sama dengan wira’i yang berarti tidak terikat 
oleh keduaniaan,” jelas Abu.

Konsep jamaah yang dikembangkan dalam masjid, dinilainya 
dapat menguatkan bangunan kekuatan karakter umat islam. 
“Umat Islam tahu itu, tapi tidak juga dilaksanakan,” tegas Abu.

Islam berkembang di Indonesia, menurutnya, tidak berjalan 
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melalui politik, tetapi lewat pendidikan yang terdapat pada 
sekolah atau pesantren. Sebaliknya, bersinggungan dengan 
dunia politik menyebabkan umat Islam lemah sehingga mudah 
terpecah belah.

Selain membedah peran penting masjid, hingga tengah 
malam Abu juga mengupas ritual shalat dikaitkan dengan puasa, 
haji dan zakat. Menurut Abu, shalat sebagai tiang agama memiliki 
kedudukan penting. “Jika shalat seorang benar, maka hidupnya 
akan benar,” katanya menjelaskan alasan mengadakan pelatihan 
khusu’.

Puasa misalnya, menurut Abu Sangkan, secara filosofis memiliki 
kesamaan dengan shalat. Keduanya bertujuan mengembalikan 
manusia menuju ke ruhaniah yang suci sehingga terbentuk sikap 
moral yang baik. 

“Kebaikan terdapat pada manusia yang mampu meredam 
salah satu sifat pembentuk manusia, yakni nafsu yang bersifat 
keduniaan. Sehingga yang tersisa hanya ruhaniah yang suci,” kata 
Abu menjelaskan alasan dibalik wajib puasa Ramadhan. (Farih/
Hoery)
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Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang 
Kedua Tahun 2011/2012 Diumumkan 

Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2011, Universitas Muria Kudus 
(UMK) mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa 

baru gelombang Kedua tahun 2011/2012. Berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor UMK nomor  17/R.UMK/Sek/Kep/A.52.02/
VIII/2011 calon mahasiswa yang diterima pada seleksi penerimaan 
calon mahasiswa baru gelombang kedua sebanyak 623 orang 
dinyatakan diterima pada 11 program studi (progdi) di Universitas 
Muria Kudus (UMK).

Hasil seleksi penerimaan pada gelombang kedua didasarkan 
pada hasil tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada 6 
Agustus 2011 dan hasil rapat penentuan calon mahasiswa baru 
pada 8 Agustus 2011. Calon mahasiwa baru yang diterima pada 
gelombang kedua tersebut antara lain; Progdi Manajemen (S1) 
79 orang, Progdi Akuntansi S1 80 orang, Progdi Ilmu Hukum (S1) 
33 orang, Progdi Agroteknologi (S1) 18 orang, Progdi Bimbingan 
Konseling (S1) 96 orang, Progdi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 
122 orang, Progdi Teknik Informatika (S1) 97 orang, Progdi Sistem 
Informasi (S1) 49 orang, Progdi Teknik Mesin (D3) 29 orang, Progdi 
Teknik Elektro (S1) 7 orang, dan Progdi Psikologi (S1) 13 orang.

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima pada seleksi 
penerimaan gelombang kedua ini diwajibakan melakukan 
heregisrasi di Universitas Muria Kudus pada tanggal 15-24 Agutus 
2011. Informasi selengkapnya tentang calon mahasiwa baru yang 
dinyatakan diterima pada seleksi penerimaan calon mahasiswa 
baru gelombang Kedua dapat dilihat di sini. (Heory)
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UMK Ngabuburit Bersama 382 Yatim Piatu 

Sebanyak 382 anak 
yatim piatu dari 

panti asuhan se-
Kabupaten Kudus 
turut serta dalam acara 
berkemas ngabuburit 
yang diselenggarakan 
Universitas Muria Kudus 
(UMK) pada Kamis 
(11/08). Ngabuburit diisi 

lomba dan santunan bagi anak yatim piatu.

Terdapat empat cabang lomba yang digelar oleh panitia, yaitu 
kaligrafi, adzan, qiro’ah dan praktek shalat. Lomba diikuti oleh 132 
anak yatim piatu. Khusus untuk loma kaligrafi dilaksanakan secara 
berkelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari lima anak.

Sekretaris Yayasan Pembina UMK, Suhari dalam sambutan 
acara penyerahan hadiah mengungkapkan, perhatian terhadap 
anak yatim sebagaimana Ramadan ini, bukan yang kali pertama 
dilakukan oleh UMK. “Kami sering mengadakan santunan anak 
yatim, namun untuk kali ini berbeda karena juga diadakan lomba. 
Untuk lomba anak yatim inilah yang pertama diselenggarakan,” 
katanya.

Suhari mengaku apresiatif terhadap kemampuan anak-
anak peserta lomba. Kemampuan mereka dinilainya tidak kalah 
dengan anak-anak yang masih memiliki orang tua. Suhari juga 
menyarakan agar kemampuan mereka dikembangkan dengan 
berguru pada ahlinya.

“Meski sudah bagus. Kemampuan anak-anak sekalian perlu 
disempurnakan dengan belajar pada yang sudah ahli. Di Kudus, 
ada ahli qari’ dan kaligrafi tingkat nasional,” ujarnya kepada anak-
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anak pasca menyerahkan 
hadiah.

Panitia yang juga 
Kepala Humas UMK, 
Zamhuri mengatakan, 
panitia sengaja 
memberikan tambahan 
kemasan berupa lomba. 
“Kebutuhan anak yatim 
bukan hanya materi 
berupa uang. Dengan 
lomba kami ingin agar 
anak-anak dapat mengasah potensi dan mampu tampil di muka 
umum. Jadi, hal ini bisa memacu anak belajar sebagai bekal di 
masa depan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Zamhuri, ajang lomba juga menjadi ajang 
untuk membuktikan bahwa pembinaan terhadap anak-anak 
yatim tetap berjalan. ”Banyaknya peserta lomba menjadi bukti 
keberhasilan pembinaan terhadap anak yatim,” terangnya.

Sebagai puncak acara, Pembina salah satu panti asuhan, Kiai 
Sutriyono memberikan tausiyah. Menurutnya, Allah menjanjikan 
balasan bagi pihak yang peduli terhadap anak yatim. “Sebaliknya, 
mereka yang meninggalkan anak yatim sama dengan 
mendustakan agama,” ujarnya menyimpulkan sebuah ayat dalam 
Al-Qur’an.

Acara diakhiri buka puasa bersama, santunan serta do’a oleh 
anak-anak yatim. Dalam isi do’anya mereka juga berharap agar 
UMK dapat berkembang. Mereka juga berharap, kelak, dapat ikut 
menikmati belajar di lembaga pendidikan ini. (Farih/Hoery)

Drs. Imam Haromain Asy’ari, MSi, kepala Kantor 
Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, saat 
menyampaikan ceramah pada Tarawih Keliling MUI 
Kudus di Masjid Darul Ilmi UMK. (Dok. Portal)
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Puasa Menjanjikan Perubahan 

Ibadah puasa sebagai 
kewajiban umat 

muslim pada Bulan 
Ramadan memiliki 
berbagai hikmah. 
Menurut Kepala Kantor 
Kementerian Agama 
Propinsi Jawa Tengah, 
Drs. Imam Haromain 
Asy’ari, MSi, Ramadan 
menjanjikan perubahan bagi pribadi yang menjalankan kewajiban 
puasa berikut ibadah lain yang dianjurkan oleh syari’at agama.

“Allah melalui ibadah-ibadah pada Ramadan menjanjikan 
pengampunan sehingga seorang muslim kembali menjadi fitrah 
atau suci,” jelas Haromain dalam tausiyahnya di acara Tarawih 
Keliling (tarling) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kudus di Masjid 
Darul Ilmi Universitas Muria Kudus (UMK) Kamis (11/08).

Seorang muslim dikatakan berhasil menjalani ibadah 
Ramadan, lanjutnya, diukur dari perubahan sikap pribadi menjadi 
lebih baik. “Setelah Ramadan pribadi seorang muslim menjadi 
lebih baik dalam bersikap, maka puasa berhasil,” terangnya.

Dalam ibadah puasa, menurut Haromain, terdapat dua jenis 
ibadah yang ditekankan, yakni ibadah badaniah dan ibadah 
sirriyyah. Ibadah badaniah yang terlihat secara inderawi dinilai 
mudah untuk dilaksanakan. Sementara ibadah sirriyyah yang 
bersifat rahasia, hanya Allah yang mengetahui. 

“Pada Ibadah Sirriyyah inilah keimanan seorang muslim 
ditentukan. Seseorang tidak akan bisa berbohong mengenai 
puasanya kepada Allah, meski dengan sesama manusia, ia 
mengaku puasa,” katanya menjelaskan filosofi ibadah puasa.
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Haromain juga menyinggung mereka yang selalu berselisih 
mengenai jumlah rakaat dalam shalat tarawih. Pasalnya, ketika 
Ramadan tiba, umat larut dalam perselisihan mengenai hal ini. 
“Yang benar adalah yang menjalankan shalat tarawih, bukan 
yang berselisih delapan atau 20 rakaat,” katanya mengomentari 
perselisihan yang terjadi.

Haromain juga melihat puasa dari sudut pandang sosial. Rasa 
lapar dinilainya mendorong munculnya rasa peduli pada pihak 
yang mampu terhadap pihak yang lemah. “Akhirnya, bantuan 
kepada orang tidak mampu akan diulurkan oleh mereka yang 
merasa mampu,” jelasnya.

Sebelum berlangsung acara tarawih yang dihadiri unsur 
Muspida Kabupaten Kudus ini, Universitas Muria Kudus  (UMK) 
menyelenggarakan santunan dan lomba anak yatim piatu se-
Kabupaten Kudus. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian 
sosial pihak pengelola lembaga pendidikan yang pada Juni lalu 
telah berusia 31 tahun ini. (Farih/Hoery)
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Kemerdekaan Minus Kedaulatan 

Usia 66 tahun kemerdekaan, Indonesia tidak kunjung beranjak 
dari “pintu gerbang” kemerdekaan yang sesungguhnya. 

Karenanya berbagai problem nasional, baik di bidang hukum, 
ekonomi, politik, budaya dan sosial semakin menumpuk. 
Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa pun terancam 
menghilang.

“Merdeka butuh keberanian agar diakui di dunia internasional. 
Hal ini juga yang dipraktikkan oleh Bung Karno,” kata Subarkah, 
SH. MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
(UMK), dalam Bedah Info Muria Edisi VI dan Diskusi “Memahami 
Makna Kemerdekaan dalam Konteks Kekinian”, Jum’at (19/08) 
di Gedung Induk Universitas Muria Kudus. Diskusi dipandu oleh 
Pimpinan Redaksi Bulletin Info Muria, Zamhuri.

Ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang terlontar dalam 
diskusi tersebut. Gugatan memahami makna kemerdekaan 
terlontar ketika dikaitkan dengan problem kekinian bangsa. 
Apakah janji kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditunaikan ketika proklamasi 
kemerdekaan sudah berumur 66 tahun. Janji apa saja yang 
sudah direaliasaikan dan apa yang menjadi penyebab ketika janji 
kemerdekaan tak pernah dibayar lunas oleh Negara?

Selain Subarkah, pembicara dalam diskusi tersebut adalah Dr. 
B Karno Budi Prasetyo, MM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Sugeng 
Slamet, ST. MT, Dekan Fakultas Teknik UMK.

Pengakuan Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif teritorial 
diperoleh secara bertahap.  Wilayah Indonesia diakui dunia 
internasional seperti wilayah Indonesia sekarang ini baru terjadi 
pada Deklarasi Djuanda pada 1982.

“Melalui deklarasi tersebut, luas wilayah Indonesia yang 
sebelumnya hanya 100 ribu kilometer persegi menjadi enam 
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juta kilometer persegi,” ujarnya menjelaskan. Laut dan pulau 
yang sebelumnya milik internasional, tambah Barkah, status 
kepemilikannya berubah menjadi milik Indonesia.

Saat ini, lanjut Subarkah, Indonesia butuh pemimpin yang 
berani seperti Soekarno. “Soekarno perlu diteladani. Selain 
berani, ia juga mampu memompa rasa cinta dan bangga untuk 
negeri,” kata Subarkah mengomentari bangsa Indonesia yang 
lebih mencintai produk bangsa asing. Pasalnya, bangsa ini lebih 
pecaya diri apabila bersosialisasi menggunakan atribut-atribut 
asing dibanding dalam negeri.

Dalam bidang hukum misalnya, lanjut Dekan Fakultas Hukum 
UMK ini, saat ini segala aturan hukum internasional pasti langsung 
diterima. “Tidak ada gerakan penolakan. Padahal mestinya 
disesuaikan dengan karakteristik hukum terkait situasi nasional. 
Saya tidak tahu kenapa semua diterima, entah cocok atau tidak 
itu urusan belakangan. Akibatnya, kedaulatan negara menyusut,” 
ujarnya.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Teknik, Sugeng Slamet, 
ST. MT., menilai meski telah berusia matang kemerdekaan 
Indonesia tidak membuat bangsa ini semakin martabat. “Dalam 
segala bidang, kita disetir oleh negara asing. Keputusan selalu 
dipengaruhi pihak asing, ini artinya kita belum berdaulat,” 
ujarnya.

Dominasi perusahaan asing, menurut Sugeng, mengancam 
kedaulatan nasional. Limpahan kekayaan sumber daya alam 
(SDA) bangsa Indonesia, menurut Sugeng, hanya dinikmati oleh 
bangsa asing. “Pemimpin kita diperoleh dari proses pemilihan 
berdasar pertarungan kepentingan, akhirnya ya membebek siapa 
yang membiayai,” ujar Sugeng.

Kemerdekaan yang sebenarnya, lanjut Sugeng, diperoleh 
apabila Indonesia benar-benar telah mandiri. Sugeng berharap 
agar generasi muda sadar mengenai hal ini.
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Sementara itu, menurut Karno Budi Prasetyo, kemerdekaan 
yang berdaulat dapat diraih melalui proses pendidikan. “Jika 
proses pendidikan hanya mengandalkan hafalan ya bangsa ini 
hanya dapat meniru, sehingga tidak kreatif dan inovatif,” kata 
Karno. (Farih/Hoery)
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Hari Kemerdekaan, Rektor Beri Penghargaan 15 
Mahasiswa Berprestasi 

Memperingati Hari 
K e m e r d e k a a n 

Republik Indonesia 
yang ke-66 tahun, 
Rektor Universitas Muria 
Kudus memberikan 
penghargaan kepada 
mahasiswa berprestasi. 
Penghargaan tepatnya 
diberikan bertepatan 
pada acara upacara kemerdekaan.

Melalui surat bernomor 05/AK.UMK/Kep/A.52.1/VIII/2011, 
sebanyak 15 mahasiswa berprestasi diberi penghargaan karena 
telah mengharumkan nama almamater. Secara rinci penghargaan 
diberikan kepada enam mahasiswa berprestasi pada bidang 
kegiatan olah raga, delapan mahasiswa berprestasi pada 
bidang akademik, dan satu mahasiswa berprestasi di bidang 
lingkungan.

“Penghargaan diberikan untuk memberikan semangat dan 
motivasi guna peningkatan prestasi mahasiswa,” ujar Rektor 
UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA. Rektor juga mengucapkan terima 
kasih bagi mahasiswa yang telah menorehkan beberapa prestasi 
sehingga perguruan tinggi patut dibanggakan.

Dalam amanat upacara, Sardjadi menegaskan pentingnya 
semangat kemerdekaan sebagai momentum yang tepat untuk 
mengatasi krisis ideologi, krisis identitas, dan krisis lain yang 
tengah melanda Indonesia. “Melalui semangat merdeka di hari 
proklamasi ini, marilah gelorakan semangat gotong royong dan 
membangun untuk menuju universitas berakhlak baik,” tutur 
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rektor membangkitkan semangat untuk mengembangkan 
kampus berjargon cerdas dan santun ini.

Mahasiswa peraih penghargaan di bidang lingkungan, M 
Abdul Aziz berharap di UMK tumbuh mahasiswa yang konsen 
sebagai pejuang masyarakat yang peduli lingkungan. “Merdekan 
itu mampu memberikan manfaat bagi sesama,” tutur mahasiswa 
psikologi juara dua kader konservasi lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah ini. (Nor Kholidin)



131

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

Rektor: Saatnya Mengaplikasikan Hikmah Puasa

Setelah sebulan berpuasa 
umat islam telah 

menemukan hikmah untuk 
melawan hawa nafsu baik 
yang halal berupa makan, 
minum, dan berhubungan 
suami istri dan begitu pula 
nafsu yang haram meski di 
lakukan tanpa pengawasan 

manusia, dan hanya dalam pengawasan Allah. Hal itu disampaikan 
Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA, Rektor Universitas Muria Kudus (UMK) 
dalam sambutan halal bi halal keluarga besar UMK (7/09).

Rektor mengajak pada seluruh civitas UMK untuk 
mengaplikasikan hikmah puasa tersebut untuk melawan nafsu 
yang lain berupa kemalasan memperbaiki diri, berbuat baik 
pada orang lain, dan untuk mengejar prestasi yang tinggi. “Masih 
banyak yang kalah oleh hawa nafsu ingin bersantai-santai saja,” 
ujar Prof. Sarjadi.

Selanjutnya Rektor menjelaskan, hawa nafsu hanya membuang 
waktu untuk perbuatan yang kurang bermanfaat dan hawa nafsu 
tumbuh pada kehidupan hedonis yang hanya untuk bersenang-
senang saja, serta hawa nafsu sebatas angan-angan saja tanpa 
aksi. “Semoga kita bisa menjaga konsitensi amal kebaikan untuk 
11 bulan berikutnya,” pintanya.

Budaya silatur rahmi sudah menjadi tradisi bagi bangsa 
Indonesia yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan pada kedua hari 
raya Islam, karena dalam bersilatur rahmi yang dijalin atas dasar 
saling menghalalkan dosa-dosa dan memaafkan masing-masing 
dengan ikhlas. “Maka, bersilatur rahmi akan menyempurnakan 
keimanan kepada Allah SWT,” tandasnya.
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Dalam kesempatan tersebut, Drs. Rozihan, M. Hum, sebagai 
penceramah dalam mauidlohnya menyampaikan bahwa dalam 
bersilatur rahmi yang jarang diperhatikan adalah dosa sosial yang 
tidak akan mendapat ampunan dari Tuhan sebelum meminta 
maaf secara sosial. “Seperti seorang Nazaruddin, belum bisa dapat 
ampunan dari Tuhan jika uang korupsinya belum dikembalikan 
pada negara,” tutur Rozihan.

Selain itu, disela-sela halal bi halal juga dibagikan bingkisan 
dan doa pada beberapa anggota civitas akademika UMK yang 
akan melangsung ibadah haji pada tahun ini. “Semoga semuanya 
memperoleh gelar haji mabrur dari Allah SWT,” doa pembawa 
acara saat Rektor dan KetuaYayasan Pembina UMK menyerahkan 
bingkisan. (Kholidin)
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Wartawan Suara Merdeka dan Radar Kudus 
Menangi UMK Media Competition 2011 

Tiga jurnalis dari 
dua harian umum 

menjadi pemenang 
dalam lomba penulisan 
bagi wartawan 
bertajuk UMK Media 
Competition 2011 
yang diselenggarakan 
Universitas Muria Kudus 
(UMK). Ketiga pemenang 

tersebut,  sebagai juara I, Rosidi (Suara Merdeka), Juara 2, Rustam 
Aji (Radar Kudus), dan juara 3, Zakki Amali (Suara Merdeka).

Pengumuman dan penyerahan hadian pemenang lomba 
ini dilaksanakan pada acara Media Gathering dan Halal bi Halal 
pada Rabu (07/09) di Ruang VIP Gedung Induk UMK. Secara 
simbolis, Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA. memberikan 
piala dan hadiah kepada ketiga pemenang lomba. Panitia lomba 
memberikan total hadiah senilai Rp. 5 juta, Rp. 2,5 juta (Juara I), 
Rp. 1,5 juta (Juara II),  Rp. 1 juta (Juara III).

Tim juri yang terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, jurnalis, 
serta pengamat media memberi nilai tertinggi pada tiga judul 
tulisan. Artikel berjudul Darul Ilmi dan ’Peradaban Baru’ Pantura 
Timur Jateng karya Rosidi, memperoleh nilai tertinggi dengan 
skor angka 273. Artikel yang dimuat pada Rubrik Kampus Harian 
Suara Merdeka ini membedah peran Masjid Darul Ilmi miliki 
UMK bagi kemajuan masyarakat wilayah Pantura Timur Jateng. 
Dengan bertolak sejarah peradaban islam, masjid dinilai sebagai 
pionir untuk melahirkan ”peradaban baru” bagi dunia intelektual 
sekaligus memberikan kontribusi positif dalam membangun 
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bangsa.

Laporan jenis feature karya Rustam Aji berjudul Manfaatkan 
Media Gathering sebagai Sarana Sosialisasi mendapat nilai tertinggi 
kedua. Tulisan yang mencoba melihat upaya UMK mewujudkan 
kampus berkarakter ini memperoleh skor 247. 

UMK yang mengusung visi Culture University mencoba 
membentuk mahasiswa berkarakter melalui fasilitas perkuliahan, 
pendidikan serta berbagai kegiatan sosial keagamaan. Melalui 
tulisannya, Rustam Aji menilai keberhasilan pembangunan 
karakter mahasiswa menjadi efektif dengan terselenggaranya 
kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan. “Forum ini 
sangat efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
luas terkait pemberitaan keberhasilan UMK,” tulis Rustam dalam 
naskah beritanya.

Sementara Zakki Amali, melalui tulisan berjudul UMK 
Mengabdi dengan Posdaya mengupas format baru kuliah kerja 
nyata (KKN) dengan tema Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) 
yang dilakukan UMK. Laporan ini mendapat nilai tertinggi ketiga 
dengan skor 224. 

KKN Posdaya yang bertujuan untuk membantu pemerintah 
mengurangi angka kemiskinan ini, pada tahun 2011 telah 
membina sebanyak 27 desa yang tersebar di Kabupaten Kudus 
dan Pati. Sebanyak 416 mahasiswa yang berasal dari 11 Progdi di 
UMK turut serta dalam program ini. (Farih/Hoery)
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Peningkatan Jumlah mahasiswa Indikator 
Kepercayaan Masyarakat pada UMK 

Peningkatan jumlah 
mahasiswa baru 

Universitas Muria Kudus 
(UMK) tahun ajaran 
2011/2012 menjadi 
indikator peningkatan 
kepercayaan masyarakat 
pada perguruan tinggi 
terbesar di wilayah 
pantura timur Jateng 
ini.

Hal itu diungkapkan oleh Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, 
Sp. PA. selepas membuka masa pengenalan akademik bagi 
mahasiswa baru (Sapamaba) UMK 2011 pada Kamis (08/09). 
“Masyarakat percaya UMK. Jadi kalau percaya mereka mendaftar 
dan masuk di program studi yang telah disediakan,” ujarnya.

Menurut Sarjadi, kepercayaan masyarakat tidak lepas dari 
pengembangan layanan bidang keilmuan di UMK. Dimana dalam 
pengembangannya, UMK berupaya secara maksimal menyediakan 
program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi bergantung 
kebutuhan di masyarakat,” ujarnya menyimpulkan.

Kepercayaan masyarakat, lanjutnya, diraih melalui peningkatan 
layanan secara internal dan eksternal. Secara internal, UMK 
berusaha memberikan jaminan mutu layanan pendidikan 
dan fasilitas perkualiahan, sedangkan secara eksternal, UMK 
membangun kepercayaan melalui akreditasi yang dilakukan.

Menurut Sarjadi, UMK mulai menjadi pilihan bagi masyarakat 
daerah pantura timur Jateng untuk berkuliah, selain di kota besar. 

Rapat Senat Terbuka, dengan agenda penerimaan 
mahasiswa baru tahun ajaran 2011/2012 di auditorium 
UMK, pada Kamis, 8 September 2011 (Dok. Portal)
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“Jika program studi dan kualitasnya sama dengan perguruan 
tinggi di Semarang misalnya. Maka, UMK mulai jadi pilihan. Sebab 
dekat dengan tempat tinggal sehingga tidak perlu indekos,” 
ujarnya membandingkan.

Sarjadi mengungkapkan bahwa UMK selalu menjaga agar 
jumlah mahasiswa baru tidak melebihi kapasitas yang mampu 
diberikan perguruan tinggi melalui fasilitas perkuliahan dan 
jumlah dosen yang dimiliki. “Supaya dosen tidak hanya mengajar 
saja, tetapi juga bisa mengabdi dan meneliti,” ujarnya.

Pada tahun ajaran baru ini, jumlah mahasiswa baru UMK 
mengalami kenaikan sebesar tiga persen dari tahun sebelumya. 
Setidaknya, terdapat 1.981 mahasiswa baru hasil seleksi dari 
pendaftar sebanyak 2.824 orang di 12 program studi (Progdi) 
strata I dan Diploma III yang terdapat di UMK.

Secara keseluruhan, sambung Sarjadi, jumlah mahasiswa baru 
mengalami peningkatan, namun di beberapa progdi terdapat 
penurunan. “Penurunan bisa disebabkan kejenuhan atau 
kebutuhan bidang ilmu di masyarakat berkurang,” ujarnya.

“Penurunan jumlah mahasiswa terutama di Progdi Bimbingan 
Konseling, yakni sebesar 33 persen. Sementara kenaikan 
terbanyak terjadi di Progdi Akuntansi, sebesar 68 persen dari 
tahun sebelumnya,” ujar Pembantu Rektor I, Drs. Masluri, MM. 
(Farih/Hoery)
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UMK Bangun Karakter Ribuan Mahasiswa Baru 
lewat ESQ 

Sebanyak 1.984 ma-
hasiswa baru tahun 

ajaran 2011/2012 Uni-
versitas Muria Kudus 
(UMK) dibekali bangu-
nan karakter melalui 
pelatihan ESQ (Emo-
sional and Spiritual Quo-
tient). Selama delapan 
hari terhitung sejak hari 
ini (Sabtu/10/09) hingga Sabtu depan, emosional dan spiritual 
mahasiswa baru akan digarap sehingga ke depan mahasiswa dan 
lulusannya diharapkan tidak hanya cerdas tapi juga santun.

Pembantu Rektor II, Iskandar Wibawa, SH. M.Hum., dalam 
sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan karakter 
penting diberikan kepada mahasiswa. Pasalnya, masalah utama 
bangsa saat ini adalah karakter bangsa yang semakin lemah dan 
terkikis sehingga Indonesia tidak kunjung menjadi negara maju.

“Pemimpinan bangsa memang memiliki kecerdasan tinggi di 
bidang akademik. Tapi secara moral dan emosional dan spiritual 
lemah, sehingga masalah korupsi tidak kunjung selesai,” ujar 
Iskandar.

Menurut Iskandar, saat ini masyarakat telah mengalami sakit 
secara spiritual (spiritual patologis). Hal ini menurutnya ditandai 
tinggi dan pintarnya masyarakat apabila diukur dari Intelligence 
Quotient (IQ), akan tetapi secara spiritual rendah. “Shalat, zakat 
dan haji dikerjakan, tetapi korupsi juga terus jalan,” ujarnya 
menggambarkan ironi yang terjadi.

Semakin banyaknya jumlah orang bergelar tinggi dinilainya 
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belum membawa pencerahan bagi masyarakat luas. Berbekal 
kekhawatiran tersebut Iskandar berharap, melalui pelatihan ini 
karakter mahasiswa akan terbentuk lewat penanaman emosional 
dan spiritual. “Pelatihan ini juga menjadi langkah awal UMK untuk 
membentuk sarjana cerdas dan santun,” kata Iskandar mengaitkan 
pelatihan dengan visi Culture University milik UMK. 

Ketua panitia pelatihan ESQ. H. Endang Dewi Muniri, MP. 
mengatakan, sejak tahun ajaran lalu pelatihan ESQ menjadi 
agenda rutin untuk membekali bangunan karakter mahasiswa 
baru UMK, sehingga ke depan diharapkan menjadi sarja yang 
cerdas dan santun. (Farih/Hoery)
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Pasar Kliwon Terbakar, Pembelajaran Wirausaha 
Sebagian Mahasiswa UMK Terganggu 

Terbakarnya Pasar Kliwon (Selasa, 20/09) dipastikan membawa 
kerugian besar bagi masyarakat, terutama Kudus. Pasalnya, 

pasar terbesar kedua di Jawa Tengah ini menjadi roda ekonomi 
ribuan pedagang, bukan hanya di Kudus. Hal ini mengingat pasar 
terbesar di pantura ini sebagai tempat grosir berbagai macam 
barang dagangan.

Pasar Kliwon diperki-
rakan terbakar sejak pu-
kul 05.00 WIB. “Sekitar 
jam lima, saya liat kepu-
lan asap. Awalnya tidak 
mengira, ternyata asap 
semakin membumbung 
tinggi tepat di atas pasar,” 
ujar Ali Mustofa, warga 
sekitar pasar.

Hasil pantauan Portal UMK ke lokasi kebakaran, mobil 
pemadam kebakaran dari pemerintah dan perusahaan yang ada 
di Kudus berusaha memadamkan. Lalu lalang warga dan para 
pedagang yang menyelamatkan barang dagangan memenuhi 
gang-gang menuju lokasi kebakaran. Jalan raya di sekitar lokasi 
pun macet.

Menurut penuturan warga sekitar yang menyaksikan kebakaran 
ditengarai akibat korsleting listrik. Kebakaran awalnya terjadi 
di blok dagangan permainan biasanya digelar. Api selanjutnya 
menjalar ke lantai dua, tempat warung-warung menjajakan 
makanan. Kebakaran selanjutnya menyebar ke blok-blok lain. 
Pasalnya, mobil pemadam kebakaran yang mulai berdatangan 
sekitar setengah jam sejak kebakaran tidak mampu menjinakkan 
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api. Hingga berita ini ditulis, api masih melalap barang-barang 
dagangan di pasar yang pernah mengalami kebakaran pada 
tahun 1996 ini.

Pasar ini dinamai “Kliwon” karena dahulu hanya buka pada 
hari kliwon saja, salah satu nama hari dalam  kalender Jawa. 
Sekarang, pasar ini menjadi pasar terbesar di Pantura Timur Jawa 
Tengah. Pasar Kliwon selama ini menjadi barometer peningkatan 
perekonomian di Kudus dan sekitarnya. Apabila Pasar Kliwon 
ramai, artinya ekonomi warga masyarakat secara umum relatif 
bagus.

Kerugian Ekonomi

Api yang melalap Pasar Kliwon dipastikan akan membawa 
kerugian hingga miliaran rupiah. Terlebih bagi sekitar 2.800 orang 
tenaga kerja yang mengais rejeki di Pasar Kliwon, kerugian secara 
ekonomi yang akan mereka tanggung akan berpengaruh secara 
sosial.

Dari tahun ke tahun, tingkat transaksi di Pasar Kliwon mengalami 
peningkatan. Menurut  Koordinator Pasar Kliwon, Hartono, omset 
perputaran uang biasanya antara 2-4 miliar rupiah per hari. 
Melalui omset sebesar itu, pemerintah diperkirakan memperoleh 
pajak sekitar 5.5 juta per hari. Bahkan, pada pertengahan Bulan 
Ramadan kemarin, transaksi bisa menembus Rp 15 miliar per 
hari.

“Transaksi tertinggi karena didominasi oleh transaksi grosir,” 
ujar Hartono sebagaimana dikutip Harian Suara Merdeka. 
Pasar dengan bangunan tiga lantai ini menjadi pusat grosir tekstil 
terbesar di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Setidaknya terdapat 
2.355 kios yang 75 % darinya adalah kios grosir konveksi dan 
tekstil. Harga murah yang ditawarkan membuat pasar ini semakin 
dikenal. Bahkan, menurut Hartono, tidak sedikit pedagang asal 
luar pulau seperti dari Kalimantan, Madura, terutama dari Maluku 
yang kulakan barang di pasar ini.
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Data sejenis juga dipaparkan oleh Kepala Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan pasar Kabupaten kudus, Poerwadiyono. 
Menurutnya,  terdapat dua pasar besar yang menguasai pangsa 
pasar wilayah di Pantura timur, yakni pasar Kliwon Kudus, dan 
Pasar Puri Surabaya. Keduanya merupakan pasar grosir yang 
menjual sandang dalam partai besar.

UMK Kena Dampak

Kebakaran Pasar Kliwon akan berpengaruh pada sebagian 
anggota civitas akademika Universitas Muria Kudus (UMK) sebagai 
perguruan tinggi terbesar di Pantura Jateng. “Tidak sedikit orang 
tua mahasiswa UMK yang menggantungkan ekonomi lewat pasar 
tersebut. Sebagian mahasiswa yang belajar berwirausaha di pasar 
tersebut juga akan terkena dampak,” kata Humas UMK, Zamhuri. 
(Farih/Hoery)
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Kemenristek Semangati UMK Jadi PT Unggulan 

Ke m e n t e r i a n 
Negara Riset dan 

Teknologi (Kemenristek) 
menyemangati civitas 
akademika Universitas 
Muria Kudus (UMK) 
agar menjadi perguruan 
tinggi yang unggul.

Asisten Deputi 
Jaringan Penyedia 
dengan Pengguna Iptek 
Kemenristek, Ir. Wisnu S. Soenarso, MEng. dalam diskusi antara 
rombongan Kemenristek bersama pimpinan UMK di Ruang VIP 
Gedung Induk pada Kamis (21/09). “UMK memiliki potensi yang 
cukup tinggi untuk dikembangkan hingga menjadi perguruan 
tinggi unggulan,” tegasnya.

Menurutnya, jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 
delapan ribu menjadi modal tersendiri. Pasalnya, dilihat dari lokasi 
perguruan tinggi yang tidak di pusat kota, jumlah mahasiswa 
UMK dinilainya tidak sedikit. “Meski bukan di kota, kalau menjadi 
unggulan ya akan dicari,” ujarnya menyimpulkan.

Fasilitas sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki oleh 
lembaga yang di bawah koordinasi Kemenristek, lanjutnya, 
terbuka untuk diakses oleh perguruan tinggi. Ia menyarankan 
agar UMK memanfaatkan kesempatan tersebut. “Banyak sarana 
pendukung riset, misalnya laboratorium dan tempat praktik lain, 
misalnya puspitek,” ujarnya mencontohkan fasilitas riset.

Selain berdiskusi dengan pimpinan perguruan tinggi, Wisnu 
juga didaulat mengisi kuliah umum yang diselenggarakan 
oleh Fakultas Teknik UMK. Menurutnya, meski fokus garapan 

Ir. Wisnu S. Soenarso, memberikan materi dalam kuliah 
umum Fakultas Teknik UMK (Dok. Portal)
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kemenristek saat ini adalah dikonsentrasikan pada sistem inovasi, 
hasilnya daya saing inovasi produk Indonesia dinilai lemah.

Persoalan tersebut menurutnya disebabkan tidak adanya 
koordinasi antara akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis. “Ada 
jarak diantara mereka,” ujarnya.

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing di pasar, 
lanjutnya, ketiga pihak tersebut seharusnya berjalan sinergi, 
sehingga tercipta produk berteknologi tinggi dengan harga 
jual yang murah. Hal itu oleh Wisnu didasarkan pada analisanya 
atas  pengembangan inovasi produk di Cina. “Jadi, akademisi 
seharusnya diberi peran dalam pembangunan daerah, tidak 
hanya politisi,” kata Wisnu menyimpulkan.

Dekan Fakultas Teknik, Sugeng Slamet, ST. MT. memiliki opini 
yang senada. Menurutnya, saat ini akademisi atau dosen identik 
hanya sebagai pengajar. Sementara aktivitas pengabdian dan 
penelitian yang dijalankan dianggap tidak memiliki keterkaitan 
dengan pembangunan suatu daerah. “Meski begitu, kami 
berharap hasil penelitian dapat diadopsi dan bermanfaat bagi 
masyarakat,” katanya.

Selain berdiskusi, Sugeng dan beberapa pimpinan fakultas 
yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas riset di Kemenristek 
berencana untuk memanfaatkan fasilitas riset yang terdapat di 
lembaga-lemabaga di bawah kordinasi Kemenristek.

“Kami juga sudah berencana mengundang kemenristek untuk 
menjadi keynote speker pada acara seminar nasional akhir tahun 
ini,” jelasnya. (Farih/Hoery)
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UMK Tandatangani Perjanjian ERP dengan BSM 

Bank Syariah Mandiri 
(BSM) Cabang Ku-

dus dan Universitas 
Muria Kudus (UMK) 
menandatangi perjan-
jian kerjasama tentang 
program Early Recruit-
ment Program (ERP). 
Penandatangnan per-
janjian dilakukan oleh 
Pembantu Rektor III, 
Drs. Hendy Hendro 
Hadi Sridjono, MSi. dan 
Kepala Cabang BSM Kudus, Agung Wibowo pada Jum’at (30/09) 
di Ruang VIP Gedung Induk UMK.

Melalui Kerjasama ini,  BSM Kudus akan menyelenggarakan 
rekrutmen dan pelatihan pada fresh graduate UMK yang akan 
dijadikan sebagai tenaga Sharia Funding Executive (SFE).

Kepala Cabang BSM Kudus, Agung Wibowo mengatakan, 
ERP merupakan program perekrutan dini, sementara SFE adalah 
tenaga pemasar produk funding. Pihak perekrut juga akan 
menyediakan berbagai fasilitas, baik dalam pelatihan ataupun 
ketika telah diterima sebagai tenaga magang.

“Peserta berhak mendapatkan modul, pengajar, gaji serta 
sertifikat pengalaman magang. Untuk gaji minimal Rp.1 juta, 
namun jika target terpenuhi secara maksimal, ada tambahan 
penghasilan,” ujarnya. Kerjasama perjanjian ini akan dilaksanakan 
selama setahun dengan kemungkinan dapat dilakukan 
perpanjangan.

“Kami akan saling mendukung. Program ini juga dimaksudkan 

Drs. Hendy Hendro hadi Sridjono, MSi, Pembantu Rektor III 
dan Agung Wibowo, kepala cabang Bank Syari’ah Mandiri 
Kuduss melakukan penandatanganan ERP di UMK pada 
Jum’at, 30/09 (Dok. Portal)



145

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

untuk mendorong dan menumbuhkan kegiatan wirausaha,” ujar 
Agung.

Pembantu Rektor III UMK, Hendi Hendro meyatakan 
apresiasinya atas kerjasama yang telah terjalin. Pasalnya, melalui 
program ini mahasiswa dan lulusan akan memperoleh bekal 
pengalaman di dunia kerja, terutama dalam sektor perbankan 
syari’ah.

Bidang kemahasiswaan, ujar Hendi, selama ini telah berupaya 
membuka jaringan kerja. Pihaknya juga merencanakan untuk 
membuat wadah agar mahasiswa dan lulusan UMK dapat 
mengaplikasikan ilmunya di lapangan. “Kita akan membuka bursa 
tenaga kerja,” tambah Hendy. 

Bersamaan dengan dilakukannya penandatangan perjanjian 
ini, Payment Point BSM Cabang Kudus di UMK telah dioperasikan. 
Berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan di tempat tersebut, 
“mulai dari transaksi tunai, non tunai, RTGS, ataupun kliring,” jelas 
Agung. (Farih/Hoery)
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Zainuri, Doktor Manajemen Ukir Jepara 
dari UMK 

Fakultas Ekonomi Uni-
versitas Muria Kudus 

(UMK) kembali menam-
bah staf pengajar den-
gan gelar doktor.  Dosen 
Program Studi Manaje-
men, Zainuri telah ber-
hasil meraih gelar doktor 
dari Program Pasca Sar-
jana Universitas Dipone-
goro (Undip) Semarang.

Zainuri dinyatakan 
lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IP 3,70, setelah 
menjalani ujian doktoralnya pada Sabtu lalu (1/10/2011). Zainuri 
berhasil mempertahanan disertasi di depan dewan penguji 
Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS (Sekretaris, Pimpinan Sidang), Anggota 
antara lain Tan Sri Prof. Dr. Nik Mustapha Raja Abdullah (penguji 
eksternal), Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK, Prof. Dr. Miyasto, SU, Dr. 
Edy Yusuf A.G. M.Sc, Prof. Dr. Muhajirin Thohir, MA, Prof. Dra. Indah 
Susilowati, M.Sc, Ph.D (promotor), Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D (Ko 
Promotor) dan Prof. Dr. Purbayu Budi Santoso, MS. (Ko Promotor).

Disertasi dengan judul “Penguatan Kinerja Industri Mebel 
Melalui Strategi Pemberdayaan (Studi Empiris di Kabupaten Jepara 
Provinsi Jawa Tengah) telah membawa Zainuri menyandang gelar 
Doktor keluaran Undip ke 309 atau  ke 66 pada Fakultas Ekonomi 
Undip. Disertasinya mengambil fokus kajian pada manajemen 
Indutsri Mebel di Jepara Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Zainuri, sektor industri Kabupaten Jepara 
kontribusinya sangat signifikan terhadap Produk Domestik 

Dr. Zainuri MM, berfoto bersama keluarga dan para penguji 
sesaat setelah ujian terbuka promosi doktor selesai 
dilaksanakan. (Dok. Portal)
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Regional Bruto (PDRB) yaitu 27,66 persen pada tahun 2009 atau 
setara dengan 20% penyerapan tenaga kerja. Sementara jenis 
industri utama adalah mebel dan ukiran kayu. Namun, mulai 
tahun 2004-2009, menurut Zainuri, industri mebel mengalami 
penurunan baik dalam volume maupun jumlah exporter. Survey 
yang dilakukan oleh CIFOR (Center For International Foresty 
Research) memperkuat penilaian terahadap penurunan tersebut. 
Hasil survey menunjukkan tinggal 70% industri mebel yang masih 
bertahan jika dibanding tahun 2005.

Alasan Zainuri fokus kajian pada industri mebel didasarkan 
pada pertimbangan antara lain; industri mebel merupakan leading 
sector dalam perekenomian Jepara, industri mebel mengalami 
kontribusi yang stagnan, dominan menyerap tenaga kerja, 
memiliki kendala/keterbasan, ketergantungan masyarakat Jepara 
pada industri mebel, dan industri mebel merupakan penggerak 
utama ekonomi Jepara.  

Dalam disertasi ini  Zainuri meneliti 127 pelaku usaha mebel 
baik skala kecil, menengah maupun besar, di tiga kecamatan yaitu 
Kecamatan Jepara, Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Tahunan. 
Metode pengambilan sampel melalui multistage sampling, 
stratified dan purpose sampling. Persoalan pokok yang diangkat 
Zainuri adalah kinerja industri mebel, tingkat keberdayaan, dan 
strategi pemberdayaan.  

Hasil penelitian Zainuri melalui analisis shift share menemukan 
penurunan sektor unggulan disebabkan oleh kontrubsi sektor 
industri pengolahan yang negatif. Dengan analisis structure 
conduct performance menunjukkan struktur pasar industri mebel 
Jepara adalah struktur persaingan monopolistic. Sementara dengan 
analisis perilaku (conduct) skala industri kecil dan menengah pola 
tanggapannya lemah. Kinerja skala industri besar dilihat dari 
profibilitas R/C ratio, value added dan efisiensinya menunjukkan 
kinerja yang bagus. Sementara skala kecil dan menengah masih 
rendah. Demikian juga dengan tingka keberdayaannya. 
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Dalam rekomendasinya, Zainuri mengusulkan strategi 
pemberdayaan dengan mempertimbangkan aspek produksi, 
aspek distribusi, aspek permintaan pasar, aspek budaya 
masyarakat, dan aspek infrastruktur. Strategi pemberdayaan ini 
membutuhkan kerjasama dan sinergi para stakeholder industri 
mebel Jepara yang meliputi pemerintah daerah, pelaku usaha, 
lembaga keuangan, asosiasi, akademisi, tokoh masyarakat dan 
lembaga sosial kemasyarakatan. (Farih/Hoery)
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Rektor UMK : BEM Perlu Belajar dari Backpacker 

Rektor UMK, Prof. Dr.dr. Sarjadi, 
Sp. PA, melantik Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Universitas Muria 
Kudus (UMK) pada Senin (17/10) 
di Ruang Seminar Lt. 4 Gedung 
Rektorat UMK. Melalui sambutannya, 
Sarjadi memberikan masukan bahwa 
mahasiswa seharunya tidak hanya 
pandai berretorika, namun juga berperan aktif melalui kinerja 
nyata. Kinerja nyata dinilainya akan membuat kepengurusan BEM 
menjadi kepengurusan terbaik dari sebelumnya. 

Ke depan, harap Prof. Sarjadi, BEM UMK dapat bekerja layaknya 
backpacker (petualang). Pasalnya, dengan berbekal tas yang berisi 
baju seadanya, namun seorang petualang dapat menuju tempat 
tujuan yang diinginkan. “Tujuan diraih tanpa merengek dengan 
keadaan,” ujar Sarjadi memberikan penekanan.

Hal itu disampaikan Sarjadi layaknya dorongan agar kinerja 
pengurus BEM tidak lemah oleh keterbatasan sehingga 
memaksimalkan program-program telah dirancang sehingga 
tujuan dapat diwujudkan.

“Tidak boleh kalah dengan backpacker. Pengurus BEM  harus 
mampu melakukan banyak hal tanpa merengek dengan alasan 
keterbatasan. Pengurus harus berjuang untuk dapat meraih 
tujuan tanpa mengeluh,“ ujar Prof. Sarjadi berpesan.

Pemahaman demikian oleh Sarjadi diperlukan bagi mahasiswa, 
terutama pengurus BEM. Pasalnya, sebagai agen perubahan 
yang nantinya memegang estafet kepemimpinan perlu memiliki 
karakter sebagaimana seorang petualang. 

“Regenerasi pasti ada, dan pemimpin yang akan datang 
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tentunya penggatinya adalah mahasiswa. Pengurus BEM ini 
mungkin yang akan menggantikannya,“ tutur Sarjadi.

Rektor juga mengungkapkan harapan agar mahasiswa UMK 
sebagai generasi pemimpin yang akan datang menjunjung tinggi 
cita-cita almamater sebagai perguruan tinggi bervisi cerdas dan 
santun. Sebagai aplikasi universitas kebudayaan, ujarnya, akhlakul 
karimah selalu menjadi penekanan dalam pembelajaran. 

“Agar lulusan UMK tidak termasuk yang korupsi dan mafia-
mafia, baik mafia peradilan, anggaran maupun yang lain,“ tutur 
guru besar Fakultas Kedokteran UNDIP ini berharap masa depan 
mahasiswa.

Sebelum menutup sambutan, Prof. Sarjadi juga berpesan 
agar mahasiswa juga turut aktif menjaga kenyamanan hubungan 
antara mahasiswa, dosen dan karyawan sebagai sebuah keluarga 
UMK.  “Kita adalah satu keluarga UMK, jadi tidak ada yang harus 
menjadi permasalahan karena kita merupakan bagian dari sivitas 
akademika UMK,“ pungkasnya. (Harun)
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Cerita Dibalik Kegiatan Pra Diksar Menwa UMK 

Ahmad Muntaha (20), mahasiswa Program Studi Teknik 
Informatika (Progdi TI) Fakultas Teknik UMK meninggal setelah 

“kesurupan” sekitar dua jam. Bukan hanya Muntaha, peristiwa 
kesurupan juga dialami Tiyani  (Mahasiswa Fakultas Petanian), 
dan Much Sugianto (mahasiswa Fakultas Ekonomi) yang baru 
diketemukan pukul 01.00 (Selasa/17/10). 

Nasib Muntaha tidak 
seberuntung Eko dan Triyani. 
Ahmad Muntaha menurut 
penuturan Komandan Menwa UMK, 
Ahmad Fani Fauzi tidak berhasil 
diselamatkan, meski panitia telah 
melakukan upaya pertolongan 
sejak awal. Pihak panitia dinilainya 
telah berusaha maksimal dengan 
mendatangkan paranormal, dokter 
serta kiai.

Muntaha, meninggal pukul 
15.00 WIB setelah diindikasi kerasukan makhluk halus sejak pukul 
12.30 WIB. Hasil visum yang dilakukan oleh Puskesmas Gebog 
menyatakan korban tidak mengalami gangguan kesehatan dan 
tindak kekerasan.

Menurut pengakuan Fauzi, panitia tidak menggunakan unsur 
kekerasan pada setiap kegiatan Pra Diksar. Cek kesehatan dan ijin 
orang tua untuk mengikuti penerimaan calon anggota menwa 
juga telah diterima. “Tidak ada gangguan kesehatan sama sekali,” 
jelas Fauzi sambil menunjukkan surat yang masih bermaterai. 
Berkat Es Cendol. 

Triyani yang diketahui kesurupan setelah maghrib, oleh panitia, 
kemudia dipanggilkan juru kunci Desa Menawan. Triyani akhirnya 
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sadarkan diri pada pukul 21.00 WIB setelah permintaannya 
dikabulkan. Kepada juru kunci, ia atas kendali makhluk yang 
merasukinya meminta es cendol. Karena sulit untuk ditemukan 
di daerah Menawan akhirnya, panitia mencarikan ke daerah 
menara. “Sebelumnya, dia minta kelapa muda, setelah dikasih, 
malah menolak karena terlalu muda,” ujar Fauzi menceritakaan 
permintaan Triyani.

Sementara Eko yang tidak 
diketahui keberadaannya, pada 
pukul 01.00 dinihari diketemukan 
di Belik (Sendang). “Padahal 
sebelumnya kami sudah mencari 
di belik dan punden berkali-kali, 
tapi setelah disembelihkan ayam, 
akhirnya ketemu,” tambah Fauzi.

Eko langsung dilarikan ke Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudus, 
sebab kondisinya masih dalam 
keadaan linglung dan lemah.

Kegiatan yang diikuti oleh 16 
calon menwa (menwa), akhirnya dibubarkan sebelum waktu yang 
dijadwalkan. Rencana kegiatan yang dimulai sejak Jum’at ini akan 
ditutup pada Rabu depan.

Pembantu Rektor III, Drs. Hendy Hendro HS, M.Si. menyatakan, 
pihak universitas ikut berduka akan kejadian yang menimpa 
anggota menwa. “Biasanya, Pra Diksar juga dilaksanakan di 
tempat tersebut, tetapi tidak kejadian apa-apa, makanya saya 
mengijinkan,” jelas Hendy.

Hendy mengaku akan melakukan evaluasi aktivitas menwa 
pasca musibah ini. “Ke depan kegiatan harus dilakukan di sekitar 
kampus, biar kami bisa memantau,” tambah Hendy. (Farih/
Hoery)
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Pembelajaran dengan Puisi Antar Fajar ke 
Spanyol 

Karakter bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai 
Pancasila dinilai telah pudar. Untuk kembali menanamkan 

karakter nilai-nilai pancasila, dosen Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK),  Fajar 
Kartika, SS, M. Hum. memberikan gagasan unik. Makalahnya 
yang menawarkan Teaching Character using Poetry ( Pengajaran 
karakter menggunakan puisi) berhasil membawanya pada 
seminar internasional di Spanyol.

Fajar akan menyampai-
kan gagasannya berjudul 
“Emergin Emotion Quo-
tient through Literature 
Games in ELT class” dalam 
International Conference 
on Education Research and 
Innovation pada 13-17 No-
vember 2011 di Universi-
tas Madrid Spanyol.

Fajar mengaku terkejut sekaligus bangga atas prestasi yang 
diraihnya. “Tema pembangunan karakter yang saya kaitkan 
dengan terorisme mungkin membuat panitia tertarik dengan 
makalah saya,” ujarnya menebak alasan makalahnya terpilih.

Menurut Fajar, Pancasila sebagai pedoman berperilaku bangsa 
mengandung nilai-nilai luhur.  Karakter yang terbangun dalam 
dasar negara inilah yang dijadikan materi dalam makalahnya.

Fajar memanfaatkan empat jenis puisi untuk merangsang 
emosi siswa dalam hal kebangsaan. Empat jenis puisi yang 
digunakannya sebagai metode pembelajaran karakter adalah  
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acrostic, cinquain, haiku dan tanka. 

Peningkatan wawasan kebangsaan, menurut Fajar, dapat 
dilakukan melalui produksi puisi. “Produksi puisi diarahkan agar 
menuangkan emosi terkait wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Dalam seminar internasional call for paper ini, lanjut Fajar, 
dimaksudkan untuk mencari guru atau dosen yang dapat 
memberi suatu inovasi baru dalam pengajaran. (Rizky)
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Kegagalan, Modal Besar Sukses Wirausaha 

Kegagalan menjadi modal 
besar meraih kesuksesan 

dalam berwirausaha. Hal ini 
tidak sekadar pernyataan 
kosong. Demikian diungkapkan 
Network pada Oneday Seminar 
bertajuk “Kunci Sukses 
Memasuki Dunia Kerja dan 
Menjadi Wirausaha Mandiri” 
yang digelar Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Universitas 
Muria Kudus (UMK) pada Rabu 
dan Kamis (19-20/10). 

Pelajaran tersebut, sam-
bung Joko, diperoleh dari pen-
galaman hidup sejak masa ke-

cilnya. Saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia 
menanggung malu, sebab orang tuanya tidak mampu membayar 
iuran sekolah yang selalu ditanyakan gurunya.

Kegagalan, menurut Joko harus dibayar dengan mahal. Joko 
kemudian belajar dari keterbatasan yang dialaminya tersebut. 
“Bisa dibayangkan  kalau kalian tidak sukses maka bagaimana 
kehidupan kalian kedepan,“ ujarnya.

Menurutnya, kegagalan orang tua berpengaruh kepada anak-
anak. Mereka tidak dapat bergerak dengan bebas karena banyak 
keterbatasan. “Ini harus menjadi motivasi pemuda sekarang untuk 
sukses sehingga dapat memberikan kehidupan layak kepada 
keluarga,“ tambah Joko.

Joko kemudian memotivasi untuk dapat meraih kesuksesan. 
Ia membandingkan usaha pemuda di Indonesia dan di luar 

Joko Prasetyo dari PT CJDW, saat menyampaikan 
materi seminar di Auditorium UMK, Rabu, 19/10. 
(Dok. Portal)
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negeri. Di luar negeri pemuda usia 23 tahun dapat mampu lepas 
dari orangtuanya. Hal ini, menurut Joko, yang membedakan 
dengan masyarakat di Indonesia. “Di Indonesia, tua meski telah 
menempuh S2, masih bergantung sama orang tua,” ujarnya 
membandingkan.

Motivator yang lahir di Solo ini memberikan contoh alasan 
Mark Zumberg sampai mampu mendirikan perusahaan facebook. 
“Dia berusaha untuk dapat mandiri karena tidak ingin bergantung 
pada orang tuanya,“ tegas Joko.

Kegagalan seseorang, ujar Joko memberi penekanan, akan 
memberikan dampak begitu besar kepada diri sendiri, keluarga 
dan masyarakat sekitar.

Pemuda Indonesia, lanjutnya, perlu memiliki kesadaran akan 
manfaat dan kelemahan dari kesuksesan dan kegagalan. “Masing-
masing dapat memberi motivasi,” ujarnya. (Harun)
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Catatan Medis Korban Tewas Pra-Diksar 

Kematian salah satu calon menwa (camen), Ahmad Muntaha 
(20) menyisakan pertanyaan mengenai sebab kematian. 

Apalagi selepsa beberapa saksi yang mengaku melihat kegiatan 
pra pendidikan dasar (Pra-Diksar) Satuan Menwa 0923 Gondo 
Wingit Universitas Muria Kudus (UMK ) yang berlangsung di 
Bumi Perkemahan Abiyasa, Desa Menawan, Kecamatan Gebog 
Kabupaten Kudus, menjurus ke arah kekerasan.

Sampai kini, Kepoli-
sian Sektor Gebog telah 
melakukan proses pe-
nyelidikan. Hal ini dik-
etahui saat jumpa pers 
yang dihadiri wartawan, 
pengurus Menwa 0923 
Gondowingit dan alum-
ni, Kepolisian Sektor Ge-
bog, Dandim, serta Pem-
bantu Rektor III UMK di 
gedung Rektorat UMK.

Kepala Kepolisian Sektor Gebog, Ajun Komisaris R 
Sulistyaningrum kepada wartawan menunjukkan hasil sementara 
bukti penyelidikan yang telah diperoleh. Pihaknya telah memeriksa 
enam saksi yang terdiri dari tiga anggota menwa, dua warga 
menawan, serta seorang perangkat desa. Selain itu, bukti catatan 
visum yang dilakukan oleh Puskesmas Gondosari, dr. Rusmadiana 
juga telah didapatkan.

Menurut bukti catatan visum atas korban, ujar Kapolsek Gebog, 
menunjukkan bahwa pada diri korban tidak ditemukan memar, 
trauma, atau tindak kekerasan pada tubuh korban. Pada tubuh 
korban hanya terdapat lecet pada siku tangan. Selain itu, melalui 

Komandan Resimen Mahasiswa UMK, Ahmad fani Fauzi 
dan AKP. Sulistyaningrum, SH, Kapolsek Gebog Kudus 
memberikan keterangan pers di Ruang VIP UMK, Kamis 
(20/10). (Dok. Portal UMK)
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catatan visum, penyebab kematian korban juga tidak diketahui.

“Kami pro aktif menangani kasus ini. Jika ada saksi dengan 
bukti yang menguatkan, ada kemungkinan kasus akan masuk 
pada tahap penyidikan,” ujarnya.

Menanggapi kesaksian beberapa pihak kepada media massa 
yang mengaku melihat pelatihan pra-diksar mengarah pada 
tindak kekerasan, Komandan Menwa Satuan 0923, Ahmad Fani 
Fauzi mengatakan bahwa kesaksian tersebut tidak benar.

“Tidak ada tulisan atau logo UMK pada seragam satuan kami,” 
ujarnya membatah kesaksian yang mengaku mengetahui dari 
logo dan tulisan UMK pada seragam.

Fauzi di hadapan wartawan, kepolisian, dandim, serta 
Pembantu Rektor III UMK menunjukkan seragam kesatuan 
menwa 0293 Gondowingit UMK. Pada seragam hanya terdapat 
logo menwa satuan 0923.

Mengenai kecurigaan ada indikasi tindak kekerasan, Fauzi juga 
memberikan bantahan. Pihaknya menyatakan tidak melakukan  
aksi penelanjangan kepada yunior sebagaimana kesaksian 
beberapa orang kepada media massa.

“Tidak ada penelanjangan. Kami hanya menginstruksikan untuk 
membuka kaos hanya pada camen laki-laki pada saat bimbingan 
jasmani pagi. Agar badannya segar,” ujar Fauzi menjelaskan.

Menurut penuturan Danramil Bae, Ahmad Syafei, institusinya 
menerima surat permintaan untuk memberikan materi 
pengetahuan bela negara pada Sabtu dan materi pembacaan 
peta dan kompas pada Rabu. “Yang dimintakan kepada kami, 
hanya materi pengetahuan, jadi pelaksanaannya di ruangan,” 
ujarnya. (Farih/Heory)
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UMK Lantik 576 Wisudawan 

Universitas Muria Kudus (UMK) melantik 576 wisudawan pada 
rapat senat terbuka dengan agenda tunggal wisuda ke 47 

pada Sabtu, 22 Oktober 2011 di Auditorium UMK.

Peserta wisuda 
kali ini terdiri dari 14 
sarjana magister (S2), 
530 sarjana (S1), dan  
32 sarjana muda (D3). 
Wisudawan/wisudawati 
yang meraih predikat 
terbaik pada wisuda kali 
ini di antaranya; Fakultas 
Hukum, Budi Supriyatno, 
MH, IPK 3,71, Program Magister dan Ady Abdul Chakim, SH, IPK 
3,60, S1, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Anas 
Rohman, S.Pd, IPK 3,65, Progdi Bimbingan dan Konseling dan 
Wihdal Muna Lukluaty, S.Pd, IPK 3,92, Progdi Pendidikan Bahasa 
Inggris. Sedangkan wisudawan terbaik dari Fakultas Teknik 
Noor Azizah, S.Kom, IPK 3,80, Progdi Sistem Informasi dan Triwik 
Purnanto, A.Md, IPK 3,50, Progdi Teknik Mesin. Wisudawan terbaik 
dari Fakultas Psikologi, Nebi Natan, S.Psi, dengan IPK 3,50.

Sampai kini UMK telah meluluskan 148 sarjana magister dari 
2 Program Studi,  9.524 Sarjana S-1 dari 8 Program studi dan 922 
orang lulusan Diploma Tiga dari 3 Program Studi.

Semangat Muda

Dalam sambutan wisuda yang berdekatan dengan hari sumpah 
pemuda, Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA berpesan agar para 
sarjana mewarisi semangat membangun bangsa sebagaimana 
pernah dijanjikan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
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Rektor khawatir dengan krisis karakter bangsa, misalnya 
kesopansantunan dalam berkomunikasi. Cara berkomunikasi 
sebagian anggota wakil rakyat atau pemegang lembaga eksekutif 
dalam televisi dinilainya jauh dari karakter ramah bangsa 
Indonesia. “Pembenaran lebih didahulukan daripada kebenaran,” 
ujarnya.

Lagu berjudul Ibu Pertiwi yang bernuansakan cinta tanah air 
dinyanyikan rektor di tengah sambutannya. 

Sarjadi mewanti-wanti agar para sarjana tidak terjebak 
dengan meniru tingkah laku para pimpinan yang mencerminkan 
karakter negative tersebut. Generasi muda sebagai pemegang 
estafet kepemimpinan bangsa, diharapkan untuk bersatu demi 
melahirkan pemimpinan yang berbudi pekerti luhur.

“Cerdas dan Santun” sebagai jargon UMK, lanjutnya 
dilatarbelakangi oleh kesadaran untuk menjawab pudarnya 
karakter bangsa. Untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan 
mutu tinggi, UMK selalu mengevaluasi diri lembaga. Evaluasi 
untuk menjaga kualitas dilakukan dengan telah dibentuknya 
badan penjaminan mutu (BPM). 

Perkembangan dan kemajuan UMK, menurut Prof. Sarjadi, 
tidak lepas dari dukungan Kopertis VI Jateng, Pemerintah 
Daerah, Dosen dan karyawan, wali mahasiswa, masyarakat serta 
perusahaan yang ada di Kudus.

Semangat pemuda yang ditandai dengan peristiwa Sumpah 
Pemuda juga diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan 
Pembina UMK,  Drs. H. Djuffan Ahmad. Dengan mengutip tema 
hari Sumpah Pemuda dari Kemenpora yaitu “Pemuda Indonesia 
yang Berjiwa Wirausaha, Berdaya Saing dan Peduli Sesama”, 
Djuffan mengharap wisudawan terus memelihara spirit makna 
sumpah pemuda. (Farih/Hoery)
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Rektor Lantik 11 Pejabat Baru UMK 

Rektor Universitas 
Muria Kudus (UMK), 

Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA 
melantik 11 pejabat 
baru yang mengisi ja-
batan struktural UMK. 
Mereka dilantik setelah 
dinyatakan diangkat un-
tuk menggantikan sepu-
luh pejabat lama yang 
telah diberhentikan se-

bab ada tugas lain.

Sebelas pos jabatan struktural yang diisi pejabat baru 
sebagaimana dimaksud adalah Pembantu Rektor II, Dekan 
Fakultas Hukum, Kepala Lembaga Pendidikan (Lemdik), Kepala 
Laboratorium Prodi Sistem Informasi, Sekretaris Fakultas Psikologi, 
Kepala Laboratorium Psikologi, Sekretaris Progdi Psikologi, Kepala 
Progdi Bimbingan Konseling, Kepala Laboratorium BK, Kepala 
Progdi PGSD serta Sekretaris Progdi PGSD.

Selain melantik, pada acara yang berlangsung pada Sabtu 
(22/10/2011) ini, Rektor terlebih dahulu memberhentikan sepuluh 
pejabat yang sebelumnya menduduki posisi di atas, kecuali 
Sekretaris Progdi Psikologi. Pasalnya, Sekretrais Progdi Psikologi 
merupakan posisi struktural baru. 

Rektor dalam sambutannya berpesan bahwa perkembangan 
UMK yang semakin maju secara tidak langsung semakin menuntut 
pertanggungjawaban besar bagi pengelolanya. “Semakin 
tinggi, maka angin pun bertiup semakin kencang,” kata Sarjadi 
mengibaratkan.
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Menurut Prof. Sarjadi, UMK menjadi pusat perhatian dan 
sorotan masyarakat, baik pada sesuatu yang bersifat positif 
maupun negatif. Prof. Sarjadi menyampaikan kabar baik mengenai 
komentar beberapa pihak di Universitas Diponegoro (Undip) 
Semarang yang selama ini memiliki jalinan kerjasama dengan 
UMK. “Kualitas UMK semakin baik,” ujar Prof. Sarjadi menirukan 
komentar mereka.

Dalam waktu dekat, Pimpinan Universitas Stikubank (Unisbank) 
Semarang akan melakukan studi mengenai proses pelaksanaan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dipraktikkan di 
UMK. 

“Rektor, Pembantu Rektor, dan rombongan lainnya dari 
Stikubank akan ke UMK, untuk belajar KBK,” jelasnya.

Mengenai kinerja pengelolaan UMK, menurut Prof. Sarjadi, 
membandingkan dengan pekerjaan di perguruan tinggi milik 
Negara yang mementingkan proses dan menomorduakan hasil 
kinerja. “UMK tidak begitu, proses iya dan hasil juga iya,” tegas 
Rektor mengenai tuntutan kinerja.

Rektor juga menggaris bawahi bahwa menjadi pejabat tidak 
mudah. “Sulit, lho, kalau salah bisa jadi omongan banyak orang,” 
ujarnya.

Selain itu Prof. Sarjadi juga menyatakan apresiasinya terhadap 
para pejabat, baik yang baru maupun yang sebelumnya menjabat. 
“Terima kasih atas kinerja di posisi yang selama ini diemban 
sehingga UMK berkembang maju, dan selamat untuk mereka 
yang menjabat di posisi baru,” tambah Prof. Sarjadi.

Ketua Umum Yayasan Pembina UMK (YP UMK), Drs. Djuffan 
Ahmad, juga menyampaikan apresiasinya kepada mereka yang 
diberhentikan dan yang dilantik. Pasalnya, mereka turut berperan 
besar dalam kemajuan yang selama ini diraih UMK.

Djuffan juga menjanjikan dukungan dan kawalan dari 
pengurus yayasan atas program kerja yang telah disusun oleh 
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universitas. “Demi kemajuan UMK yang akan datang,” pungkasnya. 
(Farih/Hoery)

Daftar Pergantian Jabatan

No Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru

1. Pembantu 
Rektor II Iskandar Wibawa, SH. MH. Suciningtyas, SH. 

M.Hum.

2.
Dekan 
Fakultas 
Hukum

Subarkah, SH. M. Hum. Ristamadji, SH.MH.

3. Ka. Lemdik Ir. Endang Dewi Murinie, MP Heny Susilowati, SH. 
MH.

4. Ka. Lab. 
Progdi SI Eko Darmanto, S.Kom. M. Sc. Anteng Widodo, ST. 

M.Kom.

5.
Sekretaris 
Fakultas 
Psikologi

Mochamad Widjanarko, 
S.Psi., M.Psi.

Fajar Kawuryan, S.Psi. 
M.Si.

6.
Sekretaris 
Progdi 
Psikologi

- Trubus Rahardjo, S.Psi. 
M.Psi.

7. Laboratorium 
Psikologi Trubus Rahardjo, S.Psi. M.Psi.

Iranita Hervy 
Mahardayani, S.Psi. 
M.Psi.

8. Ka. Progdi BK Drs. Sucipto, M.Pd.Kons. Dr. Sukiman, M.Pd.

9.
Kepala 
Laboratotium 
BK

Drs. Sumarwiyah, M.Pd. Drs. Zaenal Hasan

10. Ka. Progdi 
PGSD Dr. Sukiman, M.Pd. Muhamad 

Kanzunudin, M.Pd.

11. Sekretaris 
Progdi PGSD

Muhamad Kanzunudin, 
M.Pd.

Yuni Ratnasari, S.Si. 
M.Pd.
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Akui Salah, Warta Jateng Janji Ralat Berita 

Harian umum Warta Jateng mengakui terdapat kesalahan 
pada berita berjudul “Menwa UMK Mirip STPDN” yang terbit 

pada Kamis (20/10) di halaman utama media tersebut. Berita yang 
menjadi headline tersebut akan diralat sebagaimana kesepakatan 
pada pertemuan antara Warta Jateng dengan Pimpinan 
Universitas Muria Kudus (UMK) di ruang rapat rektor pada Rabu 
(26/10) yang dimulai pukul 10.30 WIB.

Pertumuan antara 
UMK dan harian Warta 
Jateng dihardiri oleh 
Rektor, Prof. Dr. dr Sarjadi, 
Sp.PA, Pembantu Rektor 
III, Drs. Hendy Hendro 
Hadi Sridjono, M. Si, 
Humas UMK, Zamhuri, 
dan staf Humas Farih 
Lidinnilah. Sementara 
perwakilan dari harian Warta Jateng jajaran redaksi antara lain 
Ignatius Prayogo, Achiar M Permana, Malvin, Koordinator Liputan 
wilayah Muria, Suprapto, dan Suwoko (reporter).

Sebelumnya, pada Senin (24/10), UMK melayangkan surat 
somasi kepada Warta Jateng atas pemberitaan tersebut. Pasalnya, 
berita dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-
undang pers. Judul pada berita Warta Jateng memberikan 
penghakiman dengan menyatakan Resimen Mahasiswa (Menwa) 
UMK mirip dengan STPDN. Padahal, isi berita tersebut tidak 
memberikan penjelasan tentang kemiripan Menwa UMK dengan 
kampus STPDN. Inti dari surat somasi yang telah dilayangkan ke 
Warta Jateng, UMK menuntut perminataan maaf, dan Menerbitkan 
berita ralat atas judul berita dan lead (kepala) berita dari judul 
berita “Menwa UMK Mirip STPDN”.
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“Pada intinya, kami menangkap apa yang disampaikan oleh Pak 
Rektor. Ada kelemahan pada berita dan kami akan meralat berita,” 
ujar Ignatius Prayoga, setelah menyatakan permintaan maafnya. 
Yoga, begitu panggilannya, menyatakan akan membawa putusan 
ini pada forum rapat redaksi.

Yoga mengaku tidak ada maksud menyerang atau 
mendiskreditkan UMK dengan pemberitaan tersebut. Pasalnya, 
pemberitaan yang dilakukan oleh pihaknya, dimaksudkan 
agar kejadian serupa tidak lagi terulang, baik di UMK maupun 
perguruan tinggi lainnya. “STPDN kan ikon kekerasan di kampus, 
jadi kami menghubungan kejadian Menwa UMK dengan STPD 
karena nilai beritanya cukup tinggi,” ujar Yoga beralasan.

Warta Jateng, sambung Yoga, ikut diuntungkan dengan adanya 
UMK. Sebagai perguruan tinggi terbasar di wilayah Karesidenan 
Pati, pendapat para pakar di UMK dinilainya berkontribusi 
besar melalui pemberitaan yang dilakukan melalui medianya. 
“Bagaimanapun media akan bermitra dengan kampus, sebab 
orisinalitis ide di kampus masih terjaga,” kata Yoga.

Selain Yoga, Achiar M Permana yang juga aggota Dewan 
Redaksi Warta Jateng, mengungkapkan bahwa berita tersebut 
tidak memiliki maksud untuk menyerang UMK. “Sama sekali tidak 
bermaksud mendiskreditkan,” tegasnya.

Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA. mengaku tidak 
keberatan atas isi berita yang disampaikan oleh Warta Jateng 
tersebut. Berita dinilainya berimbang dilihat dari narasumbernya. 
Akan tetapi,  antara judul berita dengan isi berita tidak ada 
kesesuaian. “Jadi, salah satu harus di rubah,” tegas Prof. Sarjadi.

Berita bantahan yang juga ditayangkan Warta Jateng pada 
keesokan harinya (21/10), diakui Sarjadi, telah menjelaskan 
perkara karena secara detail berlawanan dengan pengakuan dua 
saksi yang menjadi narasumber pada berita “Menwa UMK Mirip 
STPDN”. Namun, pernyataan Menwa UMK mirip dengan STPDN 



166

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

belum terhapus oleh berita tersebut.

“Opini dan dampak yang mengaitkan Menwa UMK mirip 
STPDN harus dihapus dengan meralat berita tersebut. Karena hal 
itu tidak benar,” jelas Prof. Sarjadi pada perwakilan Warta Jateng. 
(Farih/Hoery)
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UMK Akhiri Perselisihan Pemberitaan 
Warta Jateng 

Universitas Muria Kudus (UMK) akhirnya menerima respon 
cepat dan positif yang diberikan oleh harian Warta Jateng 

atas perselisihan pemberitaan mengenai Resimen Mahasiswa 
(Menwa) UMK.

Perselisihan diawali ketika Warta Jateng memuat berita 
berjudul “Menwa UMK Mirip STPDN” pada Kamis (20/10) di 
halaman utama sebagai headline. Judul berita yang tidak sesuai 
dengan fakta di lapangan serta isi berita, dinilai UMK, melanggar 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai patokan kinerja media massa. 
Karena keberatan atas judul berita tersebut, pada Senin (24/10) 
UMK melayangkan surat somasi kepada pimpinan Warta Jateng 
di Semarang dengan tembusan media massa, Dewan Pers di 
Jakarta, serta Kopertis wilayah VI Jateng. UMK menuntut koreksi 
dari Warta Jateng atas berita tersebut.

Warta Jateng merespon surat somasi UMK dengan cepat. 
Pada Rabu (26/10), Dewan Redaksi Warta Jateng yang terdiri 
dari Ignatius Prayogo, Achiar M Permana, Malvin, Koordinator 
Liputan wilayah Muria, Suprapto dan Suwoko (reporter) menemui 
Pimpinan UMK. Hasil diskusi, Warta Jateng  mengakui kelemahan 
pada berita tersebut dan berjanji akan melakukan ralat.

Berita ralat, oleh Warta Jateng, diterbitkan pada Kamis (27/10) 
pada halaman utama koran tersebut dengan judul “Rektor : UMK 
Tak Seperti STPDN”.  

Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA menyatkan tidak 
keberatan atas ralat tersebut. “Kami mengapresiasi atas respon 
cepat serta langkah positif yang dilakukan oleh Warta Jateng. 
Karena salah ya harus dibetulkan,” jelas Prof. Sarjadi.

UMK juga mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada 
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Warta Jateng atas terselesaikannya dengan baik perselisihan 
pemberitaan tersebut. Dewan Pers, Kopertis VI Jateng, dan Media 
Massa juga turut dikirim surat tembusan.

Rektor juga berharap jalinan komunikasi antara UMK dengan 
media massa, khususnya Warta Jateng, tetap terjaga. “Peran 
media sangat besar bagi kemajuan bangsa. Kami sangat senang 
jika media bekerja secara profesional,” kata Prof. Sarjadi bangga 
atas kinerja media massa. (Farih/Hoery)
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Unisbank Studi KBK ke UMK 

Universitas Stiku-
bank Semarang  

melakukan studi pener-
apan sistem Kurikulum 
Berbasis Kompetensi 
(KBK) di Universitas 
Muria Kudus dalam 
kunjungannya bertajuk 
“Studi KBK” pada Rabu 
(2/11).

Kunjungan yang 
berlangsung sejak 

07.30 -14.00 WIB ini diikuti oleh Rektor Unisbank beserta jajaran 
pimpinan perguruan tinggi beserta pejabat kepala progdi di 
Unisbank. Rombongan  disambut oleh Rektor UMK beserta jajaran 
pimpinan.

Dalam sambutannya Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA. 
mengapresiasi atas kepercayaan Unisbank terhadap pelaksanaan 
KBK di UMK. “Sebenarnya KBK itu mudah, tapi dalam praktiknya, 
ide besar tim menjadikannya menjadi terasa sulit,” ujarnya.

Prof. Sarjadi mengungkapkan, ide dan putusan untuk 
menerapkan KBK di UMK dirintis sudah lama.

Rektor Unisbank, Dr. Bambang Suko Priyono, MM menilai, UMK 
sebagai perguruan tinggi yang lebih awal menerapkan sistem 
KBK memiliki pengalaman dan kualitas baik. Unisbank berharap 
dapat belajar dari pengalaman dan proses yang pernah dilakukan 
oleh UMK. Pasalnya, persiapan penerapan sistem KBK yang telah 
ditempuh Unisbank selama setahun dinilainya belum maksimal.

“Kami ingin memperbaiki proses pembelajaran di perguruan 

Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA., menerima kunjungan 
dari Unisbank di ruang VIP Gedung Induk, Rabu (2/11). (Dok. 
Portal)
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tinggi,” ujarnya menjelaskan maksud studi KBK di UMK.

Koordinator kunjungan yang sekaligus Pembantu Rektor I 
Unisbank, Dr. Kristiana Riyanti, SH. MM. juga menyampaikan 
alasan ketertarikan studi sistem KBK di UMK. Penerapan KBK di 
UMK sejak tahun 2010, dinilainya termasuk cepat. “Kami saja 
menargetkan tahun 2012/2013 baru dapat menerapkannya, 
sehingga nantinya lulusan kami dapat kompeten dengan dunia 
kerja,” tegasnya. 

Meski telah melakukan persiapan selama lebih dari setahun 
dengan mendatangkan ahli, Dr. Kristina mengaku masih merasa 
berat mengejar target tersebut. “Meski berat, kalau sudah berniat, 
kami yakin bisa,” pungkasnya.

Dalam paparan materi mengenai Implementasi KBK di UMK, 
Pembantu Rektor I, Drs. Masluri, MM., menyampaikan proses tahap 
pelaksanaan sistem KBK di UMK. Menurutnya, UMK telah merintis 
program tersebut sejak 2004 silam dengan Prof. Sarjadi sebagai 
penggeraknya. Hal tersebut sebagai respon atas keputusan 
departemen pendidikan 2003 bahwa pada 2009 semua perguruan 
tinggi ditargetkan telah menerapkan sistem KBK.

Langkah-langkah untuk memenuhi target tersebut, sejak 2005 
UMK melakukan percepatan pengembangan kualitas pendidikan. 
Pada tahun tersebut juga dibentuk Lembaga Pendidikan 
(Lemdik) yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan dan 
pengajaran KBK. Dua tahun kemudian, 2007 Badan Penjaminan 
Mutu (BPM) juga dibentuk untuk menjamin mutu layanan 
akademik perguruan tinggi. 

Model pembelajaran yang berpusat pada dosen (Teacher 
Centered Learning), lanjut Masluri, kemudian diganti dengan 
model pembelajaran menuntut keaktifan mahasiswa (Student 
Centered Learning).

Pada rintisan perubahan kurikulum menuju penerapan sistem 
KBK, UMK banyak berbenah dengan disertai konsultasi dengan 
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para pakar.

Setelah dinilai siap, pada 2010 UMK memutuskan menerapkan 
sistem KBK di seluruh program studi (progdi) yang terdapat di 
UMK. “Ya, memang tidak terlepas dari hambatan dan kendala 
untuk mewujudkannya,” papar Masluri.

Paparan Masluri banyak direspon oleh peserta kunjungan 
Unisbank. Banyak pertanyaan seputar proses dan pengalaman 
penerapan KBK dijelaskan oleh Masluri.

Pada kegiatan kunjungan studi tersebut, pimpinan fakultas 
dan progdi dari Unisbank mengunjungi praktik penerapan KBK di 
masing-masing progdi di UMK. (Farih/Hoery)
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Pertama Akreditasi, Progdi Akuntansi UMK 
Langsung B 

Program Studi (Progdi) Akuntanasi (S1) Universitas Muria 
Kudus (UMK) memperoleh akreditasi B pada kali pertama 

mengajukan akreditasi. Progdi yang diselenggarakan sejak 
2007 ini, sebelumnya hanya berstatus izin penyelenggaraan dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

Peringkat tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 25/
BAN-PT/Ak-XIV/SI/IX/2011, disebutkan bahwa Progdi Akuntansi 
S1 UMK memperoleh nilai 313 atau peringkat B. Akreditasi berlaku 
hingga 23/09/2016.

Menurut Dekan 
Fakultas Ekonomi, Drs. 
Masruri, MM., faktor uta-
ma yang menyebabkan 
asesor BAN-PT memberi-
kan akreditasi tersebut 
adalah peningkatan kuali-
tas dan kuantitas dosen 
serta sarana pembelaja-
ran, yakni laboratorium 
perbankan dan akuntansi serta Pojok Bura Efek Indonesia (Pojok 
BEI).

Hasil akreditasi B, menurut Masruri, menjadi prestasi tersendiri 
bagi Progdi Akuntansi. Akreditasi menjadi modal besar bagi 
progdi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Selama ini, jumlah peminat di Progdi Akuntansi terus 
bertambah, apalagi dengan adanya hasil akreditasi ini,” ujar 
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Masruri atas kemungkinan naiknya jumlah mahasiswa baru.

Saat ini, Progdi Akuntansi S1 UMK terdapat total 635 mahasiswa. 
Pada tahun ajaran 2011/2012 ini, prodgi tersebut menerima 235 
mahasiswa baru. “Kenaikannya hampir 50 persen dibanding tahun 
sebelumnya,” jelasnya sembari menunjukkan jumlah mahasiswa 
baru 2010/2011 sebanyak 160 orang.

Selain itu, papar Masruri, hasil akreditasi juga menjadi kado 
spesial bagi calon sarjana akuntasi. Pada 22 Oktober lalu, tujuh 
sarjana menjadi angkatan pertama lulusan Progdi Akuntansi S1 
yang diwisuda. “Kalau belum terakreditasi kasihan lulusan ketika 
mencari kerja. Mereka akan dipertanyakan,” ujarnya. (Farih/
Hoery)
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UMK Tambah Progdi Teknik Mesin S1 

Di penghujung 2011 
ini, Universiversitas 

Muria Kudus (UMK) 
kembali menambah 
sebuah program 
studi (Progdi) baru, 
yakni Teknik Mesin 
program Sarjana (S1). 
Pembukaan program 
studi baru Teknik Mesin 
S1 diperoleh melalui 
surat Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor : 132/E/O/2011 tertanggal 4 Juli 2011 
tentang Penyelenggaraan Program Studi Teknik Mesin (S1) pada 
Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus.

Menteri Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam surat, 
memberikan ijin penyelenggaraan Progdi Teknik Mesin jenjang 
program Sarjana (S1) di UMK. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan akademik. Ijin berlaku selama dua 
tahun.

Dekan Fakultas Teknik UMK, Sugeng Slamet, ST. MT. 
menyatakan, terdapat keterlambatan penerimaan surat keputusan 
tersebut. Pasalnya, surat yang telah dibuat pada Juli, oleh UMK, 
baru diterima pada November.

Menurut Dekan, pihaknya akan segera menindaklanjuti 
progdi yang telah diajukan sejak setahun lalu tersebut. Sumber 
daya manusia (SDM) dan sarana prasarana di Fakultas Teknik 
dinilainya sudah mencukupi. Tahun ajaran mendatang, progdi 
baru tersebut mulai menerima mahasiswa baru. “Kami akan 
segera menginformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah satu tempat kuliah dan Praktikum Progdi Teknik 
Mesin S1 UMK. (Dok. Portal)
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Progdi Teknik Mesin S1, menurutnya, telah dinantikan oleh 
masyarakat dan alumni D3 Teknik Mesin UMK. Pasalnya, lulusan 
teknik mesin jenjang S1 memiliki potensi besar untuk diterima 
di dunia kerja. Kian bertambahnya jumlah Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) vokasi, secara tidak langsung, dinilainya 
membutuhkan tenaga pendidik yang ahli di bidangnya. “Belum 
besarnya kebutuhan sektor industri pada tenaga ahli menengah,” 
jelasnya mengenai prospek lulusan.

Dengan diselenggarakannya progdi Teknik Mesin (S1), lanjut 
Sugeng, Teknik Mesin jenjang diploma (D3) tidak serta merta 
akan ditutup. Hal ini merupakan tantangan bagi fakultas untuk 
dapat menjaga agar keduanya tetap dapat berjalan. Pihak 
fakultas terlebih dahulu akan melihat perkembangan respon dari 
masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Pasalnya, 
selama ini target penerimaan mahasiswa baru mampu dipenuhi 
oleh Progdi Teknik Mesin (D3). “Setiap tahun kami menerima 
antara 70-80 mahasiswa,” katanya.

Sebaliknya, bertambahnya progdi baru, sambung Sugeng, 
pilihan masyarakat untuk belajar di UMK semakin banyak.

Dekan berharap, kehadiran progdi baru dapat memperluas 
khazanah keilmuan di UMK sehingga pengabdian dan kerjasama 
dengan masyarakat atau industri dapat lebih maju. 

Di samping program magister, kini, di UMK memiliki 13 progdi. 
Pasalnya, 14 progdi yang sebelumnya terdapat di UMK berkurang 
setelah dua progdi berjenjang diplomaTiga (D3) ditutup, yakni 
Teknik Elektro dan Akuntansi. (Farih/Hoery)
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166 Mahasiswa UMK Dapat Beasiswa 

Sebanyak 166 mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) 
memperoleh beasiswa dari berbagai program beasiswa yang 

terdapat di UMK. Beasiswa diberikan secara beragam. Bahkan 
pada tahun 2011 ini, terdapat program beasiswa pendidikan 
secara penuh.

Jumlah penerima 
beasiswa tersebut terse-
bar dalam beberapa 
program beasiswa. Di-
antaranya, peningkatan 
Prestasi Akademik (PPA) 
Kopertis (52 mahasiswa), 
Bantuan Belajar Maha-
siswa (BBM) Kopertis (57 
mahasiswa), Supersemar 
(3 mahasiswa), Dinas Pen-
didikan Provinsi Jateng 
(16), PT. Djarum (8 mahasiswa), Magang (30 mahasiswa).

UMK juga memberikan beasiswa pendidikan secara penuh 
kepada 13 mahasiswa baru. Selain bebas dari biaya kuliah di UMK, 
biaya hidup mereka juga ditanggung UMK melalui pembiayaan 
Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) Tema B 2011.

Ketiga belas mahasiswa yang memperoleh beasiswa tersebut 
tercantum dalam Surat Kuputusan Rektor Universitas Muria Kudus 
Nomor: 18/R.UMK/Sek/Kep/H.52.01/IX/2011. Mereka adalah Fiki 
Reni Finasari, Nafisatur Rosyidah, Suroso, Siti Ayu Ardila, Ivon 
Marlina, Ahmad Safii, Fifi Mei Mardiana, Sofiana, Dwi Anis Fitriyani, 
Moch Soshwil Widat, Mila Novita, Riyatun Ni’mah dan Ernawati.

Beasiswa merupakan efek raihan prestasi sebagai buah 
belajar keras. (Dok. Portal)
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Koordinator PIC (Per-
son In Charge) PHKI B, 
Anggit Wicaksono, SH, 
MH, menyatakan, bea-
siswa merupakan imple-
mentasi dari raihan UMK 
atas PHKI B. Peningkatan 
akses bagi masyarakat 
kurang mampu yang 
berprestasi menjadi 
salah satu programnya. 

“Selain dari dana PHKI B, YP UMK juga berperan besar dengan tu-
rut memberikan dana,” katanya menjelaskan sumber dana bea-
siswa.

Program beasiswa PHKI B akan diselenggarakan hingga tiga 
tahun ke depan. Pada 2011, dari kuota 14 mahasiswa dengan 18 
pendaftar, hanya terdapat 13 yang memenuhi kriteria.“Dari 14 
yang dinyatakan lolos seleksi, ternyata setelah dicek ke tempat 
tinggal, satu peserta termasuk mampu, jadi terpaksa dibatalkan,” 
tutur Anggit memberikan penjelasan.   

Masing-masing penerima beasiswa akan memperoleh fasilitas 
biaya hidup sebesar Rp. 500 ribu/bulan berasal dari alokasi dana 
PHKI B. Sementara biaya SPP, Registrasi dan dana pengembangan 
dan DPMDB, selama maksimal empat tahun, ditanggung oleh YP 
UMK.

Panitia akan melakukan evaluasi dalam jangka tiap semester. 
Apabila prestasi mahasiswa penerima beasiswa menurun, panitia 
akan menghentikan beasiswa bagi mahasiswa bersangkutan.

Anggit mengungkapkan, selama ini tidak ada program 
beasiswa yang diberikan sejak awal masuk kuliah, sehingga 
beasiswa sulit diakses oleh mereka yang benar-benar tidak 
mampu namun berprestasi. Melalui beasiswa beasiswa penuh 
seperti inilah, akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu 

Berawal dari keseriusan dalam belajarlah beasiswa diraih. 
(Dok. Portal)
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namun berprestasi dinilainya benar-benar terjadi.

Sumber Lain

Anggit mengungkapkan, pihaknya sedang berupaya mencari 
sumber pendanaan lain agar kuota beasiswa pendidikan secara 
penuh dapat bertambah. Upaya tersebut dilakukan melalui 
jalinan komunikasi antara panitia PHKI B dengan perusahaan di 
Kudus dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. 

Perusahaan, menurutnya, dapat mengalokasikan dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program beasiswa ini, 
sementara pemkab melalui alokasi anggaran pendidikan. “Kami 
sedang merencanakan membuat forum lokakarya,” terangnya 
menjelaskan forum untuk mengundang perusahaan dan 
pemkab.

Ia berharap, perusahaan dan pemkab turut berperan serta, 
sehingga kuota beasiswa yang pada tahun ini hanya untuk 14 
mahasiswa, ke depan dapat ditambah. “Masih banyak yang 
membutuhkan,” ujarnya. (Farih/Hoery)
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UMK Ikrarkan Nilai-nilai Kepahlawanan 

Memperingati hari 
pahlawan, civi-

tas akdemika Universi-
tas Muria Kudus (UMK) 
mengikrarkan 10 butir 
nilai-nilai kepahlawanan 
pada akhir acara diskusi 
dan bedah “Info Muria” 
edisi VII bertajuk “Meng-
gali Nilai-nilai Kepahla-
wanan yang Mulai Pudar” pada Kamis (10/11) sore.

Sekitar 60 peserta acara yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan 
pejabat kampus turut serta dalam acara yang diselenggarakan 
oleh Humas UMK kersajama dengan Djarum Foundation Bhakti 
Pendidikan. Kesepuluh butir nilai-nilai kepahlawanan dimaksudkan 
untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta 
tanah air yang mulai tergerus oleh nilai-nilai dari luar.

Sebelumnya, sebagai 
pemantik semangat na-
sionalisme, empat pem-
bicara memaparkan ma-
teri mengenai kepahla-
wanan. Mereka adalah 
Drs. Hendy Hendro HS. 
M.Si. (Pembantu Rektor 
III UMK), Edy Supratno, 
M.Hum. (KPUD Kudus), 

Muhammad Kanzunudin, M.Pd. (Kaprogdi PGSD UMK), serta 
Much Harun (Pimpinan Umum Peka UMK).
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Hendy melalui makalah berjudul Memudarnya Semangat Na-
sionalisme dan Kepahlawanan, mengingatkan bahwa sebagai 
bangsa besar bangsa Indonesia semestinya harus mengingat jasa-
jasa pahlawan. Hal itu sebagai penghargaan dan penghormatan 
atas pengorbanan jiwa dan raga mereka dalam memerdekakan 

Republik Indonesia.

Era reformasi yang 
mengusung kebebasan, 
lanjutnya, telah mem-
bawa bangsa pada 
memudarnya nilai-nilai 
dan karakter bangsa. 
Pasalnya, semangat dan 
sikap mementingkan diri 
sendiri dan kelompok 
lebih diutamakan. “Kita 
lupa pada faham dan jati 
diri bangsa kita,” ujarnya 
khawatir atas fenomena 
yang terjadi.

Hendy juga mengutip 
hasil jajak pendapat yang 
pernah dilakukan oleh 

satu satu media cetak nasional. Hasilnya, menurut Hendy, sangat 
menghawatirkan. Sebanyak 72 persen dan 85 persen responden 
menyatakan elit pemimpin Negara lebih mementingkan diri 
sendiri dan kadar kepahlawanan mereka dinilai rendah. “Mereka 
tidak pantas menjadi teladan,” ujarnya.

Beberapa fenoma, menurut Hendy, cukup menunjukkan 
melemahnya bangunan nasionalisme. Diantaranya, sparatisme, 
anarkisme, sentiment kedaerahan, kepentingan-kepentingan 
kelompok, serta kebijakan yang meminggirkan produk lokal.

Kanzunudin, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia juga 
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menunjukkan fakta yang senada. Pasalnya, saat ini, nama jalan di 
Papua sudah diganti dengan bahasa-bahasa asing.

Pendidikan, menurutnya, menjadi solusi yang tepat untuk 
mengatasi melemahnya nasionalisme.

Lebih khusus, Edy mengungkapkan, sejarah menjadi kunci 
penting bagi penanaman semangat nasionalisme melalui 
cerita-cerita kepahlawanan di masa perjuangan. Namun begitu, 
Dia menyayangkan  penulisan sejarah yang mengidentikkan 
pahlawan dengan perang senjata.

“Jika ditulis secara sempit seperti ini, maka yang dikenal sosok 
pahlawan bukan nilai-nilai kepahlawanannnya,” ujarnya.

Harun lebih menyoroti peran generasi muda yang berperan 
dalam sejarah besar Indonesia. Mahasiswa menurutnya terbukti 
punya peran besar, baik di era perjuangan, orde lama, orde baru 
dan reformasi. ”Sayangnya, saat ini mereka lebih mementingkan 
nilai dari pada isu sosial,” ujarnya menunjukkan kelemahan 
mahasiswa kini. (Farih/Heory)
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UMK Gelar Pelatihan Jurnalistik di Blora 

Universitas Muria Ku-
dus (UMK) beker-

jasama dengan Suara 
Merdeka, PT Telkom Blo-
ra, Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (KPAD) 
menggelar Roadshow 
Pelatihan Jurnalistik Pe-

lajar 2011 di Blora. Kegiatan rencananya digelar di 10 Sekolah Lan-
jutan Tiangkat Atas (SLTA) se-Blora sejak 14-29 November 2011.

Di hari pertama, Senin (14/11), sekitar 60 siswa SMA 1 Negeri 
Blora antusias mengikuti pelatihan yang digelar di sekolah 
setempat. Acara dimulai pukul 13.30 dan dibuka langsung 
Kepala Sekolah Teguh Sutrisno. Sebelum membuka acara ia 
mengemukakan, pelatihan jurnalistik yang notabene belajar 
tentang teknik dan seluk beluk kepenulisan sangat lah penting.

‘’Pelatihan seperti ini sangat penting untuk mengembangkan 
skill menulis anak-anak. Apalagi banyak juga siswa-siswi SMA 1 
Blora ini yang sering mendapat prestasi dari berbagai kejuaraan 
di bidang penulisan di tingkat lokal, regional, maupun nasional,’’ 
katanya. 

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, apabila ditekuni dengan 
serius, skill menulis bisa menjadi mata pencaharian yang cukup 
prospektif. ‘’Kalau kemampuan menulis diasah terus menerus, bisa 
menjadi sumber penghasilan di masa depan,’’ ujarnya. ‘’Mulanya, 
tulisan kurang baik, kalau di asah terus, lama-lama akan semakin 
baik,’’ lanjutnya.

Ade Rosalina, salah satu peserta mengatakan tertarik ikut 
pelatihan karena ingin mengetahui lebih dalam tentang seluk 
beluk dunia kepenulisan. ‘’Saya ingin tahu bagaimana caranya 
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menjadi wartawan. Selain itu, juga ingin mengetahui seluk beluk 
tulisan di media massa,’’ katanya. 

Karena itulah, begitu digelar roadshow kepenulisan ini, ia 
dan teman-temannya tak ingin ketinggalan. ‘’Menarik sekali ikut 
pelatihan ini, karena selain menulis, kita dikenalkan dengan dunia 
teknologi informasi dari Telkom dan juga ada sosialisasi soal 
budaya membaca dari KPAD,’’ kata Ade yang diamini Nor Raida. 

Di hari pertama pada roadshow, materi jurnalistik disampaikan 
oleh Humas UMK, Zamhuri. ‘’Menulis adalah satu skill yang sangat 
penting. Selain mengajari anak menjadi ktitis, juga produktif,’’ 
tegasnya.  

Zamhuri dalam paparannya mengatakan, berita adalah 
penyampaian fakta-fakta. ‘’Biasanya dalam berita di koran ada 
sebuah lead, yaitu kepala berita,’’ katanya yang mengajak peserta 
melihat secara langsung berbagai rubrik yang ada di Suara 
Merdeka. 

Lebih lanjut Humas UMK ini mengatakan, di media massa ada  
rubrikasi-rubrikasi yang memuat tulisan-tulisan yang sangat 
beragam. ‘’Di Suara Merdeka ada halaman hiburan, olahraga, 
ekonomi, dan untuk halaman pendidikan Edukasia dijadikan 
sebagai nama rubriknya,’’ katanya dalam acara yang dihadiri 
Manajer Pemasaran Suara Merdeka Romdhoni, Basuki dan Kasiban 
dari Telkom Blora, serta Yusuf Fitri dari KPAD Blora. (Farih/Hoery)
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Maksimalkan Laboratorium Komputer untuk 
Pelatihan 

Hari kedua Roadshow 
Pelatihan Jurnalistik 

Pelajar Blora 2011 
kerjasama Suara 
Merdeka, Kantor 
Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (KPAD), Telkom 
Blora, dan Universitas 
Muria Kudus, bertempat 
di SMA 1 Ngawen. 

Para siswa 
yang rata-rata aktif 
di OSIS dan pengelola majalah dinding sangat antusias  
mendengarkan penjelasan narasumber. ‘’Dalam upaya 
membangun budaya baca bagi pelajar Blora, KPAD membuka 
kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar untuk berkunjung, 
membaca dan belajar di perpustakaan,’’ ujar Yusuf Fitri dari KPAD 
mengawali paparannya.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung, 
terangnya, KPAD pun dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
penunjang. ‘’Kami sudah memiliki e-book, ruang multimedia, dan 
juga ada ruang khusus untuk anak-anak,’’ tambahnya.

Kasiban dari Telkom Blora yang menjadi narasumber kedua 
berbicara panjang lebar tentang seluk beluk dunia teknologi 
informasi yang demikian berkembang pesat. ‘’Kami memiliki 
kanal-kanal yang cukup lengkap. Ada kanal tentang musik bagi 
yang suka musik, kanal bola, dan lain sebagainya.’’

Sedang materi jurnalistik pada kesempatan ini disampaikan 

Yusuf Fitri (kiri) didampingi Farid dari KPAD Blora 
menyampaikan tentang pentingnya budaya membaca 
dalam Roadshow Jurnalistik Pelajar Blora 2011, Selasa 
(15/11) . (Dok. Portal)
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oleh Sunaryo. Kasubag Program Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga ini memaparkan jika menulis bukanlah bakat 
alam. ‘’Menulis adalah sebuah proses pembelajaran yang harus 
dilakukan terus menerus.’’ 

Dia mengemukakan, setiap orang pada dasarnya punya 
kesempatan yang sama luas untuk membuat tulisan. Namun 
begitu dibutuhkan kemampuan menganalisa sebuah persoalan, 
selain itu juga harus ditopang oleh kebiasaan membaca buku. 
‘’Menulis ini ada korelasinya dengan membaca sebagaimana yang 
disampaikan oleh Mas Yusuf dari KPAD. Menulis itu kemampuan 
analitis-praktis, kalau buku itu sumber ilmu,’’ paparnya. (Ros/
Farih)
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Ingin Majukan Sekolah dengan Menulis 

Meski belum per-
nah mendapatkan 

pelatihan secara khu-
sus tentang jurnalisme 
atau dunia tulis menu-
lis, namun keinginan 
para siswa SMA Negeri 

2 Cepu, Blora, membesarkan sekolah tempatnya belajar dengan 
tulis menulis sangat lah tinggi.

Optimisme itu mereka kemukakan saat Roadshow Jurnalistik 
Pelajar Blora 2011 yang diselenggarakan oleh Universitas Muria 
Kudus (UMK) kerjasama Suara Merdeka, Telkom Blora, Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Blora pada Rabu (16/11) 
di sekolah tersebut. ‘’Selama hampir dua tahun saya belajar di 
sekolah ini, baru kali ini ada pelatihan jurnalistik digelar,’’ ujar Agus 
Susilo, ketua OSIS.

Karena baru pertama kali digelar pelatihan penulisan di sekolah 
tersebut, tak heran jika anak-anak sangat antusias mengikuti 
pelatihan. ‘’Pelatihan ini menjadi awal bagi kami untuk mengenal 
lebih jauh tentang tulis menulis. Harapan kami, ke depan majalah 
dinding (Mading) yang selama ini belum tergarap maksimal, 
nantinya bisa lebih baik,’’ Agus menambahkan.

Hal senada dikemukakan salah satu peserta, Riswanto. ‘’Baru 
pertama kali ini ada pelatihan jurnalistik. Bagi kami kegiatan ini 
begitu penting, karena bisa mendorong prestasi siswa juga bisa 
berperan memajukan sekolah dengan karya tulis,’’ ujarnya.

Beruntung

Tidak jauh berbeda dengan Agus Susilo dan Riswanto, para 
peserta lain juga merasakan yang sama. Primanina Juwita 
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Anggraheni, misalnya. Dia merasa beruntung karena diberi 
kesempatan ikut serta dalam pelatihan jurnalistik yang baru 
pertama digelar di sekolahnya ini.

‘’Saya baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini. Ini sangat 
bagus untuk menambah wawasan. Saya cukup beruntung bisa 
menjadi salah satu peserta, karena tidak semua siswa boleh ikut,’’ 
kata Juwita yang mengaku suka menulis puisi dan cerpen sejak 
masih di bangku SMP.

Peserta lain, Gemini Astutik mengemukakan hal senada. ‘’Kami 
akan mencoba menulis setelah ini. Ada Mading yang bisa menjadi 
ruang belajar bagi kami, tentu dengan bimbingan Bapak dan Ibu 
guru,’’ katanya dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Kepala 
Bidang Kurikulum, Drs Wintoro.

Sementara guru matematika yang ikut mendampingi para 
siswa pelatihan hingga selesai, Drs. Subardi mengapresiasi 
kegiatan ini. Dia berterima kasih atas kerjasama yang terbangun, 
sehingga siswa-siswinya dapat lebih paham tentang dunia 
jurnalistik. 

‘’Sebetulnya potensi siswa sekolah ini di bidang penulisan 
cukup baik. Cuma butuh pendampingan dan bimbingan yang 
lebih serius. Apalagi beberapa anak juga ada yang sudah senang 
membuat puisi, bahkan sudah ada yang mencoba menulis novel,’’ 
ujar guru yang suka membaca buku-buku sastra sejak masih 
muda. (Ros/Farih)
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Penulis Harus Peka Sosial 

Jadi penulis itu harus peka terhadap lingkungan sosial. Sebab, 
menulis itu idenya bisa berawal dari hal-hal sederhana yang 

ada di sekitar kita. Hanya membutuhkan analisis lebih lanjut.

Hal itu dikemukakan 
oleh Sunaryo saat 
memaparkan materi 
dalam Roadshow 
Jurnalistik Pelajar 2011 
di SMK Negeri 2 Blora, 
Kamis (17/11). Roadshow 
pelatihan jurnalistik di 
sekolah tersebut merupakan sekolah ke empat yang dikunjungi 
tim dari Suara Merdeka, Telkom Blora, Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah (KPAD), dan Universitas Muria Kudus (UMK) dari 10 
sekolah yang diagendakan.

‘’Apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi tema yang 
sangat menarik untuk ditulis. Salah satu contohnya, anak-anak 
bisa menulis tentang guru idola. Saya yakin, persepsi setiap siswa 
akan berbeda satu sama lain terkait guru idola,’’ katanya.

Mengenai struktur penulisan, kata Kasubag Program Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), sama dengan 
model penulisan lainnya, baik makalah maupun karya ilmiah 
lain.

‘’Inti tulisan itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Hanya 
perlu pengembangan-pengembangan melalui sebuah analisa 
mendalam untuk mencari solusi atas persoalan (tema) yang 
ditulis,’’ ujarnya yang juga Wartawan Cempaka Minggu Ini (Suara 
Merdeka Group).

Kepala Sekolah Drs Sugianto MPd melalui Wakil Kepala Bidang 
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Kesiswaan, Drs Muhammad Ikhwan mengemukakan, berharap 
anak-anak didiknya bisa mendapatkan masukan-masukan yang 
sangat berharga terkait budaya baca, menulis, dan juga soal 
teknologi informasi dari narasumber yang datang.

‘’Kami tidak bisa memberikan ruang yang layak menyambut 
tim dari Suara Merdeka, Telkom, KPAD, dan UMK dalam roadshow 
kali ini. Tetapi kami sangat berharap anak-anak bisa mendapatkan 
sesuatu (masukan) yang banyak dari para narasumber,’’ katanya 
sembari tersenyum.

Tuti Susanti, salah satu peserta pelatihan melihat pelatihan 
yang digelar di sekolahnya bisa memberi banyak manfaat kepada 
para siswa. ‘’Ini bisa memotivasi kami untuk lebih meningkatkan 
pembelajaran di bidang tulis menulis, sekligus akan berdampak 
positif agar lebih mudah memahami pelajaran sekolah yang 
terkait dengan jurnalistik,’’ katanya.

Sementara itu, seperti biasanya, Yusuf dari KPAD Blora tak henti-
henti memompa semangat para pelajar itu untuk meningkatkan 
budaya membaca, sedang Kasiban dari Telkom menjelaskan 
secara gamblang mengenai dunia teknologi informasi (IT). (Ros/
Farih)
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Belajar Wirausaha dari Steve Jobs 

Banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur 
karena dianggap kurang memiliki jiwa wirausaha. Hal ini 

yang menggugah Unit Pelaksana Tugas Mata Kuliah Umum 
Universitas Muria Kudus (UPT MKU UMK) mengadakan 
kuliah umum keterampilan wajib kewirausahaan bertajuk 
“Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha Bagi Mahasiswa” pada 
Sabtu (19/11) di Auditorium UMK.

Sekitar 500 maha-
siswa dari berbagai 
progdi memenuhi ruang 
Auditorium. Mereka an-
tusias mengikuti jalannya 
kuliah umum. 

Dua narasumber yang 
berkompeten dalam bi-
dang kewirausahaan, 
yakni Stefanus JJ Bati-

halim (Pim. Nojorono) dan Budhi Hendarto (praktisi sekaligus 
motivator). Kedatangan mereka dimaksudkan untuk memotivasi 
mahasiswa sehingga dapat menumbuhkembangkan jiwa kewi-
rausahaan. 

“Nantinya, lulusan UMK diharapkan dapat menjadi 
enterpreneur yang dapat menciptakan usaha sendiri,” ujar Ka. 
MKU, Panca Winayuningsih menjelaskan maksud adanya mata 
kuliah wajib kewirausahaan.

Menurut Budhi Hendarto, semua orang memiliki kesempatan 
dan mampu menjadi enterpreneur,  asalkan memiliki kemauan. 
Dia membagi tips bagaimana cara mengawali berwirausaha.

“Banyak orang di sekitar kita yang berwirausaha, semua 
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mengawali usahanya dari yang kecil, hanya saja kita tak pernah 
berfikir demikian,” katanya. Mereka, lanjutnya, selalu berfikir 
bagaimana mencari uang dengan jalan halal serta mengatur 
keuangan secara baik.

“Kewirausahaan bukan seni, bukan bakat, semua orang bisa 
melakukannya. Untuk itu ayo rencanakan dan praktikkan” tutur 
Budhi mengajawak para mahasiswa untuk berwirausaha.

Untuk menjadi enterpreneur, menurutnya, dapat dimulai dari 
merubah paradigma atau pola pikir. Perlu ditumbuhkan cara 
berfikir kreatif dengan membuat perencanaan dan keinginan 
(passion) untuk kemudian dikerjakan. Selain itu, kedisiplinan 
sangat diperlukan untuk melakukan perubahan dari bisa menjadi 
biasa hingga membudaya. 

“Tidak hanya otak yang dicerdaskan, tetapi juga tangan, mulut, 
mata, telinga, kaki, perasaan, watak dan disiplin,” terangnya.

Budhi menganjurkan agar latihan praktik wirausaha dilakukan 
sejak dini mungkin dengan memulainya dari hal sederhana 
sampai menjadi besar dan komplek.

Belajar dari Steve Jobs

Sementara Stefanus JJ Batihalim, ia mengawali materinya 
dengan mengambil kisah perjalanan karier Steve Jobs pencipta 
produk Apple. 

Menurutnya, terdapat tujuh langkah filosofi Steve Jobs yang 
dapat dimabil pelajarannya. Ketujuhnya diantaranya adalah 
pertama, bekerja sesuai bidang yang disukai, mendengarkan 
hati sanubari dan mencari sampai menemukan pekerjaan yang 
disenangi kemudian bekerjalah dengan hati atau cintailah 
pekerjaanmu.

Kedua, membuat lekukan di alam semesta, artinya 
visi sangat menentukan arah karir dan buatlah impian.  
Ketiga, nyalakan atau hidupkan otak, tidak ada inovasi tanpa 
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kreatifitas. Kreatifitas merupakan tindakan yang menghubungkan 
banyak pengalaman dan pengetahuan, Steve jobs menciptakan 
banyak ide baru karena selama hidupnya mempelajari banyak 
hal-hal baru yang tidak saling berhubungan.

Keempat, menjual mimpi, bukan produk. Pembeli produk 
bukanlah sekadar konsumen tetapi mereka adalah pelanggan 
dengan mimpi, harapan serta ambisi. Jobs membuat produk 
untuk membantu mereka menggapai mimpinya. Dengan Ipod, 
Iphone, Ipad, mereka bisa mendengarkan musik, menelpon, main 
games, internet dimana saja. 

Kelima, katakan tidak untuk hal-hal tidak penting atau buang 
yang tidak perlu. Kesederhanaan merupakan suatu kecanggihan. 
Baik Ipod, Iphone, Ipad dari desain, kemasan dan cara operasinya 
dibuat sederhana, rapi dan mudah. Inovasi menghilangkan hal-
hal yang tidak perlu, buat sesimpel mungkin. 

Keenam, buat pengalaman yang berbeda dan luar biasa. 
“Apple store” dibuat sedemikian rupa, tanpa kasir dan memberikan 
kualitas pelayanan sangat tinggi dan solusi sehingga menjalin 
terjalin hubungan emosional dalam dengan pelanggannya. 

Ketujuh, kuasai benar pesan. Kreatifitas dalam menyampaikan 
cerita dalam peluncuran produk merupakan seni tersendiri. “Kita 
bisa membuat ide/produk yang sangat inovatif, tetapi jika tidak 
membuat orang “excited”, maka ide/produk itu tidak akan menjadi 
spektakuler,” ujarnya. 

Mahasiswa Tehnik Infofmatika semester tiga, Feri Susanto 
mengungkapkan, kuliah umum sangat berarti sebagai 
pembelajaran kedepan. “Semangat berwirausaha dapat dimulai 
dengan pemberian profil-profil orang yang sukses didunia 
wirausaha, sehingga membuat rencana ke depan untuk memulai 
usaha sendiri,” ujarnya. (Anik)
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Wartawan Seragam “Abu-abu” Unjuk Kebolehan 

Para siswa yang ter-
gabung dalam eks-

tra kurikuler (Ekskul) 
Majalah Remaja Sekolah 
(MARS) SMA Negeri 01 
Tunjungan, Blora, un-
juk gigi kebolehannya 
dalam dunia tulis men-
ulis dalam Roadshow 
Pelatihan Jurnalistik 2011 di sekolah tersebut, Senin (21/11).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan kerja bareng antara Suara 
Merdeka, Telkom Blora, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(KPAD), serta Universitas Muria Kudus (UMK) itu, wartawan abu-
abu itu membuat sebuah karya tulisan terlebih dahulu dalam 
waktu 10 menit.

Tak terbayangkan, dalam waktu yang sangat singkat tersebut, 
mereka mampu menulis dengan sangat baik. Aini Rohmah, 
misalnya. Ia membuat sebuah tulisan fiksi singkat dengan sense 
novel remaja. 

Sandika Kurniawan, salah satu dewan redaksi MARS 
mengangkat tema Sea Games. Tema senada juga ditulis M Hilmi 
yang merupakan anggota baru di Ekskul MARS. ‘’Saya menyoroti 
tentang nasionalisme para suporter yang digadaikan hanya 
dengan Rp 20 ribu. Hanya dengan nilai itu, tak sedikit suporter 
yang kemudian mendukung negara lain,’’ katanya.

Ya, sebuah tulisan-tulisan menarik tertuang dalam karya para 
peserta pelatihan. Fitri Innastiti, guru Bimbingan dan Konseling 
(BK) yang ikut menunggui arena pelatihan pun sangat kagum 
dengan karya-karya anak didiknya.

Bacakan Karya : Hilmi membacakan karyanya di depan 
peserta pelatihan, Senin (21/11). (Dok. Portal)
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‘’Karya-karya anak-anak ini sangat bagus, karena dikerjakan 
hanya dalam waktu yang sangat singkat. Memang masih ada 
beberapa kata yang perlu pembenahan, namun jika diasah 
terus menerus, maka kemampuan menulis anak-anak pasti 
akan semakin baik,’’ ungkapnya diamini Ekatri Yuniarsih, guru BK 
lainnya. 

Juara Dua Kali  

Wajar jika kemampuan para siswa SMA Negeri 01 Tunjungan 
Blora ini cukup bagus di bidang jurnalistik. Sebab, selain sudah 
paham dengan teknik-teknik penulisan dan seputar dunia 
jurnalisme, majalah MARS yang mereka kelola juga sudah dua 
kali menjadi juara di ajang lomba majalah sekolah tingkat 
kabupaten. 

‘’SMA Negeri 01 Tunjungan dua kali menjadi juara lomba 
majalah sekolah tingkat kabupaten. Ekskul jurnalistik ini 
sebenarnya juga untuk mewadahi kreatifitas anak-anak di bidang 
ini setelah beberapa kali memperoleh prestasi,’’ Fitri Innastiti 
menambahkan.

Kepala Sekolah Drs Bambang Julianto MPd berharap pelatihan 
yang digelar ini bisa menambah wawasan para siswa di bidang 
dunia tulis menulis. ‘’Kegiatan seperti ini semoga memberi nilai 
tambah bagi anak-anak di luar pelajaran yang dipelajari.’’ 

Ahmad Bayu AA, salah satu peserta roadshow yang digelar di 
sekolahnya, mengatakan kalau kegiatan ini sangatsesuai  dengan 
kegiatan yang dia dan kawan-kawannya kerjakan di MARS. ‘’Saya 
sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini begitu diumumkan 
oleh pihak sekolah. Ini sangat tepat untuk menunjang kemampuan 
menulis siswa yang aktif di ekskul jurnalistik yang notabene 
mengelola Majalah MARS,’’ katanya. (Ros/Farih)
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Membaca dan Menulis Dua Hal Sangat Penting 

Hari keenam Road-
show Jurnalistik 

Pelajar 2011 yang ber-
tempat di SMA Negeri 
1 Randublatung, terasa 
lain. Selain para siswan-
ya yang aktif, kegiatan 
ditunggui oleh Kepala 
Sekolah, M A Rozaq hing-
ga rampung.

Tak heran, anak-anak pun sangat antusias saat mendengarkan 
paparan dari berbagai narasumber, baik dari Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (KPAD), Telkom Blora, maupun dari Suara 
Merdeka. ‘’Semoga anak lebih tertarik kepada dunia jurnalistik, 
gemar membaca, dan bisa menguasai teknologi,’’ ujarnya. 

Kepala sekolah juga berharap, ke depan, dengan menguasai 
jurnalistik, secara prestasi juga akan semakin meningkat. 
‘’Secara prestasi, anak-anak harus sejajar dengan SMA Negeri 1 
Blora, bahkan berprestasi di tingkat Jateng, nasional, maupun 
internasional,’’ M Ali Rozaq menambahkan.

Beragam motivasi pun muncul dari puluhan siswa yang 
mengikuti roadshow yang digelar oleh Suara Merdeka, KPAD 
Blora, Telkom Blora, dan Universitas Muria Kudus (UMK) ini. Sevika 
MD, misalnya, yang mengaku ingin menambah wawasan dan 
pengalaman. ‘’Supaya tahu banyak tentang jurnalistik,’’ katanya 
sebagaimana diamini Maria Anna S.

Tisna Pratista W mengatakan, membaca dan menulis adalah 
dua hal yang sangat penting dalam menghadapi masa depan. 
‘’Tak kalah pentingnya yaitu menguasai teknologi informasi (IT). 
Nah, dengan mengikuti kegiatan ini saya berharap mendapatkan 

Bernyanyi bersama : Peserta pelatihan didampingi kepala 
sekolah dan beberapa guru pembimbing menyanyi 
bersama untuk menambah semangat sebelum pelatihan, 
Selasa (22/11). (Dok. Portal)
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lebih banyak informasi tentang dunia membaca, menulis, dan 
juga IT.’’

Tak hanya ketiga siswa ini yang merasa beruntung bisa 
mengikuti roadshow jurnalistik usai jam belajarnya. ‘’Jurnalistik 
dan membaca adalah hal yang sangat berkaitan, yang pada 
akhirnya bertujuan untuk memperluas cakrawala,’’ tegas Khalid 
Ardiana, salah satu peserta. 

Sri Rahayu, guru bahasa Indonesia usai mendengarkan 
paparan beberapa hasil karya tulis peserta pelatihan mengaku 
sangat terkesan. ‘’Saya sampai tidak bisa mengungkapkan, 
ternyata anak-anak memiliki potensi menulis yang sangat luar 
biasa.’’ ungkapnya. 

Hal senada juga dikemukakan Haryanto, guru matematika yang 
juga ikut mendampingi para siswa pelatihan yang berlangsung 
hingga sore hari. ‘’Kami baru sadar terhadap berbagai masukan 
anak-anak tentang sekolah ini. Termasuk di antaranya, kami harus 
memberi ruang lebih banyak terhadap minat serta bakat anak, 
khususnya di bidang kepenulisan,’’ tegasnya. (Ros/Farih)
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28 Pasangan Laksanakan Pernikahan Massal 
di UMK 

Yayasan Pembina Uni-
versitas Muria Kudus 

(YP UMK) menikahkan 
28 pasangan pada keg-
iatan Pernikahan Massal 
2011 yang digelar Rabu 
(23/11). Mereka berasal 
dari lima desa pada em-
pat kecamatan , yakni 
Kecamatan Kota, jekulo, 

Undaan, Gebog, Dawe.

Secara rinci mereka terdapat 18 pasangan dari Desa Demaan, 
7 pasangan dari Desa Hadipolo, 3 pasangan sisanya berasal dari 
Desa Kandangmas, Desa Kutuk, Desa Karangmalang. 

Pernikahan dilaksanakan menggunakan wali hakim dan wali 
nasab. Sebanyak 17 pasangan dinikahkan menggunakan wali 
hakim, sementara 11 sisanya dinikahkan dengan nikah wali 
nasab. Mereka dinikahkan oleh hakim sebab tidak memiliki wali 
nasab. Sementara yang masih memiliki wali nasab dinikahkan 
oleh nasabnya. 

Panitia telah berusaha keras agar pasangan dapat dinikahkan 
oleh wali nasab. Pasalnya, secara Hukum Islam, wali nasab lebih 
diutamakan.

“Bahkan, kami sampai harus ke daerah pelosok untuk 
menemukan wali seorang calon,” ujar Zamhuri, Panitia yang ikut 
mencarikan wali salah seorang pasangan, Sati Nurjayanti. Atas 
petunjuk Sati, bersamanya panitia menemui orang tuanya di Desa 
Bakem Kecamatan Sukolilo Pati.
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Kegiatan pernikahan massal, tutur Ketua Panitia, Drs. H Suhari, 
merupakan bagian dari rangkaian acara Dies-Natalis UMK yang 
ke-31 tahun. Menurutnya, pernikahan massal menjadi bagian 
dari bakti sosial yang dilakukan oleh UMK.

“Tujuan lembaga menyelenggaran kegiatan ini adalah untuk 
membantu agar mereka yang memiliki kendala, terutama secara 
ekonomi, dapat menunaikan ibadah ini,” ujar Suhari dalam 
sambutannya.

Dari pasangan yang 
dinikahkan, terdapat 
seorang pasangan 
termuda dan tertua. 
Peserta termuda adalah 
pasangan dari Slamet 
Riyadi, Riswati lahir pada 
25 Agustus 1995 (16 
th 3 bulan). Sementara 
pasangan tertua Tamboh 
lahir pada 11 Februari  1932 (79 th) merupakan suami dari Itah.

Sementara Ketua YP UMK, Drs. Djuffan Ahmad dalam 
sambutanya mengungkapkan bahwa penyelenggara ingin 
menyampaikan pesan moral melalui kegiatan ini. Pernikahan 
sebagai wujud ibadah bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang menjadi tempat pendidikan bagi generasi penerus. 

“Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Bila engaku 
mendidiknya berarti engkau telah menyiapkan bangsa yang baik 
perangainya,“ ujar Djuffan mengutip bait penyair kondang Hafidz 
Ibrohim. Keluarga dinilainya berperan dalam pembangunan 
karakter generasi bangsa.

Djuffan juga berpesan kepada pengantin agar terus memupuk 
kualitas ibadah agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan 
akhirat.
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Setelah prosesi akad nikah dilakukan oleh petugas nikah, 
KH. Hasan Fauzi memberikan khutbah nikah dan doa untuk 
pengantin. Selain itu, KH Choiruz Yad juga menyampaikan 
mauidhoh hasanah. (Farih/Heory)
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Pendidikan Karakter Belum Membumi 

Pendidikan karekter 
yang secara resmi 

akan diberlakukan oleh 
Kementrian Pendidikan 
Nasional dan Kebuday-
aan (Kemendikbud), pada 
tahun ajaran 2011/2012 
dinilai kurang fokus. Pro-
gram pendidikan karakter 
juga dinilai terlalu muluk-

muluk dan belum membumi.

Demikian menurut Praktisi Pendidikan di Kudus, M Basuki 
Sugito dalam seminar regional bertajuk “Menciptakan 
Pendidikan Berkualitas dengan Pendidikan Karakter” yang 
diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) di Auditorium Universitas Muria 
Kudus (UMK) pada Kamis (24/11). Selain Basuki, hadir sebagai 
pembicara dalam seminar ini adalah Bahruddin (Kepala Sekolah 
Qaryah Thayyibah Salatiga) dan Hartono (Kementrian Pendidikan 
Nasional dan Kebudayaan).  

Ketua Panitia Seminar, Afrianton Ribut Nugroho 
mengungkapkan, seminar ini merupakan bagian dari penyikapan 
BEM FKIP atas peraturan Kemendikbud mengenai pendidikan 
karakter.  “Kami berupaya memberikan kontribusi aktif dalam 
dunia pendidikan,” ujarnya.

Pendididikan karakter, sebagaimana menurut aturan 
Kemendikdub, mencakup 18 nilai. Diantaranya adalah religious, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, mengargai 
prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 
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lingkungan, peduli social serta tanggung jawab.

Selain kurang fokus, menurut Basuki, pendidikan karakter 
yang tahun ini dikembangan pemerintah juga belum menyentuh 
permasalahan di satuan pendidikan. Sehingga program juga masih 
dinilai sulit untuk dijalankan sehingga membebani. “Seharasnya 
tidak muluk-muluk dan mudah dijalankan,” tandas Basuki.

Pendidikan karakter yang lebih terarah, sambung Basuki, 
sangat penting. Pasalnya, setiap anak didik memiliki kemampuan 
dan karekter berbeda-beda. “Pendidikan karakter harus bisa 
mendukung kretifitas anak,” ujarnya memberikan penekanan.

Basis Local Wisdom

Sementara itu, menurut Burhanuddin, pendidik di Lembaga 
Qaryah Thayyibah, pendidikan karakter akan lebih menuai hasil 
maksimal jika ditanamkan berbasis lokal jenius (local wisdom 
based). Pendidikan menurut Burhanuddin harus menerapkan 
pendekatan pada penekanan partisipasi anak, dari mulai 
perencanaan hingga pada saat evaluasi.

Menurut Burhanuddin, anak harus mulai diajak untuk berpikir 
tentang potensi, sumberdaya dan persoalan lokal hingga 
bagaimana mereka merancang dan menentukan masa depannya. 
Guru hanya fasilitator.

Tugas anak semisal lembar kerja atau PR, lanjutnya, harus 
dikaitkan dengan keseharian anak, jika tidak ada kaitannya lebih 
baik ditiadakan. “Apalagi yang sifatnya hanya menuntut hafalan 
(memorizing),” katanya menekankan.

Bahruddin mencontohkan seorang siswanya, Lilik yang suka 
menggambar di manapun ia berada. Bahruddin memotret 
gambar-gambar goresan lilik kemudian disusun menjadi sebuah 
buku. 

“Setelah itu gambar-gambarnya menjadi buku komik komersial 
yang bagus dan terbit beberapa seri,” ujarnya memberikan contoh 
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dalam memaksimalkan peran anak didik.

Bagaimana tidak dikatakan sukses mendidik anak didik, 
pasalnya, salah satu anak didik Burhanuddin juga telah menulis 
25 novel. Lembaga pendidikan itu pun akhirnya juga membuat 
sebuah penerbitan. (Harun)
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Dengan Menulis Bisa Kuasai Dunia 

“Kalau bukan anak raja, 
atau bukan anak kon-

glomerat, maka menu-
lislah. Dengan menulis 
Anda bisa menguasai 
dunia dan bisa menjadi 
kaya.’’

Demikian manajer 
Yayasan Pembina (YP) 

Universitas Muria Kudus (UMK) Zamhuri di depan para peserta 
Roadshow Jurnalistik Pelajar Blora 2011 yang digelar kerjasama 
Suara Merdeka, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD), 
Telkom Blora, dan Universitas Muria Kudus (UMK) di SMA Negeri 
2 Blora, Senin (28/11).

Dia mengutarakan, ada banyak manfaat yang bisa dipetik 
dari aktifitas menulis. ‘’Paling tidak, dengan menulis maka kita 
akan lebih dikenal oleh publik secara luas,’’ ujarnya sembari 
memberlihatkan karya salah satu alumni pelatihan jurnalistik dari 
SMK Negeri 2 Blora yang dimuat di rubrik jurnalisme warga Suara 
Muria edisi Senin (28/11).

Lebih lanjut Zamhuri mengemukakan, media itu sudah 
seperti pasar. Di sana bercampur ada yang baik dan ada pula 
yang kurang baik. ‘’Karena itu tidak semua apa yang disampaikan 
media bermanfaat, sehingga harus ada filter dan kekritisan dalam 
bermedia.’’

Untuk itu, menurut Zamhuri, yang juga merangkap sebagai 
Humas UMK, yang aktif menulis artikel di berbagai media massa 
itu memotivasi para peserta pelatihan untuk menulis. ‘’Menulis ini 
aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas membaca, 
dan juga pada perkembangan teknologi informasi (IT) di era 

Kegiatan roadshow jurnalistik pelajar Blora di SMA Negeri 
2 Blora pada Senin (28/11). (Dok. Portal)
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global seperti sekarang ini.’’

Cicik Dian Pratywi, salah satu peserta pelatihan memandang, 
pelatihan yang digelar oleh berbagai institusi tersebut sangat 
penting bagi pengembangan kreativitas siswa di bidang menulis. 
‘’Pelatihan seperti ini sangat bagus karena bisa memberikan 
pengalaman baru bagi siswa seperti kami.’’ Ketua OSIS SMA 
Negeri 2 Blora ini menambahkan, ada beberapa manfaat yang 
bisa diambil dalam pelatihan jurnalistik yang digelar, antara lain 
termotivasi untuk menumbuhkan semangat membaca, menulis, 
dan juga melek terhadap perkembangan teknologi. ‘’Secara 
pribadi sebagai Ketua OSIS saya berharap teman-teman yang ikut 
pelatihan bisa mengambil nilai positif yang ada serta semakin 
tergugah untuk terus membaca, menulis, menguasai teknologi 
untuk mencapai kesuksesan di masa depan,’’ katanya.

Cicik bahkan berharap agar pelatihan jurnalistik serupa tidak 
cuma diberikan bagi para pelajar saja. ‘’Masyarakat umum juga 
perlu mendapatkan pelatihan seperti ini, karena terkadang 
masyarakat menerima informasi dari media massa secara mentah,’’ 
paparnya.

Sementara itu, sebagaimana biasanya, 
dalam pelatihan ini juga dilengkapi sosialisasi 
pentingnya budaya membaca dengan narasumber dari KPAD 
Blora dan Telkom Blora yang memaparkan secara komplet tentang 
dunia IT. Hadir pula Sunaryo dari Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Dindikpora) yang menyampaikan tentang trik dan tips 
menulis di media massa. (Ros/Farih)
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Dikti Nilai Maksimal PHKI UMK 

Setahun kinerja 
Universitas Muria 

Kudus (UMK) dalam 
menjalankan Program 
Hibah Kompetisi Insti-
tusi (PHKI) Tema B dinilai 
sudah maksimal oleh Di-
rektorat Jendral Pendidi-
kan Tinggi (Dirjen Dikti). 
Hal ini sebagaimana ha-
sil monitoring dan evaluasi (Monev) dari tim Direktorat Jenderal 
(Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Senin (28/11).

Sebagaimana diketahui, Dirjen Dikti melalui Surat dengan 
Nomor 810/D/T/2010 menyatakan UMK berhak menerima PHKI B 
dengan masa berlaku 2011-2013. Sebelumnya, UMK juga pernah 
mendapatkan PHKI tema A selama 2008-2010.

Tim monev dari Dikti, Candra dari Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan Wiwik Purwadi dari Politeknik Manufaktur Bandung, saat 
melakukan monev tersebut melakukan diskusi dengan pimpinan, 
dosen dan mahasiswa. “Kami ingin tahu lebih lanjut bagaimana 
program ini berlangsung dengan baik atau tidak,“ ujar Candra.

Menurut Candra, roadmap yang diusung UMK telah tampak 
berjalan dengan baik. “Jadi kemana arah fakultas yang akan menjadi 
penciri setiap fakultas itu bisa berjalan manakala roadmapnya 
sudah jelas dan UMK sudah melakukkanya,” tambahnya.

Di tahun pertama 2011, Program PHKI berhubungan dengan 
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan 
sekolah lanjut untuk dosen dan melakukkan beberapa 
shortcourse untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. 
“Melalui penuturan pimpinan, dosen dan mahasiswa program ini 
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sudah berjalan maksimal, “ tambah Candra.

Semenatara Wiwik Purwadi memberikan aprisiasi kepada UMK 
atas pelaksanaan PHKI B. Pasalnya, meski dana baru diterima pada 
September 2011, UMK mampu membuat pencapaian fisik sekitar 
60 % per-November. “UMK melalui  Pak Rektor masih yakin diakhir 
tahun program bisa berjalan 100 %, “ terang Wiwik.

“Mahasiswa UMK juga bisa menyampaikan dengan cerdas 
dan santun seperti slogan UMK. Mereka juga bisa menyampaikan 
argumen secara lugas dan tegas mengenai seluk beluk  UMK. 
Namun mereka butuh studi banding ke universitas lain untuk 
memberikan pengalaman yang lebih, “ tambah Wiwik. (Harun)
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“Mengintip” Kegiatan Roadshow Jurnalistik Di 
SMAN 1 Cepu 

Hari terakhir Roadshow Pelatihan Jurnalistik Pelajar Blora 2011 
dilaksanakan di SMAN 1 Cepu pada Selasa (29/11). Pelatihan 

bertajuk “Ayo Maca, Ayo Nulis, Ojo Gaptek Ben Cerdas dan Santun” 
ini dilangsungkan sejak 24 November di 10 Sekolah Lanjut Tingkat 
Atas (SLTA) di Blora.

Panitia penyeleng-
gara kerjasama Universi-
tas Muria Kudus (UMK), 
Suara Merdeka, Telkom 
Speedy, dan Kantor 
Perpustakaan dan Ar-
sip Daerah (KPAD) Blora 
akan mengemas secara 

berbeda pada pelatihan penutup ini.

“Hari akhir pelatihan harus dibuat berbeda dan mengesankan,” 
ujar Panitia acara dari Suara Merdeka, Dian Widhi dalam koordinasi 
semalam.

Berbeda dari pelatihan sebelumnya, peserta akan 
dikelompokkan. Menurutnya, pelatihan harus mengutamakan 
pengalaman siswa melalui praktik langsung dalam kerja 
jurnalistik.

“Kami langsung memesan sebanyak 25 eksemplar koran Suara 
Merdeka untuk mendukung kegiatan praktik dan penugasan 
yang dibagi dalam kelompok kecil,” jelas Dian menindaklanjuti 
keputusan koordinasi.

Potensi

Kepala Humas yang juga Manajer Yayasan UMK, Zam-
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huri mengungkapkan bahwa anak muda sekarang, termasuk 
siswa, sangat kritis. Hal ini menurutnya dapat dilihat dalam 
antusiasme siswa selama roadshow yang diselenggarakan. 
“Mereka pada kritis sehingga berpotensi besar jadi penulis, kare-
na syarat utama penulis adalah kritis,” katanya.

Zamhuri berharap di 
hari akhir pelatihan juga 
akan menjumpai siswa-
siswi kritis di Sekolah 
Menengah Atas (SMA)  
Negeri 1 Cepu. “Selain 
kritis, semoga juga hobi 
menulis,” harapnya.

SMAN 1 Cepu, menurutnya, memiliki perhatian besar pada 
bidang jurnalistik. Perhatian sekolah terhadap bidang jurnalistik 
termasuk tinggi. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari website 
sekolah.

Kualitas sekolah, lanjutnya, dapat diketahui melalui website 
sebagai media komunikasi di dunia maya. “Seperti sekolah sudah 
maju dan sadar teknologi,” terangnya.

Selain itu, potensi Cepu sebagai wilayah yang kaya dengan 
sumber daya alam berupa minyak, menurut Zamhuri, perlu 
didukung kualitas sumber daya manusia.

Sekolah dinilainya menjadi kunci membentuk generasi 
untuk membangun daerah dan negerinya.  “Kalau sekolahnya 
mengajarkan anak berfikiran kritis dan tidak gagap teknologi, 
Cepu berpotensi menjadi kota maju,” ujarnya memperkirakan. 

Dengan pribadi kritis dan menguasai teknologi, pengolahan 
minyak yang sekarang ini melibatkan ahli dari luar negeri 
harapannya dapat diolah secara mandiri. (Farih/Hoery)
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Jamin Mutu, UMK Gelar Pelatihan Auditor 

Untuk meningkatan jaminan mutu perguruan tinggi, Badan 
Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Muria Kudus (UMK) 

menggelar pelatihan SPMPT (Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi) dan Audit Mutu Internal sejak 30 November - 4 Desember 
2011 di Ruang Seminar Gedung Pasca Sarjana UMK.

Pada pelatihan yang 
telah kali kedua digelar 
oleh UMK ini, terdapat 
21 peserta. Sebanyak 16 
peserta dari UMK dan 5 
peserta lain berasal em-
pat perguruan tinggai 
lain, yakni Unwida (Uni-
versitas Widya Dharma)  
Klaten, Stikes (Sekolah 
Ilmu Kesehatan) Mu-

hammadiyyah Klaten, Stikes Cendikia Utama Kudus, dan Inisnu 
(Institut Islam Nahdhatul Ulama) Jepara.

Ketua Panitia kegiatan, Trubus Raharjo, SPsi. Msi, 
mengungkapkan, materi yang disampaikan pada tiga hari pertama 
peserta akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai sistem penjaminan mutu dan bagaimana membuat 
dokumen perguruan tinggi khususnya progdi. Sementara pada 
dua hari terakhir, materi dan praktik mengenai auditor akan 
dipelajari. Peserta akan diterjunkan ke progdi yang ditunjuk oleh 
panitia.

Menurut Trubus, pelatihan dimaksudkan untuk memberikan 
wawasan dan kemampuan dosen mengenai jaminan mutu 
perguruan tinggi dari tingkat universitas, fakultas hingga program 
studi (Progdi) sehingga mereka memiliki budaya mutu.

Rochmad Winarso, ST, MT sedang menyampaikan materi 
pelatihan SPMPT dan AMI di Ruang Seminar lantai 3 Gedung 
Pascasarjana. (Dok. Portal)
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Untuk menjamin mutu perguruan tinggi, menurut Trubus, 
idealnya melibatkan 10 persen dari dosen di sebuah perguruan 
tinggi sebagai auditor internal. “Untuk UMK sudah mendekati 
ideal,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, melalui pelatihan diharapkan auditor 
dapat membantu kinerja badan penjaminan mutu agar layanan 
mutu akademik kepada masyarakat berjalan secara maksimal. 
Auditor diperlukan untuk melakukan audit mutu akademik yang 
diselengarakan UMK pada tiap semester dan audit internal pada 
tiap akhir tahun.

“Melalui audit inilah akan diketahui progres kegiatan belajar 
mengajat dan kualitas mutu sehingga kelemahan dan kelebihan 
yang diketahui dapat diperbaiki,” terang Trubus.

Di sisi lain, menurutnya, jaminan mutu juga akan mengarahkan 
akreditasi progdi menjadi semakin baik.

Narasumber Pelatihan, Rahmad Winarso, ST. MT. menyampaikan 
mengenai standar mutu perguruan tinggi serta termasuk di 
dalamnya tugas auditor. Peserta pelatihan menurutnya akan 
mendapatkan sertifikat sehingga kemudian dapat ikut sebagai 
auditor di UMK.

Auditor, lanjut Winarso, memiliki kewenangan untuk 
memeriksa kesesuaian antara dokumen standar yang ditetapkan 
dengan kondisi faktual. Berbeda dengan asesor, tugas auditor 
dinilainya lebih sederhana. ”Asesor lebih detal dan mendalam 
dalam memeriksa sedangkan auditor hanya memeriksa secara 
umum,” ujarnya.

Sejak 2008, UMK ditetapkan sebagai perguruan tinggi 
dengan Quality Assurance yang diakui di tingkat nasional. Hal ini 
sebagaimana penilaian tim Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan 
Tinggi (Dikti), UMK masuk peringkat 21 dari 68 perguruan tinggi 
di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI). (Farih/Hoery)
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Kota Kretek Terancam Putusan MK

Bukan hanya  petani 
tembakau, Kudus 

sebagai kota kretek juga 
akan terkena dampak be-
sar oleh putusan MK atas 
uji materi UU Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Ke-
sehatan. Pasalnya, may-

oritas penduduk Kabupaten Kudus menggantungkan ekonomi 
pada sektor produksi rokok.

Demikian terungkap dalam seminar bertajuk “Dampak 
Putusan MK terhadap ‘Ayat Tembakau’ UU Kesehatan Nomor 36 
Tahun 2009” yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa 
(LPM) Peka Universitas Muria Kudus (UMK) kerjasama LPM Missi 
IAIN Walisongo Semarang di Ruang Seminar Gedung Induk 
UMK, Jumat (2/12). Seminar yang diikuti lebih dari 60 aktivis pers 
mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah ini 
menghadirkan Nurtantio Wisnu Brata (Ketua APTI Jateng), Yuri 
SH, MHRM (Senior Manager Corporate PT Nojorono) dan Zamhuri 
(Direktur LS2B Sumur Tolak Kudus dan Pemerhati Rokok) sebagai 
pembicara.

MK pada, 1 November 2011, menolak uji materi terhadap 
pasal 113 tentang tembaku sebagai zat adiktif, Pasal 114 beserta 
penjelasannya dan Pasal  199 dalam UU Nomor 36 tahun 2009. 
Putusan tersebut mewajibkan tentang peringatan bahaya 
kesehatan bergambar pada bungkus rokok.

Menurut Zamhuri, putusan mengenai tembakau sebagai zat 
adiktif tersebut sangat merugikan petani, sementara peringatan 
bahaya rokok dengan juga merugikan tenaga kerja yang bekerja 
di usaha bidang rokok. Peringatan bahaya dengan gambar 



212

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

dinilainya mematikan industri rokok lokal.

Kudus sebagai wilayah dengan penduduk sekitar 750 jiwa, 
lanjutnya, terdapat 160 ribu penduduknya menjadi tenaga 
kerja di bidang rokok. Jika masing-masing menanggung dua 
anak setidaknya terdapat 480 ribu warga yang terancam oleh 
aturan yang mengancam keberlangsungan industri rokok lokal 
tersebut.

“Kalau industri rokok lesu dan dimatikan, mereka akan 
menganggur, akhirnya tumbuh kriminalitas,” ujar Zamhuri 
mengenai dampaknya terhadap pekerja sektor rokok di Kota 
Kretek.

Selain itu dampak terhadap penduduk, sambung Zamhuri, 
putusa juga akan berdampak pada sumbangan cukai rokok yang 
begitu besar bagi pemerintah Kudus. Setidaknya, pada 2010 
kemarin, sektor tersebut menyumbangkan cukai sebesar 16,5 
triliun.

Nurtantio Wisnu Brata yang juga sebagai pemohon uji materi 
tersebut mengaku kecewa. Temanggung sebagai salah satu 
daerah penghasil utama tembakau dinilainya memiliki dampak 
sama besar dengan yang akan dirasakan oleh Kudus. “Sudah jejak 
2002, saya sudah berjuang membela warga saya untuk melawan 
aturan anti tembakau,” ujar salah satu kepala Desa di Temanggung 
ini.

Dia mengungkakan, pemerintah tidak memiliki kepercayaan 
diri untuk melawan aturan yang secara substansial diimpor dari 
negara asing. Apalagi, aturan tersebut mematikan industri rokok 
kretek sebagai produk dan warisan lokal.

Dia menduga, pertarungan soal isu rokok adalah untuk 
merebut pasar potensial di Indonesia dan mematikan kretek. Hal 
itu menurutnya dapat dilihat dari minat perusahaan multi nasional 
asing (Multi National Corporation) yang berupaya mengambilalih 
kepemilikan perusahaan rokok lokal. Misalnya, yang sudah terjadi 
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pada Bentoel dan Sampoerna.

Warisan Budaya

Kretek atau lebih populer dengan rokok, menurut Yuri SH, 
adalah kekayaan produk budaya lokal yang perlu dipertahankan. 
Kepopuleran kretek dinilainya tidak lepas dari temuan H Djamhari 
Kudus bahwa kretek dapat menyembuhkan penyakit asma. 
Museum Kretek dan populernya Kudus sebagai Kota Kretek 
menjadi bukti penghargaan atas warisan budaya yang mulai 
terancam tersebut.

Senada dengan Yuri, Zamhuri menambahkan bahwa temuan 
pada adab 19 tersebut juga pernah terjadi pada abad sebelumnya. 
Dimana, pada abad 17, hasil riset dari Duta Besar Perancis di 
Lisabon, Mr. Jean Nicot, mengemukakan bahwa tembakau 
menyembuhkan asma.

Keberadaan rokok kretek yang hingga kini masih menjadi 
tuan di negeri sendiri, menurut perkiraan Wisnu, akan digantikan 
oleh rokok putih produk perusahaan asing. Menurutnya, hal ini 
mulai terasa dari isu bahwa rokok atau kretek berbahaya bagi 
kesehatan, apalagi didukung ratifikasi undang-undang tersebut. 
“Rokok masih ada tapi rokok putih produk perusahaan multi 
nasional milik asing, bukan kretek,” terang Wisnu. (Farih/Hoery)
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Semangat Bisa Pelajar Blora 

Kepala Sekolah dan 
guru pendamping 

di sembilan sekolah, 
yakni SMA 1 Blora, SMA 2 
Blora, SMK 2 Blora, SMA 
1 Tunjungan, MAN Blora, 
SMA 1 Cepu, SMA 2 Cepu, 
SMA 1 Randublatung, 
dan SMA 1 Ngawen sungguh dibuat terkejut dengan potensi 
menulis anak-anak didiknya yang mengikuti Roadshow Jurnalistik 
Pelajar Blora 2011 yang digelar belum lama ini.

Roadshow itu digelar kerjasama antara Suara Merdeka, 
Telkom Blora, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) 
dan Universitas Muria Kudus (UMK) ini mendapatkan sambutan 
yang luar biasa dari sekolah-sekolah yang dikunjungi. Namun 
satu sekolah tidak jadi dikunjungi, karena pada jadwal yang telah 
ditentukan, sekolah bersangkutan sedang ada ujian.

Semangat peserta pelatihan dari berbagai sekolah yang 
dikunjungi itu, tak urung menambah menambah semangat dari 
tim saat menyampaikan materi. Kasubag Program dari Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Blora Sunaryo pun 
hingga menyempatkan beberapa hari untuk menjadi narasumber 
mendampingi anak-anak dengan potensi terpendam yang mesti 
disadarkan akan potensi yang dimilikinya.

Tim dari UMK tak kalah semangat. Manajer Yayasan Pembina 
UMK Zamhuri, selain datang di hari pertama yang digelar di 
SMA 1 Blora, dua hari terakhir bahkan sampai menyempatkan 
menginap di Blora untuk ikut memberikan motivasi kepada para 
pelajar di Blora agar gemar membaca, mentradisikan menulis, dan 
menguasai teknologi yang tumbuh pesat di era globalisasi ini.
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Semangat Bisa

Di beberapa sekolah, kehadiran tim narasumber cukup 
memberikan motivasi bagi para peserta untuk semangat belajar 
menulis. Kebanyakan memiliki semangat dan percaya diri, 
bahwa pada saatnya, dengan ketekunan, maka mereka akan bisa 
menulis.

Para siswa SMA 1 Cepu, misalnya, yang bersemangat untuk 
menghidupkan kembali majalah sekolah yang sudah tiga 
tahun belakangan tidak lagi terbit, selain keinginan mengelola 
majalah dinding dengan lebih baik. Juga kru Majalah MARS di 
SMA 1 Tunjungan yang semakin bersemangat oleh pompaan 
para narasumber untuk memberikan hasil yang labih baik 
dalam penggarapan majalah di edisi-edisi mendatang. 
Dan, kejutan-kejutan pun muncul dalam rentang rangkaian 
roadshow digelar. Tak terbayangkan bahwa SMA 1 Randublatung, 
yang dalam bayangan tim tentu sangat ‘ndesani’, namun ternyata 
dapat membuat para narasumber berdecak kagum atas kritisisme 
dan kemampuan menganalisa sebuah persoalan dengan sangat 
baik.

Betapa tidak. Dalam sesi penugasan, yakni mengkritisi 
berbagai kebijakan yang ada di sekolahnya, para siswanya mampu 
menuangkannya dalam tulisan yang sangat runtut, bahkan 
hampir semua mengacungkan jari agar diberi kesempatan untuk 
membacakan dan mendiskusikan hasil tulisannya.

Tim pun semakin dibuat bangga dengan tulisan Partini, salah 
satu siswi SMK 2 Blora yang dimuat di rubrik Jurnalisme Warga 
Suara Muria dua hari menjelang berakhirnya roadshow. ‘’Jangan 
Jadi Perusuh di Facebook,’’ demikian hasil kupasan salah satu 
peserta roadshow itu dalam tulisan perdananya yang dimuat di 
media massa.

Berbagai hal yang muncul dalam rangkaian roadshow itulah 
yang mengilhami untuk membuat roadshow dan berbagai 
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pelatihan lain bagi pelajar. ‘Semangat bisa’ harus ditumbuhkan 
dalam jiwi-jiwa muda generasi bangsa, bahwa sebenarnya mereka 
memiliki potensi yang sangat besar yang bisa menjadi modal 
meraih sukses di masa depan. Namun modal dan potensi itu harus 
digali lebih dalam, ditumbuhkan, agar bisa mewujud dan menjadi 
skill untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. (Rosidi)
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987 Mahasiswa UMK Akan KKN di 58 Desa 

Sebanyak 987 Ma-
hasiswa Universitas 

Muria Kudus akan mengi-
kuti Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Tematik Posdaya 
yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Pengab-
dian Masyarakat (LPM) 
UMK.

“Peserta akan diterjunkan di Pati dan Kudus,” ujar Kepala 
LPM UMK Drs. Masturi, MM. Menurut catatan LPM, peserta akan 
diterjunkan di 58 desa yang tersebar empat kecamatan, yakni 
Kecamatan Kayen Pati dan tiga kecamatan di Kudus, Dawe, Jekulo 
dan Gebog.

Peserta oleh panitia telah diberikan pembekalan selama dua 
hari, yakni pada 9-10 Desember untuk Kudus dan sebelumnya 
pada 25-26 November lalu untuk peserta yang akan diterjunkan 
di Pati.

Sementara untuk pemberangkatan, 26 Desember nanti, 
panitia akan memberangkatkan peserta yang mendapat 
penempatan pengabdian di Pati. Sedangkan untuk Kudus, akan 
diberangkatkan pada 24 Januari. 

Sekretaris Panitia KKN UMK 2011/2012, Dra. Mamik Indaryani, 
MS. mengungkapkan, tahun ini, KKN akan diselenggarakan selama 
sebulan. Menurutnya, kewajiban perguruan tinggi tidak lepas 
dari Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang meliputi pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Seiring dengan kondisi 
masyarakat, perkembangan teknologi informasi maka perguruan 
tinggi (PT) menjadi salah satu  rujukan untuk meningkatkan 
kewajiban tersebut. 
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Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) inilah pelaksanaan tugas 
pengabdian mahasiswa akan dilaksanakan. “Selain itu, KKN 
merupakan kegiatan alternatif untuk meningkatkan sumber daya 
manusia di tempat yang ditinggali peserta KKN, “ ungkap Mamik, 
sekretaris panitia KKN UMK 2011/2012.

Dalam KKN Posdaya tahun ini, terang Mamik,  mahasiswa 
dituntut untuk melaksanakan Tridharma PT secara maksimal. 
Empat Aspek yang harus di lakukan dalam KKN kali ini meliputi 
bidang pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Lingkungan.

“Ini yang menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan 
peserta KKN. Mahasiswa bisa melakukan pengabdikan sekaligus 
pendidikan seperti kursus mata pelajaran, “ ujar Dosen Fakultas 
Ekonomi UMK ini.

Sementara di Bidang Ekonomi, di Kudus,  paparnya, angka 
pengangguran pada tahun 2010 mencapai  22.816 orang. “KKN 
memberikan tantangan kepada mahasiswa agar mereka bisa 
berfikir bagaimana nanti ketika mahasiswa telah lolos tidak lagi 
menambah pengangguran tetapi memberikan solusi untuk 
mengatasinya,” tambah Mamik. 

Sedangkan bidang kesehatan dan lingkungan, menurutnya, 
keduanya memiliki keterkaitan. “Masyarakat cenderung kurang 
bisa membersihkan lingkungan dengan baik sehingga kesehatan 
juga kurang baik, “ kata Mamik. (Harun)



219

Kaleidoskop 2011 Universitas Muria Kudus

Psikologi Forensik Bantu Ungkap Kriminalitas 

Tidak sedikit perkara 
kriminal di Indonesia 

yang sulit diungkap oleh 
pihak kepolisian, sehing-
ga diterapkanlah psikolo-
gi forensik dalam penyi-
dikan dan penyelidikan 
serta pendampingan para 
korban. Psikologi forensik 
juga dibutuhkan sebagai 

sumbang saran hakim dalam pengambilan putusan.

Demikian ungkap Retno Ristianingsih Utami, M.si, Psikolog 
dan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang dalam acara 
Kuliah Tamu bertema Psikologi Forensik yang diselenggarakan 
Fakultas Psikokoli Universitas Muria Kudus (UMK) di Ruang 
Seminar Gedung Induk pada Selasa (13/12) kemarin.

Retno mengungkapkan, psikologi forensik di kepolisian 
membantu proses penyelidikan dan penyidikan tersangka dan 
korban, serta pemeriksaan dan juga pada saksi. Selin itu, psikologi 
forensik juga  membantu rehabilitasi psikologis para narapidana 
melalui konseling dan psikoterapi  atas problem psikologis 
narapidana.

Dalam bidang hukum, lanjutnya, psikologi forensik 
berpengaruh pada keputusan hakim dalam menjatuhkan 
hukuman. “Yang menekuni psikologi forensik dibidang kerja 
masih sedikit, sehingga masih banyak peluang nantinya,” ujar 
Retno memberikan harapan kepad mahasiswa.

Sebagai profesi, ungkap Retno, psikolog membantu 
menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan 
kemampuannya sebagai psikolog profesional. Sebagai ilmuan, 
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psikolog melakukan kajian  atau penelitian terkait dengan 
permasalahan hukum yang muncul. Sementara terkait forensik, 
psikolog membantu menggali informasi terhadap pelaku, saksi 
maupun korban. Psikologi forensik, bagi Retno, merupakan 
bidang baru.

Dia menjelaskan, penerapan psikologi dalam bidang hukum 
terdapat tiga ranah. Diantaranya, pertama, Psychology in law 
(hukum lebih memiliki inisiatif dibanding psikologi) berkaitan 
dengan penanganan saksi, terapi untuk korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT). Kedua, Psychology and law (psikologi 
dipandang sebagai disiplin yang mengevaluasi dan menganalisis 
berbagai komponen hukum dari perspektif psikologi) terkait 
penelitian dan masalah riset. Ketiga, Psychology of law (psikologi 
berusaha menjelaskan bagaimana hukum dapat membentuk 
perilaku) berkaitan dengan rumusan kebijakan, misalnya 
membuang sampah sembarangan harus diatur, koruptor harus 
dihapus dan lain-lain.

Dosen Mata Kuliah Psikologi Klinis UMK, Fajar Kawuryan 
S.Psi, M.si mengatakan, dosen harus sering update 
pengetahuan bahwa ternyata psikologi sudah banyak 
berkembang dan membuat ranting cabang psikologi. 
“Psikologi Klinis dan sosial memunculkan psikologi forensik dan 
itu menjadi sosial, karena dalam kasus dalam proses putusan 
hukum, diperlukan sumbang saran dari psikolog,” jelasnya.

Dengan adanya kuliah tamu, Dia berharap, mahasiswa 
mendapat pengetahuan tentang materi yang selama ini belum 
mereka ketahui. Pasalnya, psikologi forensik baru tiga tahun 
diterapkan dan benar-benar diakui keberadaanya di Indonesia. 
“Mahasiswa menjadi tahu, sehingga mempunyai arah dan 
gambaran jelas,” katanya.

Dengan adanya kuliah tamu tersebut, Panji Mulyanti, 
Mahasiswa Fakultas Psikologi semester lima, mengaku dirinya 
lebih paham mengenai psikologi forensik.
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“Awalnya saya pikir forensik hanya dilakukan pihak kepolisian 
saja, ternyata  dapat juga dilakukan oleh psikolog,” katanya. 
(Anik)
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Akbar Tanjung : Perkuat Gerakan Moral 
Mahasiswa! 

Gerakan Mahasiswa, 
akhir-akhir ini, 

mendapat perhatian be-
sar publik paska aksi ba-
kar diri aktivis mahasiswa 
Universitas Bung Karno, 
Sondang Hutagalung 
di depan istana negara 
Jakarta. Aksi yang be-
rakhir dengan kematian 

tersebut menjadi sorotan dalam Temu & Lokakarya Badan Ekse-
kutif Mahasiswa (BEM) Se- Jawa Tengah di Auditorium Universitas 
Muria Kudus (UMK) Sabtu (17/12).

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Raykyat Republik Indonesia 
(DPRRI), Dr. Ir. Akbar Tanjung menyarankan agar mahasiswa 
memperkuat gerakan moral. Gerakan moral dinilainya memiliki 
dampak besar terhadap politik kebijakan negara.

Mahasiswa selayaknya memiliki solidaritas atas pengorbanan 
yang dilakukan Sondang.  “Saya tidak menganjurkan solidaritas ke 
arah fisik, tapi semangatnya sebagai sesama mahasiswa,” ujarnya 
di depan 200 perwakilan dari 58 BEM Perguruan Tinggi Se-Jateng 
ini.

Sesuatu berharga yang masih dimiliki mahasiswa, menurut 
Akbar, adalah idealisme mereka agar ke depan Indonesia lebih 
baik. Hal itu juga yang dinilai Akbar terdapat pada sosok Sondang, 
terlepas dari aksi bakar diri yang tidak diinginkan. Bakar diri, jelas 
Akbar, tidak terdapat dalam sejarah dan tradisi pemerintahan di 
Nusantara. Dalam sejarah tradisi protes yang dilakukan oleh rakyat 
terhadap raja ketika itu, hanya sebatas berjemur di panasnya terik 
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matahari.

“Berjemur saja, raja merespon dengan menemui langsung. 
Lha sekarang kok sampai membakar diri,” ungkap mantan Ketua 
Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam  (KAHMI) menyindir cara 
komunikasi pimpinan negara dengan rakyatnya.

Peserta pertemuan, Presiden BEM Sekolah Tinggi Agama Islam 
al-Kamal (STAIKA) Rembang, Abdullah Afif mengaku tidak setuju 
dengan cara menyampaikan protes yang dilakukan Sondang. Dia 
menilai berlebihan atas aksi bakar diri itu.

Dia berharap, pertemuan tersebut akan membawa 
gerakan mahasiswa pada gerakan positif. “Saat ini, gerakan 
mahasiswa cenderung protes dengan demo, sementara gerakan 
pengabdian dan penelitian yang bersifat langsung ke masyarakat 
dikesampingkan,” ujarnya.

Senada dengan Afif, Presiden BEM UMK, Arif Choirul Amir juga 
menilai sama atas aksi Sondang. Namun begitu, Sondang perlu 
diapresiasi.

Gerakan mahasiswa, menurut Arif, perlu diformulasi kembali 
agar dapat memberikan peran nyata bagi kemajuan bangsa. 
Pasalnya, jika dibedakan, ternyata, mayoritas mahasiswa 
tergolong Kupu-Kupu (Kuliah pulang-kuliah pulang). “Sedikit 
yang mau aktif berkarya baik di UKM (Unit kegiatan mahasiswa) 
atau BEM,” katanya. Melalui pertemuan inilah, lanjut Arif, arah 
gerakan mahasiswa ke depan akan diformat ulang.

Karakter

Selain Akbar, dalam Seminar bertajuk “Mencari dan Memahai 
Kembali Eksistensi Mahasiswa di Tengah Realitas Masyarakat”, 
Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Sudharto 
P Hadi,MES,Ph.D. juga menjadi narasumber.

Dengan harapan menata moral bangsa, menurutnya, 
pendidikan karakter yang selama ini dicanangkan memang belum 
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berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan karakter baru 
berjalan pada ranah kognitif. “Secara afektif dan psikomotoriknya 
belum,” ungkapnya.

Kegiatan bertema “Mereposisi Gerakan Mahasiswa Jawa 
Tengah Dalam Rangka Ikut Membangun Jawa Tengah” ini akan 
berlangsung dari Sabtu-Selasa (17-20 Desember). Selain diisi 
seminar, kegiatan juga menjadi momen koordinasi BEM Perguruan 
Tinggi di Jateng. (Farih/Hoery)
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Bisa Jadi, Majapahit itu Islam 

Kerajaan Majapahit 
selama ini dikenal 

hanya sebagai kerjaan 
Hindu. Namun, belakan-
gan, ada kajian ilmiah 
dengan dukungan bukti 
sejarah yang menun-
jukkan bahwa terdapat 
Majapahit Islam dalam 
sejarah pemerintahan 
kerajaan tersebut.

Demikian diungkap 
dalam bedah buku berjudul “Kesultanan Majapahit, Fakta 
yang Tersembunyi”  yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers 
Mahasiswa (LPM) Pena Kampus di Ruang Seminar lantai 4 Gedung 
Rektorat Universitas Muria Kudus (UMK), Sabtu (17/11).

Buku yang mengungkap fakta baru sejarah Kerajaan Majapahit 
tersebut merupakan hasil kajian dari Lembaga Hikmah dan 
Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kota Yogyakarta tahun 2010.

Narasumber bedah buku yang juga sebagai anggota 
tim kajian Kesultanan Majapahit, Imam Qalyubi, SS., M. Pd 
menyatakan, penulisan sejarah tidak lepas dari intrik sosial dari 
berbagai kalangan ketika sejarah tertulis. Sehingga wajar apabila 
ditemukan fakta-fakta baru yang berlawanan dengan sejarah 
yang telah dibukukan sebelumnya.

Untuk menunjukkan antitesis dari majapahit adalah Hindu, 
papar Imam, sebagian dalam buku tersebut, terdapat beberapa 
sudut pandang, yakni arkeologi, linguistik dan filosofi.

Narasumber menyampaikan materinya dalam bedah buku 
berjudul “Kesultanan Majapahit, Fakta yang Tersembunyi”. 
(Dok. Portal)
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Beberapa temuan yang menunjukkan bahwa terdapat 
Majapahit Islam adalah meliputi, pertama temuan arkeologi 
berupa nisan tua zaman Majapahit, umpak Masjid Agung 
Majapahit, koin “Lailahaillallah Muhammadurrasulullah”, Lambang 
Surya Majapahit.

Kedua, temuan linguistik berupa kosakata Arab, baik dalam 
naskah maupun kosakata yang tersebar secara merata dan 
sezaman dengan Majapahit.

Ketiga, temuan secara filologi berupa naskah, manuskrip pada 
abad 10-16 Masehi yang terkait dengan Hindu disinyalir lemah.

“Kajian tersebut memunculkan tesis bahwa majapahit bisa saja 
kerajaan Islam,“ ujarnya menyimpulkan kajian. Dengan adanya 
tesis tersebut, Imam mengira, sejarah baru mengenai Kerajaan 
Majapahit akan terkuak.

Imam juga menyatakan bahwa setiap orang boleh menganggap 
bahwa temuan seseorang adalah benar. Bergantung kepercayaan 
berikut metodologi yang dianutnya. “Asal, tidak menyalahkan 
pendapat lain yang berbeda,“ tuturnya berpesan.

Ketua Panitia Bedah Buku, A. Miftahul Ulum mengatakan, 
pihaknya sengaja memilih membedah buku tersebut. Pasalnya, 
fakta sejarah terbaru yang muncul akan memberikan tambahan 
pemahaman mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. (Harun)
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Aktivis Mahasiswa Bicara Rokok 

Bukan hanya di me-
dia massa, isu rokok 

juga menghangat pada 
salah satu sesi seminar di 
acara temu Badan Ekse-
kutif Mahasiswa (BEM) 
Se-Jawa Tengah yang 
diselenggarakan BEM 
Universitas Muria Kudus 
(BEM UMK) selama Sab-
tu-Senin (17-19 Desem-
ber) kemarin. Pro-kontra 

mengenai rokok dibahas dalam seminar hari kedua acara ini den-
gan tajuk “Rokok Kretek adalah Warisan Budaya”.

Pada Minggu (18/12) itu, Mantan Aktivis Nasional Mahasiswa 
yang kini menjabat sebagai anggota dewan perwakilah rakyat 
(DPR) Republik Indonesia, Nusron Wahid menjadi pembicara 
tunggal.

Rokok atau kretek telah menjadi bagian hidup rakyat 
Indonesia sejak 1800-an. Menurut politisi asal Kudus itu, jika tidak 
dibendung, rokok jenis kretek yang merupakan produk lokal 
Indonesia, diprediksi akan mengalahkan produk rokok putih. 
Rokok kretek tumbuh menguasai 4 persen jaringan pasar, tetapi 
pada 2008 diperlakukan diskriminatif dengan melarang masuk 
produk kretek di Amerika.

Sebab kepentingan bisnis internasional, sambungnya, 
Bloomberg Initiative (Amerika) melakukan kampanye dengan 
membiayai gerakan antirokok. “Tujuannya, agar rokok kretek 
gulung tikar atau kalah bersaing dengan rokok putih,” tegasnya. 
Cengkeh menjadi unsur pembeda antara rokok kretek dengan 

Nusron Wahid menyampaikan materi tentang pro-kontra 
rokok pada forum BEM Se-Jateng di Universitas Muria 
Kudus (UMK). (Dok. Portal)
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rokok putih buatan luar negeri. Disebut kretek karena ada unsur 
cengkeh sehingga ketika dibakar berbunyi kretek. Sementara 
rokok putih tidak menggunakan cengkeh.

Pada forum yang ketika hari pertama dihadiri 200 perwakilan 
dari 58 BEM perguruan tinggi se-Jateng tersebut, Nusron juga 
memaparkan alasan yang dilontarkan pendukung dan penolak 
rokok (Pro dan Antirokok).

Alasan kubu prorokok, rokok dinilai  memberikan kesejahteraan 
secara ekonomi. Pasalnya, rokok banyak menyumbangkan 
pendapatan domestik bruto (PDB), besarnya kontribusi cukai 
rokok bagi negara, banyaknya tenaga kerja yang diserap. 
Sementara alasan pihak antirokok mendasarkan pada dampak 
kesehatan.

Menurutnya, pemerintah bersikap mendua atas rokok melalui 
dua kebijakannya. Setiap tahun, melalui Departemen Keuangan, 
pemerintah menaikkan target penerimaan cukai dari rokok, 
sementara melalui Departemen Kesehatan, rokok seperti hendak 
disingkirkan dengan menyatakan tembakau termasuk zat adiktif 
(Pasal 113 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan), serta membatasi 
area merokok dan iklan rokok (Pasal 115 UU No. 36/2009).

Aktivis Mahasiswa perwakilan INISNU (Institut Islam Nahdlatul 
Ulama), Jepara, Yuslam mengaku tertarik dengan paparan 
mengenai tema rokok. Dua sudut pandang dari pro dan antirokok 
yang dipaparkan pemateri menjadikan diskusi menarik.

Ditanya mengenai keberpihakan atas pro-kontra rokok, 
Yuslam secara pribadi menyatakan bahwa dirinya mendukung 
kubu prorokok. “Sebab alasan perekonomian ketimbang masalah 
agama dan kesehatan,” katanya.

Simbol

Sejak dahulu, ungkap Nusron, rokok klobot atau sigaret 
kretek menjadi bagian dari gaya hidup (life style) sebagai 
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bukti persahabatan atau kejantanan. Menurutnya, rokok tidak 
sempurna jika dilihat dari satu sisi saja. Rokok menjadi khasanah 
budaya yang unik, khususnya pada masyarakat Kudus.

Rokok telah menjadi bagian dari warisan tradisi masyarakat. 
Orang Jawa ketika mempunyai hajat atau hendak mengadakan 
pesta sunatan atau semacamnya, terasa masih kurang apabila 
belum ada rokoknya. “Ketika hendak mencalon legislatif, belum 
dikatakan silaturrahmi kalau saya belum memberi rokok pada 
orang yang dianggap penting di desa,” ujar Nusron menunjukkan 
pengalaman berkomunikasi dengan konstituennya. (Anik)
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Desember, Pendonor Darah UMK Meningkat 

Sumbangan darah 
yang dilakukan civi-

tas akademika Universi-
tas Muria Kudus (UMK) 
Palang Merah Indone-
sia (PMI) Cabang Kudus, 
pada kegiatan donor 
darah bulan Desember, 
Rabu (21/12) di Audito-
rium UMK, mengalami 

peningkatan.

Ketua Korp Suka Rela (KSR) UMK selaku penyelenggara 
kegiatan, Dian Savitri mengungkapkan, pada donor kali ini KSR 
mampu menyumbangkan 81 kantong darah yang berasal dari 
donor mahasiswa, karyawan dan dosen UMK. “Kali ini, hasilnya  
lebih banyak dari biasanya yang hanya berkisar 50-60 kantong 
darah,” ujar Dian membandingkan perolehan dari kegiatan yang 
rutin diselenggarakan setiap tiga bulanan ini.

Kenaikan jumlah sumbangan tersebut, jelas Dian, menjadi 
bukti bahwa kesadaran akan manfaat donor telah tumbuh di 
sivitas akademika UMK.

Dia mengungkapkan, banyak manfaat yang didapat melalui 
donor darah, baik bagi diri sendiri terlebih untuk orang lain.

Mendonorkan darah, menurut mahasiswi Pendidikan Bahasa 
Inggris ini, merupakan tindakan cerdas. Pasalnya, pendonor 
dapat mendeteksi penyakit serius secara gratis. “Sudah menjadi 
prosedur standar, jika ingin donor, maka darah akan diperiksa 
dari berbagai macam penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, 
sifilis, dan malaria,” ujarnya.
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Selain itu, donor darah akan menjaga kesehatan jantung. Dian 
menjelaskan, tingginya kadar zat besi dalam darah akan membuat 
seseorang menjadi lebih rentan terhadap penyakit jantung. Zat 
besi yang berlebihan dapat menyebabkan oksidasi kolesterol 
yang apabila terjadi penumpukan pada dinding arteri beresiko 
pada besarnya peluang terkena serangan jantung dan stroke.

“Jika rutin donor darah maka jumlah zat besi dalam darah 
akan lebih stabil. Artinya, ini menurunkan risiko penyakit jantung,” 
katanya menyimpulkan logika kesehatannya.

Pimpinan berpartisipasi

“Ketika kita melakukan donor darah maka kita akan 
mendapatkan cek darah gratis serta mendapatkan banyak 
manfaat yang lain,” ujar Dekan Fakultas Agroteknologi, Ir. Hadi 
Supriyo, MS.

Cerdas karena pendonor akan bisa mendeteksi penyakit serius 
secara gratis. “Setiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur 
standarnya adalah darah kita akan diperiksa dari berbagai 
macam penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan 
malaria,”terang Ketua KSR UMK, Dian Savitri.

Pedonor darah yang juga Dekan Fakultas Pertanian, Ir. Hadi 
Supriyo, MS. membenarkan manfaat sebagaimana paparan Dian. 
“Banyak manfaat lain selain cek darah secara gratis,” ungkapnya. 
(Harun)
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Mahasiswa Psikologi UMK Pelajari Ajaran 
Sedulur Sikep Blora 

Perjalanan jauh yang melelahkan itu akhirnya terbayar sudah. 
Setelah melalui sekitar 60 kilometer perjalanan dari Blora 

melewati Randublatung yang dipenuhi jalanan berlobang dan 
material jalan, guyuran hujan menemani puluhan mahasiswa 
Universitas Muria Kudus (UMK) saat turun dari bus kampus 
menuju kediaman Sariman.

Di kediaman buyut 
mantu dari Ki Samin 
Surosentiko itu, pulu-
han Sedulur Sikep lain 
di Desa Tanduran, Keca-
matan Kedungtuban, itu 
telah menunggu. Sapaan 
akrab menyapa puluhan 
mahasiswa dari Fakultas 
Psikologi UMK, yang kemudian saling berjabat tangan.

‘’Pripun kabare keluarga. Rak yo sami wilujeng, leh ...,’’ Jariman, 
salah satu Sedulur Sikep membuka pembicaraan dengan bahasa 
Jawa. Bahasa Jawa memang menjadi bahasa komunikasi sehari-
hari penganut ajaran Sikep. 

Setelah berbincang sebentar, pembicaraan ringan seputar 
Samin atau Sedulur Sikep. Sariman, suami dari buyut Ki Samin 
Surosentiko, mengawali penjelasan terlebih dahulu. ‘’Di arani 
Samin, mergo sing takon yo wong, sing jawab yo wing. Dadi pada-
pada. Sami-sami,’’ katanya. 

Sariman menjelaskan, penganut Samin selalu memegang 
prinsip hidup yang selalu di-ugemi hingga saat ini. Yakni larangan 
drengki, srei, panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo-nyiyo marang 
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sepodo. Selain itu, juga tidak boleh bedok, colong, pethil, jumput, 
nemu wae ora kena, lan Kudu weruh the-e dhewe. 

Psikologi Lokal 

Puluhan mahasiswa yang mendengarkan penjelasan dari 
Sariman, Jariman, dan Sedulur Sikep lain, nampak jika masih 
belum mampu memahami secara persis apa yang diterangkan. 
Maklum, itu adalah lawatan pertamanya di Komunitas Sikep. 

Maka proses diskusi (dialog) pun digelar. Beberapa mahasiswa 
nampak antusias menanyakan berbagai hal, antara lain budaya 
bertani masyarakat Samin. 

M Widjanarko, dosen pembimbing yang mendampingi 
mahasiswa berkunjung ke Komunitas Samin di Tanduran 
mengemukakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari 
perkuliahan di luar kelas yang seringkali digelar. ‘’Ini untuk lebih 
memberi pemahaman terhadap mahasiswa terhadap materi 
kuliah Psikologi Indonesia,’’ katanya. 

Dengan berkunjung ke berbagai komunitas adat dan 
komunitas lain yang beragam, mahasiswa diharapkan mampu 
memahami tentang pluralisme yang merupakan fakta yang tidak 
bisa dipungkiri. Dengan begitu, diharapkan ada pemahaman 
tentang psikologi lokal pada diri mahasiswa. ‘’Sebelum ke 
Komunitas Samin, mahasiswa juga sudah kami ajak ke masyarakat 
Sasak di Mataram,’’ jelasnya. (Rosidi/Hoery)
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