
500 Mahasiswa Belajar Berwirausaha
Jakarta [UNAS] – Sebagai kampus kewirausahaan 
yang berorientasi mengembangkan serta menumbuhkan 
jiwa Entrepreneurship pada mahasiswa, secara rutin 
kampus terus mengadakan bazar untuk melatih 
mahsiswanya. Bazar Kewirusahaan pada semester ini 
diadakan pada tanggal 29-31Desember 2015 di Selasar 
Universitas Nasional.

Hal menarik dari bazar semester ini adalah jumlah 
pesertanya yang semakin bertambah. “Jika tahun lalu 
hanya sekitar 200 an mahasiswa, tahun ini kurang lebih 
ada 500 mahasiswa yang mengikuti bazar. Berjumlah 51 
kelompok dari 12 kelas kewirausahaan,” ungkap Farida, 
salah satu dosen kewirausahaan dan kordinator dalam 
bazar tersebut.

Jakarta [UNAS] – Hubungan yang sudah terjalin antara 
Universitas Nasional (UNAS) dengan Chung Ang University 
(CAU) Korea menjadikan kegiatan rutin kedua universitas 
ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak.
 
Acara pembukaan menyajikan pertunjukan budaya 
masing-masing negara, Senin (11/1). Tahun ini merupakan 
kali ke 5 Chung Ang University datang ke Universitas 
Nasional. “Selain belajar pertukaran budaya, perbedaan 
kedatangan Chung Ang University ke Unas adalah jumlah 
volunteer yang datang semakin banyak dari tahun ke tahun,” 
ujar Fitri Meutia, S.S., M.A.

Chung Ang University: 5 Tahun Sambangi Unas

Para delegasi dari CAU yang berjumlah 26 mahasiswa akan 
berada di Indonesia dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 
23 Januari 2016. Selama disini, mereka akan bertukar budaya 
dengan mahasiswa ABA Korea seperti belajar bahasa, permainan tradisional dan mengenal makanan khas Indonesia.

Universitas Nasional Luncurkan Pusat Kajian Bioteknologi
Jakarta (UNAS) – Melihat 
perkembangan teknologi 
biotek (bioteknologi) yang 
semakin pesat, Universitas 
Nasional, Kamis (14/1) 
meluncurkan Pusat Kajian 
Bioteknologi. Pusat kajian 
ini diharapkan dapat 
menjadi wadah kegiatan 
tidak hanya para dosen 
namun juga mahasiswa 
di bidang bioteknologi 
dan memberikan 
kontribusi positif 
terhadap masyarakat. 

‘’ Pusat Kajian ini akan menjadi Centre of Excellence dari Universitas Nasional.  Saat ini kami 
memiliki paling tidak tiga fakultas yang terkait bioteknologi yaitu Fakultas Biologi, 
Pertanian dan Kesehatan.  Jadi kita mempunyai kompetensi tersebut dan akan terus kita 
kembangkan agar dapat leading di bidang ini,’’ ungkap Wakil Rektor Bidang Penelitian, 
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Universitas Nasional, Prof. Ernawati Sinaga.

Kepala Pusat Kajian Bioteknologi 
Universitas Nasional, Dr. Retno 
Widowati mengungkapkan 
kesadaran komersialisasi tanaman 
bioteknologi di negara berkem-
bang semakin tinggi. Hal ini 
terlihat dari meningkatnya lahan 
tanaman bioteknologi di negara 
berkembang saat ini. Luas lahan 
tanaman biologi telah meningkat 
100 kali lipat dari 1,7 juta hektar 
di tahun 1996 menjadi 181,5 juta 
hektar di tahun 2014.

 Sementara jumlah negara penanam tanaman biotek meningkat 4 kali lipat lebih dari 
6 negara di tahun 1996 menjadi 28 negara di tahun 2014.

ASAH SOFTSKILL, MAHASISWA UNAS GO INTERNATIONAL
Jakarta (UNAS) – Universitas Nasional 
(UNAS) berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kemampuan para lulusan-
nya agar siap berkompetisi di dunia 
global khususnya dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu, 
tidak hanya membekali mahasiswa 
dengan keterampilan hardskill melalui 
pengajaran di kampus, UNAS juga 
meningkatkan kemampuan mahasiswa 
melalui program International softskill. 

Salah satunya adalah melalui kunjungan 
ke Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala 
Terengganu, Malaysia pada November 
2015. Delegasi UNAS yang terdiri dari 
dosen dan mahasiswa ini membawa misi 
kebudayaan dan olahraga ke Malaysia. 
Di sana, para dosen dan mahasiswa 
melakukan berbagai kegiatan antara lain 
kompetisi olahraga hingga menggelar 
malam apresiasi budaya, dimana 
masing-masing negara menampilkan 
budaya khas kedua negara. 

Program ini dapat terlaksana karena 
kerjasama yang terjalin antara kedua 
universitas. Kerjasama-kerjasama Intena-
sional semacam inilah yang terus diting-
katkan UNAS agar dapat melaksanakan 
berbagai kegiatan bersama, mulai dari 
kolaborasi penelitian, pertukaran pelajar 
hingga program Internasional Softskill. 

“Kita mau mengembangkan riset 
internasional human university atau 
work class university yang salah satu 
bagiannya adalah memiliki skema 
kolaborasi dengan universitas-uni-
versitas di luar negeri dalam rangka 
pengembangan bersama, meliputi 
kegiatan kemahasiswaan, pengem-
bangan skema dosen dan riset 
sampai dalam rangka pengemban-
gan institusi pertukaran mahasiswa 
dan sharing belajar,” ungkap Wakil 
Rektor Bidang Akademik Dr. Iskandar 
Fitri, ST., MT

NRektor Universitas Nasional Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. (kanan) saat menyerahkan Memorandum of Understanding 
(MoU) secara resmi kepada President UNISZA, Prof. Datuk Dr. Yahya Ibrahim (kiri). MoU tersebut merupakan tindaklanjut 
dari kerjasama awal antara UNISZA dengan UNAS. Momentum berlangsung di kampus UNISZA, Terengganu-Malaysia


