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Topik Utama

UNIVERSITAS NASIONAL
RESMIKAN GEDUNG KULIAH BARU

JAKARTA (UNAS) – Mengawali tahun 2017,
Universitas Nasional meresmikan Gedung
Pascasarjana baru, yaitu Menara UNAS 1
dan 2, yang berlokasi di Jalan Harsono RM,
Ragunan Jakarta Selatan. Peresmian dilakukan
oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (MENRISTEKDIKTI), Prof. Dr. Muhamad
Natsir yang diwakilkan oleh Sekretaris Jendral
KEMENRISTEKDIKTI Prof. Ainun na’im, Ph.D.
bersama dengan Ketua Yayasan Memajukan
Ilmu dan Budaya (YMIK), Dr. Ramlan Siregar
dan Rektor Universitas Nasional, Dr. El Amr y
Bermawi Putera, Sabtu (11/2).

‘’ Insya Allah dalam waktu
dekat sudah akan terealisasi
program studi lainnya yaitu
program studi Teknik dan
Sains, Teknik Informatika dan
Akuntansi untuk jenjang
Magister,’’ ungkap Rektor
Universitas Nasional, El Amr y
Bermawi Putera, M.A.

‘’Pak menteri memberikan penghargaan dan
terimakasih atas kontribusi UNAS yang telah
melaksanakan pendidikan tinggi selama
kurang lebih 67 tahun. Semoga gedung baru
ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan
yang ada di Unversitas Nasional,’’ ujar
Sekretaris Jenderal KEMENRISTEKDIKTI,
Prof. Ainun Na’im saat memberikan sambutan.
Gedung ini memiliki dua menara, yang
masing-masing terdiri dari 7 lantai dengan
luas lebih dari 6.000 m2 dan memiliki
kapasitas tampung hingga 3 ribu mahasiswa.
Gedung Menara UNAS ini akan dikhususkan
untuk perkuliahan Sekolah Pascasarjana. Saat
ini, Universitas Nasional memiliki 6 program
studi pascasarjana, dengan jenjang Magister
dan Doktoral. Untuk jenjang magister S2, yaitu
program studi Ilmu Politik, Ilmu Hukum,
Manajemen,
Administrasi Publik dan
Biologi. Selain itu, Universitas Nasional juga
memiliki program studi Ilmu Politik di jenjang
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Gedung Ramah Lingkungan
Gedung Menara UNAS dibangun dengan konsep ramah
lingkungan. Bangunan ini menggunakan sistem double
glass, yang memungkinkan ruangan mendapatkan
pancaran sinar matahari secara langsung, sehingga
dapat menekan penggunaan listrik dan Air Conditioner
(AC) pada pagi dan siang hari. Meskipun demikian, suhu
di dalam ruangan masih tetap nyaman dan tidak panas.

Selain itu, Universitas Nasional juga menerapkan sistem
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga limbah
domestik yang dihasilkan oleh kegiatan di gedung Menara
UNAS ini akan diolah terlebih dulu sebelum disalurkan ke
lingkungan, serta adanya sumur resapan yang dapat
menjaga penurunan permukaan air tanah. Semuanya ini
merupakan komitmen Universitas Nasional untuk memberikan
kontribusi nyata untuk mengurangi efek rumah kaca, dan
melakukan konservasi air tanah, guna menjaga bumi tetap
lestari.

Selain acara Peresmian Gedung baru Pascasarjana dalam kesempatan ini, Univerversitas Nasional juga mengukuhkan
dua Guru Besar dan Memperkuat kerjasama dengan Korea Selatan.

Universitas Nasional Tambah Guru Besar

‘’Kami berharap dengan prasarana yang lebih
memadai, UNAS akan mampu melaju lebih
cepat dan menjadi centre of excellence baik
di tingkat nasional, regional maupun global,’’
kata El Amr y.

Universitas Nasional mengukuhkan dua guru besar baru,
yaitu Prof. Dr. Iskandar Fitri, S.T., M.T dan Prof. Dr. Kausar
AS, M.Si, di Ragunan, Sabtu (11/2). Pelantikan ini
dilakukan oleh Majelis Guru Besar Universitas Nasional
yang turut dihadiri oleh Guru Besar dari berbagai
universitas lain, baik dalam maupun luar negeri.
Pengukuhan guru besar ini merupakan upaya
Universitas Nasional untuk mendorong pengembangan
sumber daya manusia, terutama peningkatan jenjang
pendidikan akademik bagi para dosen.
Pada tahun 2016, Universitas Nasional telah
melahirkan dua Guru Besar, yakni Prof. Dr. Iskandar Fitri,
S.T., M.T. di bidang Teknologi dan Prof. Dr. Kausar AS.,
M.Si. di bidang Imu Politik yang dikukuhkan bersamaan
dengan Peresmian Gedung Pascasarjana Menara UNAS
1 dan 2, di Ragunan.
Dalam pidatonya, Prof. Iskandar Fitri mengungkapkan
perjalanannya menuju gelar Profesor yang telah
direncanakannya sejak 10 tahun yang lalu. Ketertarikannya pada mata kuliah Antena dan Propagasi ketika
menempuh program Magister S2 Teknik Elektro di
Universitas Indonesia, membuat bapak dua anak ini
ingin lebih menekuni perancangan Antena Mikrostrip.
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‘’Saya sangat tertarik untuk mendalaminya karena
konsep dasar pada desain tersebut sangat luas
cakupan maupun implementasinya di dalam
pengembangan perangkat telekomunikasi yang
berbasis nirkawat (wireless communication systems)
masa depan, khusus untuk sistem komunikasi
nirkawat bergerak (mobile),’’ ungkap Iskandar
yang membacakan pidato pengukuhan berjudul
Antena Mikrostrip : Dari Frekuensi Pita Sempit
menuju Pita Lebar.
Sedangkan Prof. Dr. Kausar AS, M.Si membacakan pidato
pengukuhan berjudul Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien dalam
Politik Desentralisasi.

‘’Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia merupakan pilihan yang tepat,
mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas
dan memiliki potensi serta karakteristik yang
berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut
antara lain berupa keadaan demografis
(kependudukan) yang terdiri dari berbagai etnis,
sosial budaya, adat dan bahasa, keagamaan,
yang heterogen berbaur dalam keberadaan warga
masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi, tingkat
kemajuan dan daya nalar yang berbeda-beda
pula,’’ ungkap Kausar.
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JAKARTA (UNAS) – Melengkapi kerja sama internasional
yang sudah terjalin selama ini dengan berbagai
universitas di luar negeri, tahun ini Universitas Nasional
(UNAS) menandatangani nota kesepahaman dengan
Hankuk University Of Foreign Studies Korea untuk
mendirikan Cyber University di Indonesia.

Terkait dengan Cyber Learning, Sekretaris Jenderal
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(KEMENRISTEK DIKTI), Prof. Ainun Na’im mengatakan,
pembelajaran berbasis online memang sudah diterapkan
oleh beberapa universitas di Indonesia. Namun, cyber
university merupakan hal yang baru di negara ini. Ia
menambahkan, meskipun mengikuti perkembangan teknologi,
metode cyber ini tidak lantas menggantikan pertemuan tatap
muka dengan dosen.

‘’Kami menyadari bahwa masih banyak putra-putri
bangsa yang belum bisa mengakses pendidikan tinggi.
Dengan Cyber University (Perguruan Tinggi Digital) ini
diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada
banyak anak bangsa di manapun mereka berada untuk
bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kini
semakin canggih,’’ tutur El Amr y, seusai peresmian
gedung Menara UNAS 1 dan 2, Pengukuhan Guru Besar
dan Penandatangan MoU dengan Korea Selatan,
Sabtu (11/2).

”Cyber Learning ini hendaknya hanya
sebagai alat untuk meningkatkan kualitas
pengajaran, bukan menggantikan seluruhnya. Karena pertemuan dengan
dosen itu masih perlu dilakukan dan kita
perlu membuat standar kelulusan dari
program cyber ini,” ujar Na’im dalam
kesempatan yang sama.

Perkuat Kerjasama

Hankuk University Of Foreign Studies Korea itu
merupakan universitas nomor satu di Korea
dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di bidang pendidikan. UNAS merasa
bangga dan berterima kasih atas kerjasama ini
mengingat sebelum memutuskan bekerjasama
dengan UNAS, Hankuk University Of
Foreign Studies Korea telah menjajaki
kerjasama dengan banyak perguruan
tinggi negeri dan swasta namun akhirnya
pilihan itu jatuh pada Universitas
Nasional.
Meskipun demikian, lanjut El Amr y,
pihaknya menyadari bahwa proses
perizinan untuk mendirikan universitas
sejenis ini tidak sederhana dan akan
memakan waktu yang cukup lama.
Oleh karena itu Universitas Nasional
dan Hankuk University Of Foreign
Studies Korea bersepakat untuk
memulai kerjasama ini di bidang
pelatihan tenaga kerja dan bimbingan
belajar. Pada kesempatan peresmian
gedung ini pula akan ditanda tangani
Kerja sama antara kedua belah pihak
tersebut.
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Flash News

Presiden RI Kunjungi Stand UNAS
di Pameran Pendidikan

Program Studi Bahasa Korea
yang Mulai Menjadi Primadona
JAKARTA (UNAS) – Tren budaya Korea (Korean
wave) yang eksis beberapa tahun belakangan
ini, membawa pengaruh ke berbagai bidang,
salah satunya dunia pendidikan. Saat ini,
banyak siswa-siswi SMA yang mulai tertarik
mempelajari Bahasa Korea, tempat-tempat
kursus yang membuka kelas Bahasa Korea mulai
dipadati peminat. Hal tersebut juga berlaku
pada lembaga pendidikan formal, salah satunya
Universitas.

JAKARTA (UNAS) – Universitas Nasional
kembali mengikuti gelaran rutin tahunan
EDUCATION AND TRAINING EXPO 2017 di
Jakarta Convention Center ( JCC ) yang
dilaksanakan pada tanggal 2-5 Februari
2017. Pameran ini menampilkan berbagai
perguruan tinggi negeri (PTN)/ PTS/PTD/PTA
terkemuka dari dalam dan luar negeri,
program diploma, S1, S2, S3, dan berbagai
pelatihan pendidikan.

7

Pada kesempatan kali ini, Universitas Nasional
mendapat suatu kehormatan, yaitu berupa
kunjungan Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo ke stand UNAS,
seusai beliau membuka acara tersebut.
Presiden Jokowidodo singgah ke stand UNAS
bersama menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia & Kebudayaan,
Puan Maharani dan Sekretaris Negara,
Pratikno beserta rombongan.

Universitas Nasional dapat dikatakan sebagai
salah satu pelopor untuk program studi Bahasa
Korea. Pendirian program studi/ jurusan Bahasa
Korea ini, dirintis oleh mantan Rektor Universitas
Nasional (UNAS), Prof. Dr. Mr. Sutan Alisjahbana
bersama himpunan alumni dari Hankuk
University, Seoul, Korea pada 1987 dengan
bentuk Akademi (ABANAS) dan pada tahun
1995, ABANAS membuka Program Studi Bahasa
Korea (PBSK) untuk jenjang D3.
Saat ini Universitas Nasional menjadi
satu-satunya Perguruan Tinggi Swasta yang
membuka program studi D3 dan S1 Bahasa
Korea.

Program Studi Bahasa Korea Universitas Nasional mempunyai banyak
keunggulan diantaranya, Banyak tawaran beasiswa studi lanjut ke
Korea (Beasiswa 2 tahun melanjutkan di Universitas Korea bagi
mahasiswa D3 Bahasa Korea), Memiliki dosen berkompeten dan
Lulusan S2 dari Universitas terkemuka di Korea, native speaker,
menjalin kerjasama internasional dengan Universitas di Korea,
Mempunyai Kegiatan Kemahasiswaan yang berkaitan dengan
Kebudayaan Korea.
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Kegiatan
Peringati Hari Peduli Sampah Nasional Fakultas Pertanian
Ajak Masyarakat Bersihkan Lingkungan

Seminar Kreatifitas Ilmu Komunikasi
Di Era Digital Awali Gelaran Commweeks

JAKARTA ( UNAS ) – Dalam rangka memperingati
Hari Peduli Sampah Nasional, Fakultas Pertanian
Universitas Nasional mengikuti kegiatan Gerakan
Pungut Sampah (GPS) yang diadakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kegiatan yang
difokuskan di empat titik, yaitu kawasan
ekowisata mangrove, kawasan hutan lindung,
kawasan arboretrum dan kawasan hutan
mangrove elang laut ini diikuti oleh sekitar
40 orang dosen dan mahasiswa Fakultas
Ilmu Pertanian UNAS, Selasa (21/2).
Rombongan Fakultas Pertanian tiba di kawasan
ekowisata mangrove pada pukul 11.00 WIB.
Rombongan langsung menanam bibit mangrove
yang didapat dari panitia penyelenggara.
Setelah itu, mereka menuju kawasan hutan
lindung angke kapuk untuk melakukan kegiatan
lain, yaitu mengumpulkan sampah di sekitar
kawasan. Kegiatan ini berlangsung sekitar 2 jam.
Para mahasiswa nampak bersemangat untuk
mengumpulkan sampah yang ada di hutan
lindung. Mereka saling tolong menolong
membersihkan area tersebut dari sampahsampah tersebut.

sehingga meyebabkan angka peminat televisi hanya di minati
oleh sebagian besar oleh penonton di usia lanjut. Menurut Henri
menurunnya minat generasi muda untuk menonton televisi
disebabkan oleh besarnya peran smartphone didalam
memberikan berbagai macam informasi yang lebih detail dan
lengkap.

‘’Kami turut berpartisipasi pada kegiatan ini sebagai bentuk
kepedulian terhadap lingkungan. Saya mengajak dosen dan mahasiswa
Fakultas Pertanian untuk turut terlibat dalam kegiatan positif ini,
untuk menggulirkan kepedulian, semua kami ajak untuk memungut
dan mengurangi sampah,’’ungkap Sukartono (Dekan Fakultas Pertanian
UNAS), dalam kesempatan yang sama.
Acara ini turut dihadiri oleh instansi pemerintah, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), komunitas pencinta lingkungan, pihak swasta dan
unsur pendidikan.

Pusat Pengkajian Politik Dan Pengembangan Masyarakat UNAS
Selengarakan Seminar Hasil Penelitian Politik
Dan Penguatan Demokrasi
JAKARTA ( UNAS) – Pusat Pengkajian
Dan Pengembangan Masyarakat
( P4M) Universitas Nasional kembali
menyelengarakan seminar hasil
penelitian yang bertemakan
“Politik Dan Penguatan Demokrasi “.
Acara yang dibuka oleh ketua P4M
Unas Dr. Diana Fawzia, MA ini
diselenggarakan pada Selasa
(21/2) bertempat diruang seminar
selasar lantai 3 Universitas
Nasional. Seminar yang diawali
dengan menyanyikan lagu Indonesia
Raya kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan doa oleh Sahruddin,
S.IP.,MA.,M.S.i.
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Dalam seminar yang dihadiri oleh para
narasumber yang terdiri dari dosen
fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
( FISIP) Unas ini terdiri dari dua sesi
acara. Pada sesi pertama seminar ini
dimoderatori oleh Nursatyo,M.S.i
dengan mengambil tema “ Penguatan
Demokrasi Lokal “. Hadir sebagai
pengulas pada sesi ini adalah Dr. TB.
Massa Djafar, MSi selaku Ketua Pasca
Sarjana Ilmu Politik. Pada sesi kedua
jalannya seminar dimoderatori oleh
Daniel Wisnu Wardhana, MA dengan
mengusung tema “Kebijakan Politik Luar
Negeri Indonesia” acara yang dimulai
pukul 10.00 s/d 13.00 ini ditutup
dengan pemberian sertifikat.

JAKARTA ( UNAS ) – Himpunan Mahasiswa Ilmu
Komunikasi ( HIMAKOM ) Universitas Nasional kembali
mengadakan kegiatan Commweeks. Hajatan Himakom
ini telah memasuki tahun kedua. Kali ini, Commweeks
diawali dengan seminar bertajuk ”Kreatifitas Ilmu
Komunikasi di Era Digital,” yang menghadirkan
berbagai pakar mumpuni di bidang komunikasi, yaitu
Dr. Drs Henri S ( Staff Ahli Menkominfo), Latief Siregar (
News Manager RCTI ), Irwan Whayudianto (Art
Direktur Fortune Indonesia), serta Dian Umar ( Wakil
Ketua Umum Perhumas Indonesia ).
Seminar yang dibuka oleh Wakil Dekan Fakultas
IlmuSosial Dan Ilmu Politik ( FISIP ) Bidang Administrasi
Umum Dan Akademik ,Dr. Aris Munandar, M.Si, diawali
dengan pemukulan gong. Aris sangat mengapresiasi
para pembicara yang berkenan hadir untuk
membagikan pengalaman, ilmu serta wawasan mereka
di dalam dunia komunikasi digital kepada para
mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang ada di UNAS.
”Kalian (mahasiswa) juga harus terus belajar
menguasai teknologi digital guna menangkap peluang
kerja didunia komunikasi yang semakin kompetitif dan
kreatif,” ungkap Aris, saat memberikan sambutan di
Aula UNAS, Senin (20/2).
Pada kesempatan yang sama, Staff KEMENKOMINFO,
Henri S memberikan pemaparan tentang transisi
komunikasi dari era fisik menuju era digital yang
menurutnya telah menjadi trend perubahan di zaman
sekarang. Sebagai contoh menurut data dari Komisi
Penyiaran Indonesia ( KPI ) pada tahun 2016 jumlah
penonton televisi di usia muda menurun drastis

”Dengan kualitas teknologi gadget yang semakin sempurna maka
kita bisa dengan mudah melakukan banyak hal melalui gadget
kita. Dari mulai menelpon, sms, membaca berita, menonton acara
kesukaan, mendengarkan musik bahkan bertransaksi jual beli pun
bisa dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu ia menghimbau
kepada para mahasiswa agar dengan semakin berkembangnya
teknologi digital diharapkan generasi muda dapat menguasai
berbagai macam aplikasi, baik hardware maupun software yang
bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang positif sebagai sarana atau
wadah menyalurkan kreatifitas dan inovasi sehingga bisa
menghasilkan value dimasa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu narasumber kedua Latief Siregar selaku News
Manager RCTI lebih banyak menyoroti perihal besarnya peran
smartphone atau gadget didalam kehidupan sehari – hari yang
menurutnya malah membatasi ruang gerak serta mobilitas
generasi muda yang cenderung menjadi manja dan malas akibat
terlalu mudahnya teknologi . Ia mencontohkan betapa seringnya
masyarakat Indonesia dalam mengakses atau membuka aplikasi
seperti Facebook, Twitter, WA, Line, Instagram. Hal inilah yang
memicu naiknya angka pengguna internet dari 5 juta naik sangat
signifikan menjadi 132 juta pengguna di tahun 2016. pihak
swasta dan unsur pendidikan.
Ia berpesan agar kita lebih bijak, lebih kritis dan lebih berani
didalam memilih berita berita serta media media abal – abal
yang sekarang ini banyak bertebaran di internet.
Hadir sebagai narasumber penutup Dian Anggraeni Umar selaku
Wakil Ketua Perhumas Indonesia mencoba membagi
pengalamanya di dunia jurnalistik. Dengan mencoba menggali
potensi para audiens yang hadir dengan metode “ Start To Think
Without The Box ”.Yang artinya jika kita ingin sukses didunia
digital seperti sekarang diperlukan sikap fokus dan kreatif
didalam memberikan tontonan maupun suguhan yang menarik
bagi para pengguna internet. Tentunya dengan menyajikan
konten – konten yang berbeda baik dari segi tampilan, penulisan
maupun pesan yang ingin disampaikan.
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Galeri

Acara Kornation 2017
dengan tema “The Magic of Our Youth”
Kornation merupakan acara rutin tahunan yang diprakarsai oleh Akademi Bahasa Korea
( ABAKOR) dan diselenggarakan bertepatan dengan liburan semester ganjil yaitu pada bulan
Januari. Pada tahun ini acara digelar pada hari Sabtu, 14 Januari 2017 di ruang aula selasar
lantai 4 Universitas Nasional dengan tema “The Magic of Our Youth”. Acara ini telah
berlangsung dari tahun 2001 dengan melibatkan volunteer mahasiswa dari Chung Ang
University, Korea Selatan yang pada acara kali ini berkesempatan untuk menampilkan
budaya – budaya yang ada di Korea Selatan.
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