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Profil
Universitas Yudharta Pasuruan didirikan di Pasuruan Jawa Timur pada
tanggal 1 Agustus 2002 berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional melalui Dirjen Dikti Nomor:
146/D/O/2002, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional melalui Dirjen
Dikti Nomor: 919/D/T/2005 s.d Nomor:
929/D/T/2005.
Sampai saat ini Universitas Yudharta
Pasuruan memiliki lima fakultas, yaitu:
Fakultas Teknik yang mengelola empat Program Studi yaitu : Teknik Sipil,
Teknik Mesin, Teknik Industri, dan
Teknik Informatika, Fakultas Pertanian
yang mengelola tiga Program studi yaitu
:Teknologi Hasil Pertanian, Agrobisnis,
dan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang
mengelola tiga Program Studi yaitu
:Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, dan Ilmu Komunikasi,
Fakultas Psikologi yang mengelola satu
Program studi yaitu: Psikologi, dan
Fakultas Agama Islam yang mengelola
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lima Program Studi yaitu : Pendidikan juan dan kemandirian masyarakat.
Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab,
Menciptakan iklim akademik yang
Ekonomi Islam, Ilmu Tafsir dan Hadist
beraksentusi
untuk pengembangan
serta Program Studi Pascasarjana (S2)
Pendidikan Agama Islam Multikultural. keilmuan yang bernafaskan religius
pluralistik.
VISI
ASAS, DASAR DAN TUJUAN
Menjadikan universitas sebagai waDalam menyusun dan mengemhana pengembangan dan penemuan
bangkan
program, Universitas Yudilmu pengetahuan dan teknologi yang
berlandaskan tata nilai kehidupan harta Pasuruan berazaskan Pancasila,
masyarakat religius yang pluralistik sedangkan sebagai dasar operasionaluntuk mengupayakan sarjana profes- nya adalah :
sional dan bermartabat.
Undang-Undang Dasar 1945
MISI
Undang-undang No. 2 tahun 1989.
Menyelenggarakan
pembelaja- Undang-undang No. 20 Tahun 2003
ran yang dapat membuat mahasiswa tentang Sistem Pendidikan Nasional
memiliki kemampuan untuk mandiri,
Peraturan pemerintah nomor 60 Takreatif, kritis, analitis, dan inovatif.
hun 1989 tentang Pendidikan Tinggi
Menyelenggarakan penelitian dan
Keputusan menteri pendidikan
pengabdian kepada masyarakat untuk
menghasilkan karya-karya inovatif da- dan kebudayaan nomor 056/U/1994
lam rangka berperan terhadap kema- jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/
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U/2000 tentang pedoman penyusunan
kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa
Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 146 tahun 2002 tentang
izin penyelenggaraan Universitas Yudharta Pasuruan Status Universitas Yudharta Pasuruan Sejalan dengan azas
dan dasar di atas maka tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas
Yudharta Pasuruan adalah untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota
masyarakat yang tangguh, profesional,
bertanggung jawab dan bermartabat
MOTTO
Berpribadi Tangguh, Professional,
Mandiri, Kritis, Inovatif, dan Berjiwa
Religius.
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Menggagas Kerjasama CSR
antara Universitas
Yudharta dengan AQUA
Danone

K

eberadaan Perguruan Tinggi
perlu melakukan kerjasama
dengan dunia usaha sebagai
wahana pengembangan keilmuan di
perguruan tinggi. Konteks demikian ini
tidak lepas sebagai tanggung jawab riil
perguruan tinggi di dalam menerapkan
Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian) guna
menyikapi didalam dinamisasi kehidupan.
Dalam implementasi Tri Dharma
Perguruan Tinggi, Universitas Yudharta
mencoba mengandeng dengan dunia
usaha yang memiliki CSR (Corporate
Social Responsibility) yang salah satunya perusahaan air minum PT. Tirta
Investama Keboncandi (AQUA DANONE)
yang selama ini telah melakukan kegiatan pemberdayaan Masyarakat sebagai accountabilitas social. Sebagaimana keterangan Ketua CSR PT Tirta

Investama Keboncandi Hari Wicaksono,
bahwa sejak Tahun 2009 perusahaan
air minum AQUA di Kecamatan Winongan Pasuruan sudah melakukan beberapa kegiatan yang orientasi konservasi
hutan dan pembangunan ekonomi seperti Hutan Asuh, Sekolah Sabahat Mata

Air, kampung Sehat Danone, Pengembangan Ekonomi dan Konservasi Hutan.
Dari kegiatan tersebut masih banyak
kendala sehingga kurang maksimal
didalam target capaian dimasing-masing Program pemberdayaan.
Paradigma diatas oleh Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Yudharta di interprestasikan dan diapresiasikan kedalam
kegiatan Seminar Mini dan Dialog
dengan Tema â€ 0HQVLQHUJLNDQ &65
(Corporate Social Rensponsibility) dengan Perguruan Tinggi sebagai ben-
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tuk Komitmen dalam Pemberdayaan
Masyarakat dimana kegiatan tersebut
di ikuti oleh seluruh Civitas Akademika
Universitas Yudharta Pasuruan yang
dibuka langsung oleh Rektor Universitas
Yudahrta Pasuruan Dr. Saifullah M.Hi,
dalam pembukaan kegiatan tersebut
beliau menekankan didalam pembangunan harus adanya kerjasama dan
sama kerja antara antara empat pilar
yakni : Negara, Pengusaha, Dunia Pendidikan dan TNI/Polri sehingga proses
pembangunan akan lebih efektif, efissien dan terlebih pembangunan yang
memanusiakan manusia.
Kegiatan Seminar Mini dan Dialog tersebut dibetuk untuk 2 tujuan
Pertama, Mutualisme Program yakni,
kegiatan seminar ini untuk menjebatani antara dunia usaha yang menginginkan setiap kegiatan dapat berjalan
secara efektif dan efisien baik kegiatan produksi hingga pemberdayaan
sebagai tanggung jawab sosial, untuk
Perguruan Tinggi akan berguna dalam
mengimplementasikan keilmuan dari
hasil riset sehingga value added akan
muncul yang berimplikasi terhadap
kedinamisan keilmuan di lingkungan
Universitas Yudharta Pasuruan dan
tujuan Kedua, Research
Develomment yakni terjalinnya hubungan
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dengan AQUA DANONE akan mendorong para dosen untuk lebih semangat didalam melakukan reseach yang
berimplikasi terhadap perkembangan
keilmuan di Universitas Yudharta Pasuruan. kedua tujuan

di Universitas Yudharta Pasuruan dan
secara ekternal akan diperluas dengan
mengembangkan dan membangun
jejaring dengan Dunia Usaha lainnya
sebagaimana pernyataan Ketua LPPM
Khoirul Huda SH., M.Hum bahwa sepasca kegiatan ini kami akan melebarkan
Besar dan banyaknya apresiasi sayap kedunia usaha sebagai komitpositif dari perserta seminar mini dan men perguruan tinggi Universitas Yuddialog pada tanggal (27/01/12) akan harta Pasuruan untuk menghubungkan
ditindak lanjuti secara internal seba- dunia usaha dengan perguruan tinggi
gai penyusunan Road Map Penelitian didalam mecetak lulusan yang memilik
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skill dan potensi. Dari kegiatan Seminar Mini dan Dialog dengan CSR AQUA
Danone diharapkan terjadi sinergisitas
di Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi
yang komitmen tersebut yang tertuang
kedalam nota kesepahaman MoU Mutual of Understanding yang segera di
tanda tangani pada awal Bulan Februari 2012.
Staff Dev. Penelitian & Dev. Pengabdian
(LPPM UYP)
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Yudharta Jalin Kerjasama dengan
Universitas Kristen Petra Surabaya
Universitas Yudharta Pasuruan Pasuruan adalah salah satu Universitas
di Kabupaten Pasuruan yang selalu
mengedepankan kerukunan antar umat
beragama
dengan tagline-nya The
Multicultural University pada hari Sabtu
tepatnya tanggal 26 September 2015
penandatanganan Memorandum Of
Understanding dengan Universitas
Kristen Petra Surabaya, penandatangan tersebut langsung dihadiri oleh
Rektor Universitas Yudharta Pasuruan
yang dalam hal ini adalah Dr. H. Saifulah, MHI dan di damping langsung
oleh Pembina Yayasan Darut Tawqa
sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ngalah yaitu KH. Sholeh Bahruddin
dan juga di damping Pembantu Rektor
III yang membidangi Kemahasiswaan
dan Kerjasama yaitu Dr. Khoirul Huda,
SH., M.Hum adapun dari pihak Universitas Kristen Petra dihadiri langsung
Oleh Rektor yaitu Prof. Ir. Rolly Intan
M.A.Sc., Dr.Eng. dan didampingi oleh pengembangan UK Petra yaitu Meilin- belah pihak sepakat untuk kerjasama
bagian biro administrasi kerjasama dan da, M.A. dalam penandatangan, kedua dalam bidang Pengajaran, Penelitian,

Pengabdian kepada Masyarakat dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN DENGAN UNIVERSITAS ISLAM MOJOKERTO

U

niversitas Islam Majapahit
Mojokerto atau disngkat dengan UNIM Mojokerto adalah
salah satu universitas swasta di Kabupaten Mojokerto yang notabenenya
sama dengan Universitas Yudharta Pasuruan, mahasiswa yang mayoritas dari
kalangan muslim membuat Universitas
Islam Majapahit Mojokerto berkunjung
ke Universitas Yudharta Islam.

Universitas Islam Majapahit melakukan
kerjasama dengan ditandai penandatanganan antara Universitas Yudharta
Pasuruan dengan Universitas Islam
Majapahit dengan membawa rombongan yang langsung di pimpin Oleh Rektor UNIM Mojokerto yaitu Dr. Rachman
Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si beserta
Dr. H. Sakban Rosidi, M.Si. (sekretaris
eksekutif), Dr. H. Muhammad Nur, SH,
M.Si (wakil rektor bidang manajemen
Tepatnya hari Sabtu tanggal 21 SDM dan kerjasama) dan Ainul Yaqin,
November 2015 Universitas Islam Ma- S.Ag., M.PdI (wakil rektor bidang manajapahit Mojokerto mengadakan kunjun- jemen akademik dan kemahasiswaa).
gan ke Universitas Yudharta Pasuruan,
dalam rangkaian acara tersebut Pihak
Rombongan UNIM Mojokerto disam-
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bunt hangat oleh Dr. H. Saifullah, MHI
(Rekrot), Dr. H. Kholid Murtadlo, SE.,
ME (Pembantu Rektor II), Dr. Khoirul
Huda, SH., MH (Pembantu rektor III)
dan Muh. Aniar Hari Swasono, SP., MP
(Kepala Bidang Kerjasama).

masing-masing universitas.

Dan sebagai penutupan dalam rangkaian acara penandatangan MoU ditutup dengan kunjungan (sowan; dalam
bahasa jawa) kepada Pembina Yayasan
Darut Taqwa sekaligus pengasuh PonDalam penandatangan kerjasama dok Pesantren Ngalah dalam hal ini
telah disepakati diantara kedua belah beliau Romo KH. Sholeh Bahrudin.
pihak antara lain 1) pertukaran dosen Dalam agenda tersebut kyai member
untuk mengisi kegiatan di masing- pesan kepada kedua belah pihak harus
masing universitas dikemas dalam tetap dan semangat untuk meningkatbentuk kuliah tamu. 2) sharing dan kan dan mendukung pemerintah dalam
koordinasi penguatan bersama dalam mencerdaskan anak bangsa meskipun
meningkatkan Tri Dharta terutama da- masing-masing universitas dalam stalam bidang penelitian antar dosen di tus perguruan tinggi swasta.
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Mahasiswa
IAT menjadi
narasumber di
SMK Al Azhar
Bangil

P

asuruan, 16 Oktober 2016.
Dosen dan mahasiswa program studi Ilmu Al Qur’an
dan Tafsir (IAT) telah berpartisipasi
dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan dan hipnoterapi dengan Al Qur’an
yang bertemakan “Melalui latihan
dasar kepemimpinanr siswa ciptakan
pemimpin yang bertaqwa, disiplin, dan
berakhlakul karimah”. Acara tersebut
dilaksanakan selama dua hari SabtuMinggu dan di dua tempat yang berbeda yaitu SMK Wachid Hasyim Bangil dan
SMK Al Azhar Assyarif Bangil Pasuruan.
Hadir perwakilan dari Dosen Sebagai
narasumber dalam kegiatan ini, Ba-

pak Marzuki M.PdI selaku Kepala PPIK
dan bapak M. Mukhid Mashuri, M.Th.I
selaku Kaprodi IAT Yudharta. Di SMK
Wachid Hasyim Bangil acaranya hanya
sehari, Sabtu, 1 Oktober 2016. dua
minggu berikutnya, Yudharta kembali
diundang oleh sekolah yang berbedaSMK Al Azhar, kali ini narasumbernya
dipandu oleh mahasiswa Jurusan Tafsir
mulai tanggal 15-16 Oktober 2016
Adapun peserta yang mengikuti acara tersebut kebanyakan siswa yang
mengikuti organisasi intra maupun ekstra. Antusias peserta dalam mengikuti
acara tersebut sangat tinggi bahkan

guru-guru juga mengikuti intruksi-intruksi yang ada di pelatihan tersebut.
Pada acara tersebut ditunjukkan penerapkan konsep hipnoterapi. Peserta
diminta menempelkan tangan kanan
dan kirinya dengan erat, kemudian pemandu hipnoterapi mengintruksikan
tangan anda akan menempel selamanya meskipun anda berusaha untuk melepaskannya. Setelah intruksi tersebut
diucapkan peserta diminta melepaskan
tangannya sendiri. Hasilnya tidak ada
peserta yang mampu melepaskan tangan kanan kirinya sendiri. Hal ini seperti
hipnotis biasa namun yang bisa diambil

dari hipnoterapi tersebut bahwa ucapan
ada adalah doa, begitu menurut Mukhid
Mashuri sebagai pemandu hipnoterapi.
“Intruksi pemandu kepada peserta dipahami secara sangat serius sehingga
pemikiran peserta akan selalu terbawa
dengan ucapan pemandunya meskipun
sebenarnya dia mampu untuk tidak
mengikutinya. Seharusnya siswa-siswi
itu mempunyai positif thinking untuk
selalu yakin kepada dirinya sendiri dan
bersyukur. Semakin kita sering bertemu
masalah di sekolah maka semakin sering kita belajar mengatasinya.” Kata
Mukhid Mashuri.
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Tokoh Lintas Agama Jerman
Datangi Yudharta

P

asuruan, Selasa 11 Oktober
2016 Universitas Yudharta
kembali didatangi beberapa
tokoh agama dari Jerman. Mereka tidak
hanya dari kalangan Muslim saja namun juga dari agama Kristen. Maksud
tujuan mereka adalah ingin mengetahui dan belajar bersama tentang kerukunan antar umat beragama yang ada
di Indonesia khususnya di tanah Jawa
ini, begitu menurut ucapan ibu Sabine
selaku koordinator tokoh agama dari
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Jerman yang beragama Kristen.
Dalam pertemuan tersebut ada
dialog antar agama yang membahas
strategi dakwah kerukunan antar umat
beragama yang menjadikan kehidupan beragama dan bernegara tetap
harmonis dan damai sejahtera. Saat
sambutan, Pendeta Suwarno selaku
pendamping kegiatan ini mengatakan
” lebih dari 25 tokoh agama dari Jerman baik dari Islam maupun Kristen
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yang berkunjung. Setengah dari itu ada
yang ditugaskan berkunjung di Pondok
Pesantren Tebuireng Jombang dan
setengahnya yang lain berkunjung di
Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan.
Tentu saja maksud kedatangan mereka adalah memperkuat perdamaian
antar umat beragama yang ada di Jerman”. Kemudian dilanjutkan sambutan
Rektor Universitas ini Bapak Saifullah
“Sudah ada kunjungan dari tokoh Jer-

man sebanyak 4 kali pada tahun ini.
Tujuan mereka tidak lain adalah MOU
(Red:kerjasama) untuk misi perdamaian antar umat beragama. Tepat sekali
strategi kunjungan pada hari ini, karena dibagi menjadi 2 group, ada yang
kesini (pondok Ngalah/kampus Yudharta) dan ada yang ke pondok Pesantren
Tebuireng. Karena Kyai Sholeh yang
selama ini dikenal penerus perjuangan
perdamaian antar umat beragama setelah Gus Dur wafat”. Bapak Rektor menambahkan, “pada tanggal 29 Oktober
2016 yang akan kedatangan Universitas Yudharta akan kembali kedatangan
tamu dari Universitas Petra Surabaya
untuk melakukan dialog tentang kehidupan keberagamaan.
Selanjutnya sambutan dari Ibu Sabine “Pemerintah Jerman tidak memiliki kebijakan khusus dalam kaitannya
dengan identitas agama masyarakatnya. Tidak ada keterangan agama di
KTP Jerman. Sekolahpun juga tidak
semua
mengajarkan
matakuliah
agama pada siswanya. Jadi kalau dari
keluarga tidak mengajarkan tentang
agama maka siswa tersebut tidak akan
beragama artinya dia tidak menganut
agama apapun.”
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Perkuat Kerja Sama,
Yudharta-Petra
Gelar Dialog Umat
Beragama

U

paya menumbuhkan rasa
saling
menghargai
dan
menghormati antar umat beragama menciptakan persatuan antar
umat beragama serta memperkokoh
kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam konteks keanekaragaman keyakinan di Indonesia, Universitas Yudharta dan Universitas Kristen Petra
menyelenggarakan kegiatan Dialog
Umat Beragama Tingkat Mahasiswa
yang bertempat di Gedung Pancasila
Universitas Yudharta Pasuruan dengan tema “Merajut Keragaman Untuk Membangun Peradaban Bangsa”.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (29/10/2016) bertujuan, pertama,

memperkuat kerja sama UYP dan UK
Petra, kedua, membantu kesalingpahaman diantara umat beragama
yang berbeda khususnya para Mahasiswa, sehingga tidak menimbulkan
kecurigaan diantara mereka, ketiga,  
mempersatukan antara umat beragama di Indonesia serta untuk memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang akhir-akhir
ini menghadapi berbagai ancaman.
Saat dikonfirmasi, Marzuki salah satu
panitia kegiatan ini mengatakan “sebanyak 21 mahasiswa dan dua Dosen UK Petra
akan hadir dalam kegiatan ini, sebelum
menuju ke Aula mereka akan bersilaturrahim ke KH. Soleh Bahruddin selaku

Pengasuh Pondok Pesantren Ngalah”
Saat ceremonial pembukaan acara ini
dihadiri oleh Saifulah selaku Rektor
Univ. Yudharta bersama jajarannya dan
Bedjo selaku Kepala Unit Kerohanian
UK Petra. Dalam sambutannya Bedjo
mengaku terkesan dengan sambutan
yang amat santun dan ramah yang
ditunjukkan Kyai Soleh “terima kasih
kami sampaikan kepada seluruh jajaran akademik Yudharta, dan pengalaman yang langkah kami dapatkan
disini adalah saat berkunjung ke Kyai
Soleh yang amat santun dan ramah
menerima kami sebagaimana adanya”
Rangkaian kegiatan ini diawali dengan
pembukaan dan sambutan-sambutan

perwakilan dari masing-masing kampus dan pembacaan teks sumpah pemuda yang dipimpin oleh Sdr Jamaluddin dan diikuti oleh seluruh Mahasiswa
Yudharta dan UK. Petra. Kemudian dilanjutkan acara dialog antar mahasiswa
dengan mahasiswa dan mahasiswa
dengan Dosen. Amat terasa kehangatan dan keakraban dalam kegiatan ini
meskipun mereka berbeda keyakinan.
Ada tiga tema menarik yang didiskusikan para peserta diantaranya, pengalaman praktek keberagamaan sebagai
wacana ilmiah, Pancasila dalam perspektif keyakinan masing-masing, dan
isu-isu Kontemporer seperti pluralistik,
terorisme, atheism.
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UYP menandatangani Kerja Sama dengan

4 Perguruan Tinggi Kamboja
P

asuruan, 21 Nopember. Universitas Yudharta merupakan
salah satu perguruan tinggi
yang bekerja sama dengan perguruan
tinggi di Kamboja. Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan
di Hotel Horison Malang, Senin sore
(21/11/2016).
Empat perguruan tinggi Kamboja
tersebut adalah Industrial Technical
Institute (ITI), Regional Polytechnic
Institute Techo Sen Takeo (RPITST),
Regional Polytechnic Institute Techno
Sen Battambang (RPITSB), dan Battambang Institute of Technology
(BIT).
Menurut Lukman Hakim, M. Kom
selaku Kaprodi Teknik Informatika
“Kerja sama dengan institusi luar negeri ini untuk mendorong penguatan
Perguruan Tinggi di era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Bentuk kerja
sama ini bisa dilakukan dalam berbagai aspek, diantaranya dengan
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melakukan pertukaran dosen, staf
akademik, dan mahasiswa. Selain itu
acara yang difasilitasi oleh Asosiasi
Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer
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Indonesia (Aptikom) Wilayah VII Jawa
Timur ini, untuk ke depannya bisa
melakukan transfer kredit, student mobility dan menggelar kegiatan budaya

bersama. Masih banyak lagi manfaat
yang bisa didapat dari jalinan kerja sama
yang terbangun dengan berbagai Perguruan Tinggi dari Kamboja.”
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IMABI Yudharta Menggelar Kerjasama
18 Perguruan Tinggi
Mahasiswa Administrasi
Bisnis

Y

udharta,
27
Nopember.
Perkuat jaringan kerjasama,
Ratusan Mahasiswa dari 18
Perguruan Tinggi dilingkup wilayah
IV IMABI (Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia) berkumpul di
Aula Pancasila Universitas Yudharta
Pasuruan, Sabtu, (26/11/2016)
Musa selaku ketua Himabis UYP
menuturkan bahwa follow up dari
acara yang berlangsung Full Day ini
adalah terciptanya kerjasama mahasiswa IMABI (Ikatan Mahasiswa
Administrasi Bisnis) wilayah IV dan
meningkatnya kualitas Personal
Sumber Daya Mahasiswa.
“Harapan kami, ya, setelah kegiaSaat ditanya mengapa diselenggarahkan di Yudtan ini selesai kita dapat mempererat
kerjasama dan meningkatkan Kuali- harta, musa menuturkan bahwa Acara ini merupatas individu Mahasiswa”. Ungkap kan tindak lanjut dari kongres pemilihan koordinator
wilayah IV yang telah diselenggarakan di Universitas
Musa
Jember (04/06/16).

“Jadi pertemuan kali ini, merupakan keputusan dan
tindak lanjut dari kongres pemilihan koordinator wilayah
IV Jawa, Bali dan Sumbawa yang telah diselenggarakan
di Universitas Jember pada 4 Juni kemarin”. Ujar Penanggung jawab Kegiatan tersebut. (Dyah)
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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60 Mahasiswa Ikuti Joint Seminar UNIM dan UYP

P

asuruan, 3 November 2016. Sebanyak 60 mahasiswa yang terdiri dari 54 mahasiswa UNIM dan
6 mahasiswa UYP mengikuti Seminar bersama tentang Ekonomi syariah yang digelar
oleh Universitas Islam Mojopahit bekerjasama dengan Universitas Yudharta Pasuruan.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Rektor UNIM
Dr. Titil Inayati SE.MM. di Gedung Graha
Nusantara UNIM. Kamis (03/11). Dalam
sambutannya,Ia menyampaikan “acara ini
diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa khususnya dibidang ekonomi syariah”
Seminar yang bertemakan Sistem
Ekonomi Islam: konsep, tantangan, implementasi & solusinya, merupakan bagian
dari rangkaian dies natalis UNIM. Acara ini
dihadiri oleh tiga narasumber yang berkompeten dibidangnya, yaitu Dr. Kholid Murtadlo, SE., ME dari UYP, Dr.Titil Inayati SE. MM
dan M.Nizar S.Ag M.HI. dari UNIM
Meski Seminar dilaksanakan tidak sampai sore (09.30-12.30), namun peserta terlihat antusias dalam mengikuti sesi tanya
jawab. Dan ke depan UYP-UNIM akan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.
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P

asuruan, 5 September 2016.
Rektor Universitas Yudharta
Dr. H. Saifulah, MHI merasa
senang menerima para tamu dari Hiroshima University, Jepang (27/3). Hal
itu dikarenakan kedatangan para tamu
tersebut merupakan rangkaian awal
kegiatan sebelum penandatanganan
MoU.

Sambut Kedatangan Dosen
Hiroshima University

Ada dua Agenda utama dalam kunjungan kali ini, pertama, International
Public Lecturer 2016 Oleh Fujikawa
Yoshinori, Ph.D in Ed.(Jepang) dg tema
“Culture anf Technology” dan Tuswadi,
Ph.D in Ed(Indonesia) dg Tema “Menjadi Mahasiswa Mendunia dan Berprestasi” yang dihadiri sekitar 30 mahasiswa dari berbagai Jurusan. Acara
dimulai jam 09.00-11.30 WIB di Ruang
Pascasarjana.
Kemudian dilanjutkan agenda berikutnya, yaitu Indonesia-Japan Cooperation Workshop; UYP-Hiroshima
University yang dihadiri oleh Civitas
Akademika UYP (Rektor dan seluruh
Jajaranya). Acara dimulai jam 12.0013.30 di Hall Meeting Rektorat. Hasil
Pertemuan: Joint Penelitian antar Universitas, Exchange Lecturer, exchange
student dan peluang Beasiswa

Dalam sambutannya Rektor UYP
berharap, kerjasama yang dilakukan
lebih mengarah pada bidang agrikultur. “Memang yang kerjasama ini lebih
mengarah pada teknologi agriculture
sehingga yang akan banyak bersentuhan dengan mereka adalah fakultas
yang terkait yaitu Fakultas Pertanian

dan Teknik industri” imbuhnya.

ini sebagai bentuk ta’aruf kita dengan
Universitas Yudharta, selanjutnya sanSementara itu Tuswadi, Ph.D in Ed gat mungkin ditindaklanjuti, tergantung
selaku Dosen Hiroshima University yang keseriusan kita. Karena yang terpenting
kebetulan juga orang asli Indonesia implementasinya entah itu berupa permengatakan, kami terus menjajaki pro- tukaran mahasiswa, penelitian bersama
gram kerjasama dengan kampu-kampus atau pertukaran dosen,” ujar pria kelaterbaik di Indonesia. “awal kunjungan hiran Banjarnegara ini.
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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UYP Mou Dengan Icma (Institut Of
Certified Management Accounting)

P

roses bisnis yang berubah
dengan cepat menuntut para
professional untuk menyesuaikan diri dengan berbagai konsep
mutakhir menjadi tuntutan profesi
akuntansi manajemen. Untuk itu dalam rangka ulang tahun ke 20 Institut
of Certified Management Accounting
(ICMA) Australia Indonesia-Surabaya
Chapter mengadakan Simposium International Accounting management den-

14

gan tema “the Frontiers of Accounting”.
Symposium yang digelar Senin, 5
Desember di Universitas Negeri Malang, diharapkan menjadi wadah bagi
para praktisi dan para akademisi untuk meningkatkan pemahaman dibidang akuntansi manajemen strategi.
Ketua panitia symposium, Basuki M.Com
Ak CA CMA PhD menjelaskan, Institute
of Chertified Management Accountingt
(ICMA) Australia merupakan suatu lem-
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baga yang menghasilkan pada akuntansi manajemen professional. Tahun ini
ICMA Australia genap berusia 20 tahun.
Secara khusus Basuki berharap, akuntansi sebagai bagian dari pencapaian
visi dan misi organisasi memegang
peranan penting untuk menyediakan
berbagai informasi dalam pengambilan
suatu keputusan bisnis. Puji Handayati
menambahkan, ada dua tujuan kegiatan
ini, pertama menjadi wadah anjangsana

akademik bagi praktisi maupun akademik. Kedua, menjaring jejaring antar
kampus sebagai mitra penyelenggara
yang meningkatkan kredibilitas dengan
kerjasama antar kampus dengan ICMA
Indonesia maupun ICMA Australia.
Kegiatan ini didukung PTN/PTS di Indonesia sebagai Co-Host diantaranya:
Universitas Yudharta Pasuruan, STIE
Perbanas, Universitas Negeri Malang,
Universitas Brawijaya Malang, dll.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama

Pernyataan Bersama Peserta Temu
Nasional Lintas Iman dan Budaya
Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Damai Sejahtera dan Berkah Dalem
Om Swastiastu

amaan. Dalam konteks interaksi dengan
umat beragama lain, hendaknya setiap
umat beragama mengedepankan nilai
saling memahami demi terciptanya keharmonisan dalam hidup berbangsa dan
bernegara

Kedua, kami menyadari bahwa penyiaran agama merupakan panggilan
setiap beragama. Meski demikian kami
Wei Dé Dong Tian (baca: wei te tong
tien)
menghimbau umat beragama melakukan penyebaran agama itu dengan cara
Rahayu Rahayu Rahayu
yang sejuk dengan mempertimbangkan
aspek keharmonisan dalam hidup berPada tanggal 14-15 November 2016,
bangsa dan bernegara.
sebanyak 43 simpul jaringan multikultur
di Indonesia mengadakan pertemuan naKetiga, kami mendesak kepada pesional untuk membahas tema: “Menye- merintah untuk bersikap tegas dan tidak
mai Perdamaian & Merajut Kebhinekaan diskriminatif, sesuai dengan peraturan
Untuk Indonesia Yang Semakin Beradab dan undang-undang yang berlaku, terh& Berkeadilan Melalui Kearifan Budaya adap pihak-pihak yang berusaha meruLokal.”
sak kerukunan antar umat dan menganNamo Buddhaya

cam keberlangsungan NKRI.
Dari pertemuan selama dua hari tersebut, peserta temu nasional menyepakati
Keempat, kami mendesak pemerhal-hal sebagai berikut:
intah agar menghargai kearifan lokal,
nilai budaya dan agama dalam membuat
Pertama, kami mengajak setiap umat
perumusan kebijakan. Dalam penerapan
beragama perlu untuk senantiasa mawas
kebijakan, pemerintah hendaknya tidak
diri dalam menjalani kehidupan keberag-

menghambat partisipasi masyarakat dan pelajar, mahasiswa, dan kaum muda
mengikis keberagaman serta potensi- pada umumnya.
potensi lokal.
Kedelapan, kami mengajak kaum
muda
untuk proaktif merawat perdamaKelima, kami merasa prihatin dengan
semakin rusaknya kondisi lingkungan ian secara kreatif, inovatif, dan sesuai
hidup Indonesia. Untuk itu kami mengajak dengan karakter anak muda.
pemerintah dan umat
Demikian
beragama untuk
pernyataan
bersamasikap Pesers a m a
ta Temu
lebih
Nasional
aktif
2016. Sedalam
moga Tumenhan
yang
jaga
Mahaesa
dan mem
emberimulihkan
kan rahmat-Nya
kelestarian lingkepada bangsa dan
kungan hidup sebagai
negara
Indonesia
dalam merawat
rumah bersama bagi semua makhluk
perdamaian & kebhinekaan, sehingga
dan keutuhan ciptaan.
tercipta Indonesia yang semakin beradab
Keenam, kami mengajak tokoh-tokoh & berkeadilan.
untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran/teologi agama yang meng- Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
hargai kemajemukan, perdamaian, dan Wabarakatuh
Kiranya Tuhan Memberkati
menghargai lingkungan hidup.
Semoga Tuhan Memberkati
Ketujuh, kami mendesak pemerintah 2PŞDQWLŞDQWLŞDQWL2P
mewaspadai penyusupan ideologi radikal Sadhu Sadhu Sadhu
yang bertentangan dengan Pancasila, ;LÂQ<ŏX<Ì'É EDFDVLHQ\RXLWH
UUD 45, Bhinneka Tunggal lka dan NKRI Rahayu Rahayu Rahayu Ingkang Tinemu
serta yang berusaha mempengaruhi
Klaten, 15 Nopember 2016

KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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Temu Nasional Lintas
Iman dan Budaya (Part 2)

S

alah satu agenda Temu Nasional Lintas Iman dan Budaya, pada hari pertama, tanggal 14 November 2016, mendiskusikan
tentang berbagai pengalaman para peserta di berbagai daerah. Baik di Klaten
Jawa Tengah, Yogyakarta, Banyumas,
Lampung, Minahasa, dan banyak kota
lainnya.

adalah menjadi bagian inherent di setiap desa di Indonesia.
Untuk menilai desa multikultur,
FKUB Kebersamaan mengembangkan
berbagai indikator-indikator, dalam
pengembangan desa multikultur, diantaranya adalah :
Terdapat kebersamaan warga
masyarakat desa, baik di bidang sosial,
budaya, agama, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya yang bisa dirasakan
secara bersama-sama pula oleh warga
desa.

Banyak pengelaman yang bisa
dipetik dalam pengembangan toleransi serta penyelesaian persoalanpersoalan yang timbul dalam dinamika keagamaan dan kebudayaan di
masyarakat. Salah satunya catatan
Terdapat kekayaan dan kearifan
yang menarik sebagaimana dipresenlokal yang menjadi spirit, simbol lokalitasikan oleh FKUB Klaten.
tas, atau bahkan dikembangkan dalam
Dalam paparannya yang disam- bentuk wisata budaya.
paikan oleh Gus Jazuli, bahwa pada
Tidak pernah terjadi konflik yang
dasarnya, bangsa Indonesia yang
berlatar
belakang agama, kalaupun
memiliki keragaman budaya, dan juga
sikap toleran yang tinggi, sehingga ada konflik maka persoalan tersebut
bisa dipastikan disetiap desa memiliki bisa diselesaikan oleh mereka sendiri
kearifan budaya lokal. dengan demiki- tanpa campur tangan pihak ketiga.
an, desa multikultur pada prinsipnya
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Terdapat tempat ibadah lebih dari
satu jenis di desa tersebut.
Berbagai desa multikultur yang berbasis kearifan lokal ini menjadi dasar
untuk mengembangkan kerukunan dan
toleransi lintas iman. Banyak ragam
cara dan strategi yang sudah dilakukan
oleh masyarakat di desa Klaten untuk
mengembangkan desa multikultur, diantaranya adalah: terdapat program
“arisanlintasiman”.

Arisan lintas iman, tidak jauh berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya. Namun kegiatan ini menjadi
penting sebagai mampu menjadi media untuk “bercerita”. Dalam kegiatan
tersebut, para peserta arisan pasti akan
bercerita tentang lingkungan mereka,
bercerita tentang budaya mereka, bercerita tentangberbagai problem dan
solusi yang sudah dilakukan. Sehingga
kebersamaan dan toleransi diantara
mereka dengan sendirinya terbangun
dengan baik.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama

U

K Petra Sebagai salah satu
Universitas Swasta terbaik
Se-Indonesia dan Terkareditas “A” dan sudah menjalin kerjasama
dengan 70 Negara dia benua Asia,
Eropa dan Amerika, maka dari itu Universitas Yudharta Pasuruan Ngangsuh
Kaweruh kepada UK Petra sebagai
bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Kerjasama yang sudah di sepakati pada
tahun lalu.

Ngangsuh Kaweruh
Sebagai Bekal
untuk Silaturrahmi dengan Negara-Negara
Tetangga Khusunya di Asia

Dalam kegiatan Ngangsu Kaweruh
Universitas Yudharta Pasuruan membawa beberapa rombongan yang diwakili dari beberapa biro antara lain
UPT Kerjasama, Biro Administrasi Akademik (BAAK), Quality Assurance (QA),
dan Tracer Studi PPIK.

Menurut Meilinda, M.A untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri
pihak universitas harus mempunyai
Kantor Urusan Internasional (KUI) dan
harus bergabung
dalam forum
Global Acces Asia (GAA) yang dibawah
naungan Asian University Presidents
Forum (AUPF) dimana forum tersebut
adalah forum presiden/ rektor universitas se-Asia dengan forum tersebut
para rektor akan mudah memperoleh
informasi dan saling bekerjasama dengan universitas-universitas se-Asia. UK
Petra dalam hal ini diwakili BAKP siap
untuk membantu Universitas Yudharta
Pasuruan untuk bergabung pada forum
AUPF, tuturnya.

Meilinda, M.A menambahkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak
Meilinda, M.A sebagai kepala Biro internasional yang harus dipersiapkan
Administrasi Kerjasama dan Pengem- adalah SDM dan perangkatnya yang
bangan UK Petra menyampaikan bah- akan di jalin kerjasama, minimal SDM
wa universitas UK Petra sudah menjalin dan perangkat sudah berabahasa asing
kerjasama internasional di 70 negara (Inggris).
di benua Asia, Eropa dan Amerika dan
dikesempatan yang lain UPT Kerjasama
Sebagai penutup dalam acara
yang diwakili oleh Aniar Hari Swasono, Ngangsu Kaweruh pihak Universitas
SP., MP selaku kepala dan di damping foto bersama dengan Wakil Rektor I
oleh M. Sulhan, S.Sos., M.AB sempat yaitu Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito,
mengunjungi kantor BAKP UK Petra M.Eng. beliau membidangi bidang akasekaligus diskusi dan sharing terkait demik yang diantaranya Biro Administrik dan tipe pengembangan kerjasama trasi Kerjasama dan Pengembangan.
dengan luar negeri.
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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“Inspirasi Ramadhan”
Bersama Non Muslim
Catatan Kecil Lokakarya
Manajemen Mutu Bersama
Dosen Kristen dan Hindu

S

etiap kali bulan Ramadhan datang, umat Muslim selalu terpacu untuk menjalankan dua
hal memanfaatkan momentum penting
bulan suci Ramadhan yang penuh dengan berkah. Dua hal yang dimaksud
adalah shalih ritual dan shalih sosial.
Dua istilah yang pernah dipopulerkan
oleh KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Shalih ritual merujuk pada ibadah yang
dilakukan dalam konteks memenuhi
haqqullah dan hablum minallah seperti
shalat, puasa, haji dan ritual lainnya.
Sementara itu, istilah saleh sosial merujuk pada berbagai macam aktivitas
dalam rangka memenuhi haqul adami
dan menjaga hablum minan nas.

18

Sebagaimana pandangan Gus Nadirsyah Hosen, munculnya dua istilah
tersebut bukan untuk dibenturkan, karena sesungguhnya Islam mengajarkan
keduanya. Bahkan lebih hebat lagi; dalam ritual sesungguhnya juga ada aspek sosial. Misalnya shalat berjamaah,
pembayaran zakat, ataupun ibadah
puasa, juga merangkum dimensi ritual
dan sosial sekaligus. Jadi, jelas bahwa
yang terbaik itu adalah kesalehan total,
bukan salah satunya atau malah tidak
dua-duanya. Kalau tidak menjalankan
keduanya, itu namanya kesalahan,
hehe kira-kira begitu.
Di bulan yang penuh berkah ini,
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Universitas Yudharta Pasuruan yang
diwakili oleh enam Dosen, termasuk di
dalamnya ada Bapak Wiwin Fachrudin,
MA selaku Ketua Lembaga Penjamin
Mutu (LPM) yang bertugas sebagai
penjamin mutu UYP baik dilevel fakultas

maupun program studi berkesempatan
meneguhkan “kesalihan sosialnya”
bersama saudara-saudara nonmuslim
dalam sebuah kegiatan Hibah Program
Asuh Perguruan Tinggi Unggulan Tahun
2017 yang diselenggarakan oleh Uni-

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama
Sebagai Universitas swasta terbaik
di Indonesia, UK Petra banyak menginspirasi Dosen UYP terutama dalam hal
meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Ada banyak hal keunggulan UK Petra
yang memungkinkan diadopsi dan diadaptasi oleh UYP, terutama di bidang
tata kelolah universitas, peningkatan
SDM, pembiayaan, kemahasiswaan
serta lulusan. Kegiatan ini semakin
special karena pelaksanaannya saat
bulan ramadhan.

versitas Kristen Petra Surabaya (UK Petra) bekerja sama dengan Kementrian
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Salah satu rangkaian dalam kegiatan tersebut adalah
Lokakarya Manajemen Mutu Perguruan

Sebagaimana kegiatan pada umumnya, di sela-sela kegiatan pasti
ada break dan tentunya disediakan
berbagai macam konsumsi yang amat
menggoda meskipun bulan ramadhan.
Karena memang mayoritas peserta
nonmuslim. Hanya delegasi dari UYP
saat itu menjalankan ibadah puasa dan
tak bisa menikmati konsumsi sarapan
pagi dan makan siang. Namun demikian, dengan identitas muslim inilah
panitia dari UK Petra (Kristen) dan juga
peserta dari Bali yang memeluk agama
Hindu sangat menghormati Dosen dari
UYP.

Tinggi. Selain UYP, ada juga perwakilan dari Universitas Artha Wacana KuSaat istirahat kegiatan tepat jam
pang (Kristen), Universitas Dhyana Bali 12.00, ketika peserta nonmuslim me(Hindu), dan tentunya UK Petra sebagai nikmati makan siang, panitia dari UK
penanggung jawab kegiatan tersebut. Petra sengaja mengagendakan secara
khusus untuk Dosen UYP dengan men-

gadakan kunjungan ke perpustakaan
dan menunjukkan berbagai fasilitas
wah yang dimilikinya. Dan tidak lama
kemudian, kita dipersilahkan menjalankan ibadah sholat dzuhur sebelum
melanjutkan kegiatan yang akan dimulai jam 13.00 di Auditorium UK Petra.
Dosen UYP kembali dibuat terkesan
saat kegiatan hari pertama selesei sekitar pukul 16.30, sebelum menuju hotel
untuk berbuka puasa sekaligus tempat
istirahat bagi peserta, mereka panitia
UK Petra ternyata sudah menyiapkan
bontotan (bungkusan) berbagai macam
kue yang sudah disiapkan sebelumnya.
“ini silahkan kuenya dibawah pak, untuk takjil di hotel, mohon maaf sebelumnya jika mengganggu kekhusu’an
ibadah puasanya”, begitu ucap panitia
saat kita menunggu taxi di halaman
parkir. Interaksi yang begitu akrab
antar peserta dan panitia yang datang
dari berbagai latar belakan agama dan
suku (Islam, Kristen, Hindu, Jawa, Tionghoa, Bali) semakin memperkuat tali
persaudaraan dan kita juga semakin
nyaman dan menikmati ibadah puasa,
meskipun orang yang ada di sekitar
kita nonmuslim. Indahnya perbedaan
di bulan suci Ramadan¡

KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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MA Darut Taqwa Gelar
Uji Kompetensi Keahlian

S

uasana tenang dan penuh
semangat begitu tampak di
wajah peserta Uji Kompetensi
Keahlian Desain Website Toko Online
di ruang laboratorium CBT MA Darut
Taqwa. Kegiatan desain website hari
ini memang bukan seperti yang biasa dilakukan siswa MA Darut Taqwa
sebelumnya, karena mereka sedang
menjalani Uji Kompetensi Keahlian
Desain Website Toko Online dengan
menggunakan aplikasi PrestaShop.
Siswa kelas XII Jurusan IPS, IPA, dan
Bahasa, MA Darut Taqwa, diwajibkan
mengikuti Uji Kompetensi Keahlian,
Sabtu (11/3/2017).
Hal itu yang membuat sebagian peserta tampak tidak bisa menikmati kegiatan yang juga menjadi hobinya tersebut.
“sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mempersiapkan uji kompetensi, entah kenapa hari
ini agak grogi, tapi saya tetap optimis
dengan hasil ujian nanti” jelas Isroyati,
salah Siswa kelas XII jurusan Bahasa.
Karena proses instalasi, membuat
kategori, dan menkonfigurasi aplikasi PrestaShop menjadi salah satu
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persyaratan untuk bisa lulus uji kompetensi. Oleh karena itu Ia tidak ingin
jika dirinya gagal di bidang tersebut.
“Waktunya dibatasi hanya tiga jam,
itu yang menjadi tantangan, tapi saya
akan mencoba dan alhamdulillah lancar, ” bebernya.

Darut Taqwa dengan jargon Sekolah
berbasis
Moral-Prestasi-Ketrampilan. Hasilnya akan menjadi indikator atas ketercapaian standar keahlian lulusan siswa MA Darut Taqwa.
“Ada 152 peserta dalam Uji Kompetensi
kali ini, setiap anak membuat satu
tampilan website toko online dengan
Wakil Kepala Madrasah Bagian menggunakan aplikasi PrestaShop,”
Ketrampilan, Mashudi, SP., men- jelasnya.
jelaskan Uji Kompetensi Keahlian Desain Website Toko online merupakan
Setelah menyelesaikan desain
bagian dari terobosan dan inovasi MA
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website tersebut, siswa juga diminta mempresentasikan di hadapan penguji dari unsur Dosen Universitas Yudharta Pasuruan (UYP)
program Studi Teknik Informatika.
“Dengan menghadirkan penguji dari
UYP, kami berharap ke depan anakanak bisa kerja sesuai kebutuhan
masyarakat nasional bahkan internasional yang sesuai standard dan
mampu bersaing dengan siswa lulusan
SMK” harap Mashudi.
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Jadi Keynote Speaker
Seminar Nasional,
Menko Maritim Bahas
Potensi Maritim
Indonesia

M

enteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jenderal
(Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan hadir menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional kemaritiman
2017 dengan tema “Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Kemaritiman Bangsa” yang diselenggarakan oleh
Universitas Yudharta Pasuruan (UYP), Selasa (21/03/2017) di
Aula Pancasila.
Menko Maritim menyampaikan banyak hal tentang potensi
laut di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan berbagai
tantangan yang akan dihadapi Indonesia, khususnya di wilayah
perbatasan.
Ia menceritakan dirinya saat melakukan kunjungan kerja
ke Jepang. “saat bertemu dengan perdana menteri Jepang
Shinzo Abe saya menunjukkan peta Indonesia beserta potensipotensi laut di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke”,
Ujarnya. Luhut mendorong kepada seluruh eleman bangsa agar
senantiasa bekerja keras, cerdas dan efesien untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dari ang-

ka 5,0% ke angka pertumbuhan 5,4%.
Ia melanjutkan, tak perlu di antara elemen bangsa sibuk bertengkar, karena masih
banyak masalah-masalah bangsa yang harus segera ditemukan solusinya. Di akhir presentasinya, Luhut berharap Mahasiswa UYP
bisa menjadi pelopor bebas narkoba dan
juga ikut serta mensosialisasikan pentingnya kebersihan laut dari sampah plastik.
Sementara itu, Rektor UYP Dr. Saifulah, MHI mengungkapkan bahwa kehadiran
Menko Maritim di seminar kemaritiman
ini bisa memberi warna tersendiri untuk
pengembangan Program Studi Teknologi

Hasil Perikanan (THPI) dan UYP pada um- Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
umnya.
Sudiono Fauzan, dan juga menghadirkan
pembicara utama Seminar Dr. Deny Utomo,
“Untuk sekup Pasuruan, hanya UYP MP., bersama Matheus Nugroho, MP. Ikut
yang memiliki fakultas pertanian yang di serta berpartisipasi juga di dalamnya tokoh
dalamnya ada program studi perikanan. lintas umat beragama di wilayah kabupaten
Harapan saya kita bisa berkontribusi banyak Pasuruan.
untuk kemajuan Indonesia, karena nenek
moyang kita pernah berjaya melalui kekuaDiakhir seminar, Menko Maritim merestan maritim yang ditunjukkan oleh kerajaan mikan Pusat Kajian “Green Ocean Agro”
majapahit dan sriwijaya”, katanya.
Universitas Yudharta Pasuruan. Dengan
lambaga tersebut diharapkan UYP ke deSeminar ini juga dihadiri oleh Pembina pan mampu turut serta melestarikan sumYayasan Darut Taqwa KH. M. Soleh Bahrud- ber daya laut dan menciptakan kedaulatan
din, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah pangan laut dengan menempatkan nelayan
Yusuf, Bupati Kabupaten Pasuruan Irsyad sebagai pilar utama
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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Dialog Publik
Penanggulangan
Narkoba
P

eredaran narkotika di lingkungan generasi muda di Jawa
Timur mulai memasuki tahap
mengkhawatirkan. Pasalnya, setiap tahun jumlah pengguna narkotika terus
bertambah. Kekhawatiran itu ditanggapi serius Kepala Bidang Pencegahan
dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP
Jatim, AKBP Ria Damayanti, SH, MM.
Dia memaparkan, dalam rangkah
mencegah peredaran dan penyalagunaan narkotika pihaknya menggandeng Perguruan Tinggi di Jawa Timur
dan juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar segera
membentuk Badan Narkotika Nasional
Kabupaten (BNNK) Pasuruan guna
melakukan upayah pencegahan awal
peredaran narkotika dan penyalagu-
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naannya melalui pemberian bekal edukasi buat masayarakat khususnya Mahasiswa sebagai pemuda tunas Bangsa.
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran peredaran narkoba,
dan yang paling penting upaya pencegahan, jangan sampai ada peristiwa
penangkapan” papar Ria saat acara
“Dialog Publik; Pemetaan Penanggulangan Narkoba di Perguruan Tinggi”
Kerjasama BNNP Jawa Timur, Universitas Yudharta Pasuruan (UYP) dan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan ,
di Hall Meeting UYP, Selasa (17/1).
Saat sambutan Rektor UYP Dr. Saifulah,
MHI di hadapan Mahasiswa dan Dosen
UYP juga kembali menegaskan, “sinergitas BNNP dengan Perguruan Tinggi ini
diharapkan dapat menanggulangi pere-
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daran dan penyalahgunaan narkoba,
terutama kepada adik-adik Mahasiswa
jangan sampai jadi pemakai apalagi
terlibat sebagai pengedar Narkoba”
Tindakan Pencegahan ini memang
perlu dilakukan sejak awal di lingkungan Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren. “Karena anak muda
sekarang rentan dengan pergaulan
bebas yang identik dengan Narkoba.
Untuk itu BNNP, UYP, dan Pemkab
Pasuruan bergandengan guna memberikan edukasi untuk bekal mahasiswa kita sebagai perwujudan pengabdian pada masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut diungkapkan Irsyad Yusuf,
SE, MM selaku Bupati Kabupaten Pasuruan, upaya pencegahan dini diperlukan suatu sinergisitas dengan Per-

guruan Tinggi yang dianggap penting
dalam memberikan edukasi kepada
mahasiswa dan juga akan segera
membentuk BNN Kabupaten (BNNK)
Pasuruan. “Pemerintah Kabupaten
akan segera mengambil langkahlangkah cepat dalam pembentukan
BNNK dan Satgas Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ,” tandasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, sebagai wujud komitmen memerangi
Narkoba, civitas akademik UYP juga
bersedia mengikuti kegiatan tes urine
oleh BNNP Jawa Timur yang diikuti
oleh Dosen dan Mahasiswa sejumlah
100 orang.
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Yudharta MoU dengan Institute of Trades dan Technology Canada

U

niversitas Yudharta kembali
melakukan kerjasama dengan kampus luar negeri. Pada
kesempatan kali ini bekerjasama dengan Manitoba Institute of Trades and
Technology Canada yang bertempat di
STIKI Malang. Acara yang dihadiri sekitar 50 peserta tersebut telah dilakukan
penandatangan kerjasama oleh 20 perguruan tinggi swasta maupun negeri.
Dr. Paul Hoden rektor Institute of
Trades and Technology Canada menyampaikan harapannya agar output
kerjasama ini mampu membuka peluang beasiswa luar negeri ke Kanada
dan saling bertukar keilmuan akademik
antar insttitusi perguruan tinggi.
Secara tertulis Kerjasama tersebut meliputi 5 hal, yaitu 1. Exchange
of faculty and or students, kerjasama
pertukaran keilmuan yang ada di fakultas dan atau saling sharing komunikasi
antar mahasiswa. 2. Joint research
activities and publications, kerjasama
dibidang penelitian karya ilmiah beserta publikasi paper atau jurnal yang
bereputasi setingkat level jurnal internasional. 3. Participation in Seminar
and academic meetings, bekerjasama

dalam hal saling mengadakan event
dan mengundang acara untuk kegiatan
seminar dan pertemuan yang bersifat
akademik perkuliahan. 4. Exchange of
academic materials and other informa-

tions, pertukaran atau saling sharing
keilmuan akademik dan informasi lain
yang berhubungan dengan perkuliahan
kampus. 5. Special short term language
dan academic programs, kerjasama

dibidang keterampilan khusus bahasa
dan program-program akademik lainnya yang berhubungan dengan dunia
perkuliahan.
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Prodi FISIP Menggelar
Seminar PKM bertema
“Kiat Mendapatkan
Hibah PKM”

P

engaplikasian tri dharma universitas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan akademik, salah
satunya dengan PKM (Program Kreativitas
Mahasiswa) merupakan wadah yang dibentuk langsung oleh DIKTI untuk para mahasiswa. Namun, tidak sedikit juga mahasiswa
yang kurang kesadaran akan pemanfaatan
program yang dapat sangat menguntungkan itu.
Dengan adanya fenomena tersebut,
mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik) Universitas Yudharta Pasuruan mengadakan seminar PKM yang bertema “Kiat
Mendapatkan Hibah PKM” untuk menggugah kembali semangat para mahasiswa
akan pentingnya PKM. Suhartono, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis merupakan ketua panitia dari acara ini.(03/05/17)

ketiga hal tersebut. Selain itu, seminar ini
juga untuk mengenalkan pada mahasiswa
bagaimana tahapan-tahapan program itu
dibuat dan bagaimana cara mendaftarkannya.

Prof. Dr. Wurlina Meles, MS, Drh merupakan narasumber dalam seminar PKM
ini. Beliau adalah asesor di wilayah 7 yang
merupakan salah satu tim penilai dari proDiadakannya seminar PKM ini bertu- gram PKM. Bukan hanya menilai PKM dari
juan untuk mewujudkan visi dan misi dari mahasiswa namun beliau juga tim penilai
setiap universitas yakni pembelajaran, pe- untuk PKM dari dosen.
nelitian dan pengabdian. Maka seminar ini
Untuk persiapan seminar ini sendiri, Sudiharapkan dapat menjadi jalan dari wujud
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hartono menuturkan bahwa sudah dilaku- yak terjadi miss komunikasi.
kan dari jauh-jauh hari yakni mulai dari tiga
“Harapan dari kepanitiaan FISIP secara
bulan yang lalu. Namun karena menunggu
umum
semoga nanti setelah adanya propersetujuan dari narasumber maka persiagram seminar ini dampak atau hasilnya dari
pan hanya dilakukan selama tiga minggu.
mahasiswa di Universitas Yudharta banyak
Panitia terdiri dari sepuluh mahasiswa yang melakukan penelitian terutama penedari tiga program studi di fakultas ilmu litian-penelitian yang berhubungan dengan
sosial dan ilmu politik. Pemilihan panitia prodi masing-masing yang nantinya bisa
berdasarkan delegasi dari ketua hima mas- diimplementasikan di masyarakat, bisa
ingt-masing. Kesulitan yang dirasakan ada- membantu dan mengembangkan SDM di
lah pada koordinasi karena ini merupakan masyarakat, sehingga kesenjangan sosial
agenda pertama yang dilakukan oleh tiga di masyarakat lama-lama jadi lebih baik
prodi. Banyak panitia yang yang memiliki dari yang sekarang” tutur Suhartono.
kesibukan masing-masing sehingga ban-

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama

Yudharta Menggelar Seminar Nasional Quality Assurance Perguruan Tinggi
Pada hari ini (8/5/17) Panitia Dies Natalis Universitas Yudharta kembali mengadakan kegiatan seminar nasional yang dinarasumberi oleh Ir. Ridwan, M.Sc. direktur
Pemgembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi DIKTI dan Dr. Kusdi Raharjo, DEA selaku ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI).
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA
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Grand Seminar Bersama Staf Khusus Kemenristekdikti

S

taf Khusus Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
(Kemenristekdikti),
Dr KH Abdul Wahid Maktub hadir sebagai narasumber di Universitas Yudharta Pasuruan, pada Sabtu (04/03).
Dalam Seminar yang diselenggarakan
di Ruang Kuliah Pascasarjana, Gedung
Rektorat lantai dua. Dr KH. Abdul Wahid memberikan materi dengan topik
“Kebijakan Kemenristekdikti dalam
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di
Indonesia”.
Dr. KH. Abdul Wahid menyampaikan
bahwa kompetisi global merupakan hal
yang tidak dapat lagi dihindari saat ini.
Dinamika perubahan yang begitu cepat dan pergeseran nilai terus bergulir.
Kondisi ini, tentu harus disikapi dengan
bijak, terutama bagi kalangan perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu
dan handal.
“Dinamika perubahan saat ini tercermin dalam ‘VUCA’ yakni Volatile,
Uncertain, Complex, Ambiguous. Dalam artian dunia saat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan tak me-
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nentu di berbagai sektor sehingga kita
semua harus tanggap dan siap dalam
merespon (New Responses) ”. ujar
Konjen RI di Jeddah pada pada tahun
2001-2002 ini.

“Perguruan Tinggi harus mampu
memahami problem yang dihadapi
masyarakat dan sesegera mungkin
memberikan solusi yang jelas dengan
cara berkolaborasi dengan pihak-pihak
terkait, sehingga Yudharta semakin
Dr Abdul Wahid juga menjelaskan, dikenal oleh masyarakat luas,” pesan
agar Yudharta dapat berkembang pe- Mantan Duta Besar RI untuk Qatar itu.
sat harus optimis dan visioner sehingga
dapat sejajar dengan perguruan tinggi
Sebelumnya, Rektor UYP, Dr. H. Saifuyang bonafit seperti Universitas Brawi- lah, MHI, mengungkapkan bahwa kejaya (UB) dan Universitas Airlangga datangan Staf Khusus Kemenristekdikti,
(UNAIR), perlu kiranya UYP memperluas Dr KH Abdul Wahid Maktub merupakan
akses jaringan dan berkolaborasi den- kebanggaan tersendiri bagi UYP. Dengan
gan pihak yang se-visi dengan UYP.
kedatangan sekaligus pemberian moti-
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vasi ini, civitas akademika UYP, terutama
jajaran struktural UYP bisa mendapatkan
tambahan pengetahuan yang dapat berguna kelak.
“Apalagi, Beliau ini merupakan sosok yang berpengalaman. Insya Allah
kehadiran Bapak Dr KH Abdul Wahid
Maktub ini membawa kesan mendalam
bagi UYP,” jelas Rektor.
Dalam kesempatan itu, turut hadir
para wakil rektor, para Dekan, Kepala
Program Studi, Kepala Lembaga, dan
segenap Dosen UYP.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama

Prodi IAT Selenggarakan Seminar
Nasional

S

abtu 11/2/17, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu
Alqur’an dan Tafsir (IAT) turut serta mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dengan mengadakan
seminar nasional yang bertemakan “Menghakimi perempuan:
Vonis-vonis perempuan dalam tafsir Al Qur’an dan Ilmu Sosial”.
Acara yang dihadiri 350 peserta tersebut bertempat di Aula
Pancasila Universitas Yudharta pasuruan. Peserta terdiri dari
Rektor UYP, Dr. KH. A. Must’in Syafi’i M.Ag sebagai narasumber
1, Dr. Wahidah Zein Br Siregar MA, Ph.D narasumber 2, Dekan Fakultas FAI Asrul Anan, dan dosen-dosen Yudharta, serta
diikuti oleh anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir dan
Hadist (FKMTH) tingkat Jawa Timur.
Setiamin selaku ketua FKMTH tingkat Jatim mengatakan
“Saya bangga terhadap IAT Universitas Yudharta karena satusatunya kampus yang tidak berlabel islam tapi mempunyai jurusan Ilmu Tafsir Al Qur’an. Saya berharap kegiatan ini bisa
memberikan manfaat dalam hal gender dan mampu memperkuat hubungan mahasiswa IAT se Jawa Timur”.
Asrul Anan menambahkan dalam sambutannya menyampaikan “Meskipun jurusan IAT masih baru didirikan, harus mampu
mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu mendongkrak semangat mahasiswanya untuk belajar dan memberikan pemahaman terhadap peran wanita dalam kehidupan bermasyarakat”.
Kemudian Wahidah Zein sebagai narasumber mengatakan “Tema

ini menyiratkan bahwa seakan-akan perempuan itu sering
dihakimi dan disudutkan sebagai mahluk yang lebih rendah
dari kaum lelaki dengan menggunakan dalil-dalil Al Qur’an
dan teori ilmu sosial. Padahal sebenarnya tidak begitu.
Al Qur’an adalah sumber hukum tertinggi umat islam.
Dari Al Qur’an memunculkan hukum-hukum baru berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tafsir Al Qur’an. Seh-

ingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan hukum
diantara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Oleh karena itu masyarakat harus mampu memahami
perbedaan tersebut dan jangan sampai menggunakan
Al Qur’an untuk merendahkan kaun perempuan. Padahal Al Qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad
SAW itu tujuannya untuk menyempurnakan akhlak”.
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Himpunan
Mahasiswa Mesin
Yudharta sukseskan
MUSWIL VI di
Jember

P

ada tanggal 4 Juni 2017, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Yudharta
Pasuruan tergabung dalam Forum Wilayah
(FORWIL) VIIA Forum Mahasiswa Mesin Indonesia
Wilayah VIIA. Acara FORWIL ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jember pada tanggal 3-4 Juni 2017.
Universitas yang tergabung di tahun 2017 ada 4 universitas, yakni Politeknik Negeri Banyuwangi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Universitas Darul Ulum
Jombang dan Universitas Yudharta Pasuruan.
Kegiatan yang bertemakan “Persaudaraan dan
kebersamaan melalui musyawarah wilayah forum
VIIA” diikuti sekitar 20 Universitas di Jawa Timur.
Saudara Wahid, Salah satu Presidium 1 mengungkapkan, “kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Tri
Dharma Perguruan TInggi, melaksanakan komitmen
piagam “Jati Diri”, merealisasikan hasil-hasil Munas
ke 2017, menjalin komunikasi yang kontinyu antar
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lembaga kemahasiswaan Teknik
Mesin se-Indonesia khususnya se
Jawa Timur, sebagai sarana pertukaran informasi dan perkembangan inovasi teknologi hasil
karya Mahasiswa Teknik Mesin
di Indonesia melalui kegiatan pameran, memberikan motivasi ke-

pada Mahasiswa Mesin untuk dapat menggali kreatifitas di bidang
keprofesiannya, mempererat tali
persaudaraan antara Mahasiswa
Mesin.”

di wakili oleh saudara Anang
Stiawan, Dwi Maspriagono, Ahmad Yazid, dan Muhammad Hazfiasyah. Dari ke empat mahasiswa
tersebut, kami berharap acara
seperti ini bisa di selenggarakan
Pada kesempatan ini, dari di Kampus Yudharta Pasuruan.
Universitas Yudharta Pasuruan
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KOPKAR Yudharta
Adakan RAT 2016-2017

P

ada Kamis, 22 M ei 2017
bertempat di Ruang Hall Metting Lt. 2 Kampus Universitas
Yudharta Pasuruan, Rapat Anggota
Tahunan Kopkar Yudharta untuk Tahun Buku 2016/2017 diselenggarakan
dengan dihadiri oleh 41 anggota. Acara
yang dibuka oleh ketua Kopkar Bapak
Abdillah Mundir, SE, MM. menegaskan
bahwa Rapat Anggota Tahunan menjadi pertemuan yang sangat penting bagi
sebuah koperasi karena anggota dapat
mengambil bagian dan memberikan
masukan. Selain itu RAT merupakan
refleksi setahun apa yang sudah dikerjakan dan memikirkan untuk yang akan gota. Kesempatan sambutan oleh staf
dikerjakan tahun mendatang.
Dinas Koperasi dan UMKM Pasuruan
memberikan apresiasi kepada Rektor
Pesan dari Rektor (berhalangan
Yudharta yang telah memberikan pemhadir) juga berharap dari peningkabinaan kepada Kopkar Yudharta.
tan kesejahteraan anggota dapat berdampak sehingga Kopkar Yudharta
Selain itu bapak Hadi berpesan perdapat menjadi mitra lembaga dalam lunya Kopkar Yudharta dapat memberipeningkatan kesejahteraan karyawan. kan peluang bagi karyawan yang telah
Apabila kopkar lebih maju maka beban memberikan kontribusi dalam pendilembaga lebih ringan. Dengan kreatifi- rian dan membesarkan Kopkar Yudtas dan inovasi dari kopkar dalam men- harta, sehingga Kopkar menjadi media
ingkatkan usaha yang dimiliki diyakini silaturahmi bagi karyawan yang sudah
dapat memberikan kesejahteraan ang- pensiun dan yang masih aktif. Kopkar

juga perlu melakukan evaluasi ketika
tidak ada kepuasan anggota, dimana
kepuasan koperasi adalah kepuasan
anggota mendapatkan layanan yang
mudah dan harus sesuai dengan konsep dari, oleh dan untuk anggota harus
sesuai dengan trust. Perlu ada masukan dari anggota sehingga ketika terjadi pergantian pengurus kopkar dapat
tetap berkelanjutan kedepan dalam segala aspeknya.

Mundir, SE., MM dengan Sekretaris M.
Nur Hadi, M.PdI serta anggota Kopkar.
Dalam rangkaian tersebut disampaikan
laporan Badan Pengurus Harian yang
disampaikan oleh Ketua Umum, bapak
Abdillah Mundir, SE., MM, dilanjutkan
dengan pandangan umum anggota,
sampai pada pemilihan ketua Kopkar
yang baru. Alhamdulillah untuk Kopkar
Universitas Yudharta Pasuruan ditahun
berikutnya terpilik bapak M. Nur Hadi,
M.PdI sebagai ketua, dan Abdillah
Agenda sidang RAT yang merupa- Mundir, SE., MM sebagai sekretaris.
kan acara pokok dipimpin oleh Abdillah
KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA

29

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama

30

KALEIDOSKOP UNIVERSITAS YUDHARTA

