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LAYOUT DAN PUBLIKASI
Humas Unmas Denpasar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya
Majalah Mahawidya Saraswati Volume 15 No. 1I Edisi Desember 2021
dapat kami terbitkan. Seperti pada edisi sebelumnya, Majalah Mahawidya
Saraswati kami terbitkan dengan penyajian berbagai informasi kegiatan
Civitas Akademika khusunya kemahasiswaan baik di bidang akademik
dan non akademik serta informasi menarik lainnya. Kami berusaha untuk
melakukan perbaikan pada setiap penerbitan Majalah Mahawidya Saraswati.
Pada kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada
Rektor Unmas Denpasar beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah
merestui terbitnya majalah Mahawidya Saraswati ini. Ucapan terima kasih
juga kami sampaikan kepada seluruh civitas akademika Unmas Denpasar
khususnya mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan, BEM, UKM, dan
HMPS atas bantuan penulisan artikel dan informasinya serta Tim Redaksi
Majalah Mahawidya Saraswati atas kerjasama dan kerja kerasnya sehingga
majalah ini dapat terbit sesuai dengan harapan. Semoga ke depannya
Majalah Mahawidya Saraswati semakin baik.
Akhir kata kami berharap, semoga penerbitan Majalah Mahawidya
Saraswati ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Unmas Denpasar
dan pihak yang terkait.
Denpasar, 13 Desember 2021
Redaksi

INFO - INFO
Informasi Penerimaan Naskah Artikel

Tim Redaksi memberikan kesempatan kepada Civitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar untuk
dapat mengirimkan artikel tulisan ilmiah berupa kajian ilmiah atau hasil penelitian, maupun tulisan non ilmiah dalam
bentuk karya sastra, informasi terkini, informasi pengetahuan dan teknologi, trend masa kini, tips, dan informasi
menarik lainnya.
Artikel dapat dikirimkan melalui alamat surat elektronik: mahawidya.saraswati@gmail.com dengan terlebih dahulu
melakukan konfirmasi ke bagian Front Office Universitas Mahasaraswati Denpasar melalui telp: (0361) 227019

KRITIK DAN SARAN
Informasi Kritik dan Saran

Tim Redaksi menerima kritik dan saran dari pembaca yang dapat disampaikan melalui surat elektronik/E-mail:
mahawidya.saraswati@gmail.com
Kritik dan Saran ini akan kami jadikan bahan evaluasi bagi Tim Redaksi guna perbaikan terhadap penerbitan Majalah
Mahawidya Saraswati edisi berikutnya.
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DIALOG MAHASISWA
Dialog Mahasiswa adalah forum diskusi untuk menampung aspirasi mahasiswa tingkat Universitas, dialog mahasiswa rutin diselenggarakan setiap tahun oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa. Banyaknya aspirasi dan suara mahasiswa yang ingin disampaikan kepada rektor dan jajaran tentang sarana dan prasarana kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar. Oleh karena itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Mahasaraswati Denpasar memberikan wadah kepada setiap organisasi kemahasiswaan
yang berada dalam naungan Universitas Mahasaraswati Denpasar untuk menyuarakan
aspirasinya dalam forum “Dialog Mahasiswa” bersama Rektor.
Dialog ini merupakan salah satu sarana penjaringan aspirasi organisasi kemahasiswaan. Dalam forum inilah aspirasi serta suara mahasiswa akan dijawab langsung
oleh pihak rektor. Demi perubahan kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar ke
arah yang lebih baik. Tujuan kegiatan yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan
ini adalah Sebagai sarana mahasiswa menyampaikan aspirasi berupa saran dan kritik
terhadap perubahan, Munculnya ide – ide, solusi, serta perbaikan terhadap berbagai
permasalahan yang ada di kampus, dan Meningkatkan kesadaran untuk lebih menjaga
sarana dan prasarana yang ada di kampus. Peserta dari kegiatan “Dialog Mahasiswa”
adalah ORMAWA di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hasil yang Diharapkan dari kegitan dialog ini Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang disampaikan melalui ORMAWA di lingkungan Universitas
Mahasaraswati denpasar.

“Aktualisasi nilai Pancasila akan melahirkan
mahasiswa yang bermental Pancasila”

I Putu Agus Edy Surya Mahendra
Ni Luh Gede Dahlia Prilistika
/ BEM UNMAS DENPASAR

Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar
RAPAT KERJA

R

apat kerja atau yang biasanya kita singkat dengan kata
RAKER BEM merupakan sebuah kegiatan wajib sebuah
organisasi yang minimal diadakan sekali dalam setahun
yang membahas mengenai perencanaan organisasi kedepannya, segala sesuatu yang mencakup kepentingan organisasi baik itu operasionalnya, tujuan, cara untuk mencapai
tujuan tersebut,dan lain sebagainya. Pada umumnya, tujuan
untuk diadakannya RAKER adalah sama untuk setiap organisasi.
Begitu pula dengan organisasi kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, kami
selaku organisasi tertinggi dikampus ini telah mengadakan
Rapat Kerja. Melihat dari pengertian RAKER itu sendiri
maka kami dari pihak lembaga kemahasiswaan yang bermukim dalam wadah BEM telah mengadakan Rapat Kerja,
dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam kegiatan ini BEM telah memaparkan
Program Kerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan BEM.
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GANESA MABA
Sebagai seorang mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif hendaknya selalu berpedoman serta mengimplementasikan nilai
Pancasila dalam kehidupan kampus. Aktualisasi nilai Pancasila akan
melahirkan mahasiswa yang bermental Pancasila, sehingga dapat
mewujudkan kesatuan cipta, rasa, karsa, dan karya.
Salah satu kegiatan aktualisasi pacasila dan merdeka belajar di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar yaitu melalui
kegiatan “Gema Acara Penerimaan Badan Eksekutif Muda Universitas Mahasaraswati Denpasar” yang selanjutnya disebut dengan GANESA MABA

MELUKAT
Kegiatan ini bertema “Meningkatkan Solidaritas dan Keharmonisan BEM UNMAS Denpasar dengan Berlandaskan Pada Tri
Kaya Parisudha”. Peserta dari kegiatan “Melukat’ adalah Pengurus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar
2021/2022. Hasil yang Diharapkan dari kegiatan melukat ini adalah dapat tercapainya kedamaian, ketenangan, kesucian dalam diri
masingmasing serta meningkatkan keharmonisan dan solidaritas
dalam melaksanakan segala kegiatan BEM Universitas baik di dalam
lingkungan kampus maupun diluar kampus

PELATIHAN PKM BEM FPB 2021

“ Strategi Menggali Ide Kreativitas Ditengah
Pandemi Dengan Pengenalan PKM Kepada
Mahasiswa Pertanian”

B

adan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian & Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2021/2022 atau
bisa disebut BEM FPB UNMAS DPS 2021, merupakan salah satu
organisasi mahasiswa yang berada dilingkup Fakultas Pertanian
dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Pelatihan PKM 2021 merupakan salah satu dan awal
dari Pelaksanaan Program Kerja BEM FPB selama 1 tahun
kedepan. Pelatihan PKM ini sudah terlaksana pada tanggal 18
Oktober 2021 dengan tema “ Strategi Menggali Ide Kreativitas
Ditengah Pandemi Dengan Pengenalan PKM Kepada Mahasiswa Pertanian” yang diikuti oleh Mahasiswa Pertanian Sebanyak 19 Orang dan terbentuk kedalam 4 tim PKM dari Fakultas
Pertanian & Bisnis. Pelatihan PKM kali ini diberikan materi oleh
Bapak Cokorda Javandira, SP,. MP. yang juga selaku Ketua PKM
Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan mahasiswa khususnya mahasiswa pertanian dapat menuangkan
dan mengembangkan ide serta kreativitasnya dengan ikut serta
dalam pelatihan PKM ini. dan dapat menjadi perwakilan dari
Fakultas Pertanian & Bisnis serta Universitas Mahasaraswati
Denpasar.
Nufus Widhi Rahayu / BEM Fakultas
Pertanian & Bisnis
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Hari Bangkit XXXV Mapala

Jangan
Meninggalkan
Sesuatu Selain
Jejak, Jangan
Mengambil
Sesuatu Selain
Gambar, Jangan
Membunuh
Sesuatu Selain
Waktu.
UKM Mapala Bhuana Giri
Unmas Denpasar
Bulan Juni – November 2021

M

apala Bhuana Giri adalah
salah satu Unit Kegiatan
Mahasiswa tertua di Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Mapala Bhuana Giri didirikan pada
tanggal 20 September 1986 yang selanjutnya setiap tanggal 20 September ditetapkan menjadi
Hari Bangkit Mapala Bhuana Giri. Sebagai salah
satu wadah bagi Mahasiswa untuk berkegiatan di
alam bebas, Mapala Bhuana Giri yang bertempat
di Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar
turut serta dalam pelestarian lingkungan. Baik di internal Lingkungan Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar, maupun saat sedang berkegiatan di
Alam. Sebagai pecinta alam, Mapala Bhuana Giri
memiliki 3 asas yang selalu dibawa, ingat, dan himbaukan kepada para pecinta alam lainnya, yaitu:
Jangan Meninggalkan Sesuatu Selain Jejak, Jangan
Mengambil Sesuatu Selain Gambar, Jangan Membunuh Sesuatu Selain Waktu.
Dalam keorganisasian Mapala Bhuana Giri
memiliki berbagai macam program kegiatan yang
sudah tersusun dalam program kerja kepengurusan
selama periode 2021/2022. Program kerja tersebut
terdiri dari :
1. Musyawarah Anggota
2. Hari Bangkit XXXV Mapala Bhuana Giri
3. Latihan Dasar Mapala Bhuana Giri XXXI
6
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MUSYAWARAH ANGGOTA
Musyawarah Anggota merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk memberhentikan masa kerja
kepengurusan dan mengevaluasi program kerja kegiatan yang sudah terlaksana serta memilih
kepengurusan baru periode berikutnya. Musyawarah Anggota kali ini dilaksanakan pada tanggal 13
- 14 Agustus 2021 yang mengambil tempat di Paras
Petanu, Bayad, Tegalalang dengan konsep outdoor
dan sistem sidang. Dalam pelaksanaannya tidak
lupa kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang
direkomendasikan oleh pemerintah.

Pada Tahun 2021 Mapala Bhuana Giri Universitas Mahasaraswati Denpasar telah berusia
35 tahun. Banyak suka dan duka telah kami lalui
bersama dalam kurun waktu 35 tahun. Namun,
karena keanggotaan kami seumur hidup menjadikan kami selalu saling belajar dan bertukar
pikiran demi terbentuknya organisasi yang baik
dan selalu eksis. Hari Bangkit Mapala Bhuana
Giri kali ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti: Acara Pembukaan yang dilaksanakan di Gedung E lantai 2 Kampus Pusat
Universitas Mahsaraswati Denpasar pada tanggal 18 September 2021. Pada tanggal 19 September 2021 pukul 00.00 WITA, dilaksanakan acara
Malam Renungan bertempat di Pantai Padang
Galak kemudian dilanjutkan dengan Acara Estafet Bendera yang dilakukan dengan iring-iringan mobil dikarenakan situasi pandemi. Bendera Mapala Bhuana Giri dibawa dari bibir pantai
Padang Galak menuju Start pendakian Gunung
Agung, Karangasem oleh Tim Pendaki yang
berjumlah 15 orang. Pada tanggal 20 September
2021 tim pendaki berhasil mengibarkan bendera Mapala Bhuana Giri, bendera Universitas
Mahasaraswati Denpasar dan bendera Merah
Putih di puncak Gunung Agung dengan ketinggian 3031mdpl. Setelah Pendakian, dilanjutkan
dengan acara Syukuran sebagai rangkaian kegiatan Hari Bangkit XXXV Mapala Bhuana Giri
yang dilaksanakan pada 25 September 2021 bertempat di Gedung E lantai 2 Kampus Pusat Universitas Mahasaraswati
Denpasar dengan mengundang Bapak Rektor
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Pembina
dan Anggota Interen saja
karena kondisi pandemi
COVID-19. Kegiatan ini
sekaligus menutup rangkaian Hari Bangkit Mapala Bhuana Giri yang ke35 tahun.

Latihan Dasar Mapala Bhuana

Latihan Dasar adalah kegiatan rutin yang
dilaksanakan dalam perekrutan anggota baru. Latihan Dasar ini merupakan latihan yang wajib diikuti
oleh setiap calon anggota untuk dapat bergabung ke
dalam Organisasi kemahasiswaan ini. Sebelum Latihan Dasar dilaksanakan, para Calon Anggota harus
mengikuti Kegiatan Pra-Latihan Dasar (Pra-Latdas)
yang bertujuan untuk mengenalkan dan melatih para
Calon Anggota sebelum mengikuti Latihan Dasar
yang sesungguhnya di lapangan.
Pada Tahun ini Latihan Dasar Mapala Bhuana
Giri dilaksanakan tanggal 25 - 30 Oktober 2021 dengan mengambil beberapa lokasi yaitu, Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar, Desa Batungsel,
Kec. Pupuan Kab.Tabanan, Desa Munduk Buluh, Kec.
Pupuan, Kab. Tabanan, Desa Gesing, Kec. Pupuan,
Kab. Tabanan, dan Desa Wanagiri Kab. Buleleng. Tujuan dilaksanakan latihan dasar tahun ini diharapkan
dapat membentuk calon anggota baru yang tangguh, memiliki wawasan terhadap kepecintaalaman,
lingkungan, dan tanah air. Menciptakan landasan
yang kokoh bagi anggota baru dalam hal kepemimpinan, keorganisasian, keterampilan, mental dan
kepecintaalaman. Serta melatih setiap calon anggota
dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi
juga mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar anggota Mapala Bhuana Giri. Berakhirnya
kegiatan ini ditandai dengan pelantikan calon anggota menjadi anggota Masa Bimbingan (MABIM). Anggota MABIM selanjutnya akan ikut serta dalam kegiatan dan mendapatkan bimbingan selama 3 bulan
dalam Latihan Pemantapan (LAPAN) sebagai syarat
dilantiknya menjadi anggota Resmi Mapala Bhuana
Giri Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Ni Luh
Wanda Kumala Dewi - Mapala Bhuana Giri
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ENGLISH SPEECH CONTEST 2021
“Speak Up and Escape the Ordinary”

selaku salah satu dewan juri pada lomba English
Speech Contest ini. Pengumuman dilaksanakan
pada tanggal dan hari yang sama dengan final
round, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2021.
Adapun nama dan asal sekolah dari pemenang
English Speech Contest 2021, sebagai berikut:

Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris
Fakultas Bahasa Asing
Universitas Mahasaraswati Denpasara

H

impunan Mahasiswa Program
Studi
Sastra Inggris Fakultas Bahasa Asing
(FBA) Universitas Mahasaraswati Denpasar kembali
mengadakan kompetisi pidato virtual bahasa Inggris
untuk siswa SMA di Bali. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin diadakan oleh HMPS Sasing
sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan
bahasa Inggris di lingkungan pendidikan di Indonesia sekaligus mengasah kemampuan berfikir kritis dan
menyampaikan pendapat.
Diadakannya kegiatan English Speech Contest
juga bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan
menuangkannya dengan cara berpidato menggunakan
bahasa Inggris. Dengan begitu dapat memotivasi siswa
untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam sehingga
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. English Speech Contest juga menjadi wadah
untuk para siswa menuangkan kreatifitas mereka dalam
mengaplikasikan kemampuan berbahasa Inggris dalam berkomunikasi. Tema English Speech Contest 2021
adalah “Speak Up and Escape the Ordinary”. Di dalam
lomba ini terdiri dari 2 babak yaitu Preliminary Round
dan Final Round. Adapun deskripsi rangkaian acara dari
masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:
1. Preliminary Round
Preliminary Round (babak penyisihan) dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021, yang dimana
pada babak ini dilakukan penjurian secara offline oleh
para dewan juri untuk menyeleksi ke-27 peserta yang
telah terkumpul dari awal pembukaan pendaftaran 27
September 2021 – penutupan pendaftaran 16 Oktober
2021.
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Pada babak ini peserta dapat memilih salah
satu tema yang disediakan oleh panitia. Ada 4 tema
yang bisa dpilih oleh peserta, yaitu :
- The role of literacy in increasing the insight and creativity of teenagers during the pandemic.
- The essential of social media to improve English skills.
- The phenomenon of ‘Online Game Addiction’ in millennials.
- Creative generation through entrepreneurship.

Peserta memilih salah satu tema yang telah ditentukan saat mereka melakukan pendaftaran,
selanjutnya setelah memilih tema seluruh peserta
akan membuat naskah sesuai tema yang dipilih
dan peserta diwajibkan untuk menyampaikan pidatonya dalam bentuk video yang berdurasi 5 – 7
menit. Pidato yang disampaikan harus sesuai dengan yang dituangkan dalam naskah yang telah dibuat.
Adapun 3 dewan juri yang melakukan penjurian pada babak penyisihan dan babak final,
yaitu:
1. I Wayan Juniarta, S.S., M.Hum.
2. I Dewa Ayu Devi Maharani
Santika, S.S., M.Hum
3. I Nyoman Rajin Aryana, S.Pd.
M.Hum.

2. Final Round
Final round (babak final) dilaksanakan
pada tanggal 26 Oktober 2021 yang di mana peserta menyampaikan pidato mereka secara langsung
melalui zoom meeting dan ditampilkan secara live
di Youtube FBA TV. 5 peserta yang sudah lolos
ke babak final diberi waktu 3 hari untuk mempersiapkan pidato mereka dengan tema “ The role of
young generation to preserve Balinese culture and
tourism aspect in the COVID-19 pandemic era.” Sesi
tanya jawab juga dilaksanakan dalam final round
antara dewan juri dengan peserta setelah para peserta selesai menyampaikan pidato mereka masing
– masing.
Pengumuman pemenang dan total score dari
masing-masing peserta English Speech Contest 2021,
diumumkan oleh Bapak I Wayan Juniarta, S.S., M.Hum.

- Juara 1: Putu Dena Gayatri Pramesti. (SMA Negeri 3
Denpasar)
- Juara 2: Kadek Kanya Galuh Pradnyamita. (SMA Negeri 2
Denpasar)
- Juara 3: Ni Putu Cynthia Ananda Dewi. (SMA Negeri 2
Mengwi)
- Harapan 1: Naomi Devina Putri Agustina. (SMA Negeri 2
Tabanan)
- Harapan 2: Paramidhita Kanaya Tri Hapsari Pucangan.
(SMA Negeri 4 Denpasar)
Favorite Speaker: Ni Komang Yuniari. (SMKS Werdhi Sila
Kumara)
Kemudian, penyerahan hadiah dan penghargaan
kepada para pemenang English Speech Contest 2021
dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021, yang bertempat
di Laboratorium Bahasa Fakultas Bahasa Asing, Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Penyerahan hadiah kepada para
pemenang diserahkan langsung oleh Ibu Komang Dian
Puspita Candra, S.S., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak
I Wayan Juniarta, S.S., M.Hum. selaku perwakilan dari dewan
juri.
Acara English Speech Contest ini diharapkan mampu
memberikan pengetahuan yang baru dan juga memotivasi
siswa/i untuk mempelajari Bahasa Inggris lebih dalam. Acara
yang dilakukan setiap tahunnya ini dapat dijadikan sebagai
wadah untuk mempromosikan dan mensosialisasikan
Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati kepada
siswa/i SMA dan SMK di seluruh Bali. *Putu Ary Wira
Dharma/HMPS Sastra Inggris

		
Setelah seluruh peserta mengumpulkan naskah dan
videonya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada
tanggal 20 Oktober 2021,
maka dilanjutkan dengan
penjurian yang dilakukan secara offline (22 Oktober 2021)
dan pada babak penyisihan
ini hanya 5 peserta yang lolos ke babak final.
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HIMPUNAN MAHASISWA SARJANA FARMASI

KEGIATAN WEBINAR DAN WORKSHOP
PROPOSAL PKM HMSF

“Being Wealthy
and Smart
Generation
from Capital
Market”
Kelompok Studi Pasar Modal

K
H

impunan Mahasiswa Sarjana Farmasi (HMSF)
adalah salah satu Himpunan Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati
Denpasar. Himpunan Mahasiswa Sarjana Farmasi dibentuk pada tanggal 27 Februari 2021 dengan
nama ketua Ni Kadek Sari Dwipayanti. Tepatnya
bulan Oktober telah melangsungkan program kerja
pertamanya yaitu Webinar dan Workshop Proposal PKM. Kegiatan Webinar dan Workshop Proposal PKM HMSF merupakan Kegiatan perdana dan
salah satu program kerja HMSF Fakultas Farmasi
Divisi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat yang bertujuan menambah pemahaman mahasiswa terkait
PKM dan mewadahi ide-ide para mahasiswa dengan menulis proposal PKM. Kegiatan tahun ini mengambil judul “Kiat dan Strategi Penulisan Proposal
PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) Hingga Lolos
Pendanaan”. Dengan mengusung tema “Leads Your
Creativity Goes To Next Level”. Kegiatan Webinar
dan Workshop Proposal PKM HMSF diketuai oleh
Luh Ratih Widhia Pramesti yang diselenggarakan
pada 17 Oktober 2021, acara dilaksakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti oleh seluruh
mahasiswa S-1 Farmasi UNMAS Denpasar. Acara
diawali dengan pembukaan dan sambutan yang
dilakukan oleh Bapak Dekan Fakultas Farmasi, apt.
I Made Agus Sunadi Putra, S.SI., M.Biomed dan dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Farmasi, Kaprodi
S-1 dan D3 Fakultas Farmasi, para Dosen Fakultas
Farmasi serta seluruh perwakilan ORMAWA dan
UKM di lingkungan Universitas Mahasarasawati
Denpasar. Pada kesempatan ini juga, panitia pelaksana mengundang 2 (dua) pembicara yang kompeten dalam bidangnya yakni Prof. Dr. Ir. Nuni, M.S
12

MAHAWIDYA SARASWATI DESEMBER 2021

yang merupakan alumni mahasiswa Fakultas Farmasi
UNMAS Denpasar yang juga berhasil lolos dalam PIMNAS-34 Tahun 2021.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan acara
“Bedah Proposal” dimana pada acara ini para mahasiswa
Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar dapat mengirimkan proposal PKM mereka secara berkelompok untuk
dilombakan. Pendaftaran acara bedah proposal sendiri
dibuka mulai dari 17 September hingga 30 September
2021. Acara ini akhirnya diikuti oleh 8 tim yang selanjutnya dipilih 3 tim secara acak untuk mempresentasikan
proposal mereka dihadapan juri dan peserta webinar
pada tanggal 17 Oktober 2021. Para peserta kemudian
diberikan waktu kurang lebih 1 bulan untuk memperbaiki
proposal mereka sebelum akhirnya dinilai kembali oleh
juri pada 15-17 November 2021. Adapun pemenang pada
acara Bedah Proposal ini yaitu :
Juara 1 : Tim I Gusti Ayu Intan Puspita Dewi dari kelas S-1 5A
Juara 2 : Tim Putu Diah Pradnyandari dari kelas S-1 3C
Juara 3 : Tim Ni Nyoman Ayu Puspita Sari dari kelas S-1 3A

Dengan berlangsungnya kegiatan Webinar dan Workshop Proposal PKM HMSF ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam mewadahi kreativitas, inovasi dan
kemampuan yang dimiliki para mahasiswa Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar. Harapan yang tidak kalah pentingnya adalah para mahasiswa mampu menuliskan dan
menuangkan ide-ide mereka melalui sebuah karya yakni proposal PKM. * Luh Ratih Widhia Pramesti-HMSF

elompok Studi Pasar Modal merupakan perpanjangan dari
Bursa Efek Indonesia dimana bertujuan untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan arahan yang berkaitan dengan
dunia investasi di Pasar Modal.Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk mnghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Banyak masyarakat yang tidak memahami
manfaat dan risiko dalam berinvestasi. Untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan siswa/siswi SMA/SMK/MA mengenai
pasar modal, maka dari itu Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar pada
tanggal 28 dan 29 Juni 2021 menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan lomba-lomba yang bertajuk “Mahasaraswati
Capital Market Competition 1st”. Kegiatan ini diadakan secara
daring melalui aplikasi Zoom mengingat situasi masih keaadaan
pandemi, namun hal ini tidak mematahkan semangat dan antusias antara panitia pelaksana maupun peserta lomba. Rangkaian
kegiatan terdiri dari Seminar Nasional Pasar Modal, Lomba Artikel, Lomba Video, Lomba Poster tingkat mahasiswa se-Indonesia
dan Olimpiade Pasar Modal tingkat siswa SMA/SMK. Kegiatan ini
bertemakan “Being Wealthy and Smart Generation from Capital
Market” dirancang untuk mendorong mahasiswa dan siswa/siswi
SMA/SMK/MA agar lebih tertarik untuk belajar investasi di pasar modal. Tujuan dari diselenggarakan kegiatan “Mahasaraswati
Capital Market Competition 1st” ini yaitu, meningkatkan pengetahuan dan minat mahasiswa dan siswa/siswi SMA/SMK/MA
dalam berinvestasi di pasar modal, mengembangkan iklim akademis yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas antar pelajar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pasar
modal, memperkenalkan Universitas Mahasaraswati Denpasar
kepada masyarakat luas.
Lomba video pasar modal diikuti oleh 11 peserta Lomba poster pasar modal diikuti oleh 28 peserta dari Lomba artikel
diikuti oleh 6 tim dimana semua lomba tersebut diikuti oleh perguruan tinggi se-Indonesia, lomba olimpiade pasar modal diikuti
oleh siswa SMA/SMK se-bali serta untuk seminarnya diikuti oleh
600 peserta dari berbagai kalangan. Untuk lomba artikel juara 1
diraih oleh Universitas Pendidikan Ganesa (Putu Anisa Gayatri,
Satu Anggi Dewi Sapitri,Kadek Hardini Sartha Putri).Juara 2
Universitas Mahasaraswati Denpasar (Kadek Melya Febriyanti,
I Gusti Agung Ayu Diah Pradnya Putri, Ni Putu Eka Wahyuni).
Juara 3 IAIN MADURA (Harum Murda Ningsih, Rofiqi Wijaya,
Mulyadi). Juara umum diraih oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Para pemenang lomba video Juara 1 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (Siddiqoh, Fahmi Nur Hakim, Budi Santoso), Juara 2 Universitas Mahasaraswati Denpasar (I Dewa Gede Palguna Widya
Baskara Agung, I Wayan Subawa, I Gede Angga Depra Nata),

Juara 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mochammad Iqbal
Mauriza, Indah Julianitasari, Roshinta Oktafiana), Juara Favorit Universitas Mahasaraswati Denpasar (I Dewa Gede
Palguna Widya Baskara Agung, I Wayan Subawa, I Gede
Angga Depra Nata). Para pemenang lomba poster, Juara 1
Universitas Negeri Surabaya (Wike Sandra Puspita) dengan
judul “OTW banyak cuan walau di rumah aja”, Juara 2 Universitas Negeri Semarang (Ermasi Hatta M) dengan judul
“manfaat investasi agar dompetmu semakin berisi”, Juara 3
Universitas Negeri Surabaya (Asmaul Khusnah) dengan judul “Menuju Mandiri Finansial dengan #NABUNGIN”, Juara
Favorit Universitas Pendidikan Ganesha (Ayu Saraswati)
dengan judul “Mulai Investasi dengan ‘BERANI’”. Pemenang
dari olimpiade pasar modal yaitu juara 1 diraih oleh SMK
Negeri Mas Ubud, juara 2 diraih oleh SMA Negeri 1 Ubud,
dan juara 3 diraih oleh SMA Negeri 1 Ubud. Acara ini merupakan acara terbesar yang diadakan oleh KSPM FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Selain itu ada juga kegiatan yang tidak kalah menarik
dari KSPM FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar yaitu
kegiatan Bedah Emiten. Bedah Emiten merupakan kegiatan
membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia
mulai dari profil perusahaan, analisis laporan keuangan dan
isu-isu terkait. Kegiatan Bedah Emiten ini diperuntukkan
untuk mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar dan
masyarakat umum yang sudah memiliki rekening sekuritas,
dimana semua peserta adalah investor dan bisa bertransaksi
saham di pasar modal. Narasumber Bedan Emiten adalah
merupakan praktisi fundamental saham yang sudah berpengalaman menghasilkan profit pada saham dengan menggunakan analisa fundamental. Kegiatan Bedah Emiten ini diadakan pada tanggal 18 Oktober 2021 secara daring. tujuan
kegiatan Bedah Emiten ini bertujuan untuk mempelajari
dan menganalisa fundamental perusahaan – perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tantangan bagi
generasi milineal di era Pandemi dalam berinvestasi yaitu
bagaimana caranya mengelola investasi yang baik, untuk itu
sangat diperlukan ilmu sebelum memasuki prakteknya karena “praktek tanpa berilmu bagaikan kapal yang kehilangan
kendali, yaitu tidak tahu arahnya kemana”. Disinilah peran
KSPM sebagai wadah membantu memberikan ilmu serta
sharing pengalaman. KSPM FEB UNMAS DENPASAR
DESEMBER 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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“PANDEMI TAK MENJADI
PENGHALANG”

U

BAGI KENSHI SHORINJI KEMPO
UNTUK TETAP MERAIH PRESTASI

KM Beladiri Shorinji Kempo (PERKEMI)
adalah salah satu UKM beladiri yang ada di
Universitas Mahasaraswati Denpasar. UKM
PERKEMI selalu mengikuti kejuaraan baik ditingkat
daerah maupun nasional dengan prestasi yang cukup
membanggakan. Sebelum pandemi covid-19 mewabah
ke Indonesia, kejuaraan sangat sering digelar setiap
tahunnya, baik itu kejuaraan daerah maupun berskala
nasional. Namun semenjak pandemicovid-19 yang
tidak memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan
yang mengundang kerumunan menyebabkan hampir
seluruh cabang olahragatidak bisa menyelenggarakan
kejuaraan, tidak terkecuali cabang olahragaShorinji
Kempo. Tak hanya itu, para atlet pun juga mulai
mengurangi kegiatan olahraganya.
Pada masa pandemi, Dojo Shorinji Kempo
Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya
menyelengarakan kejuaraan Shorinji Kempo secara
virtual dengan mengusung tema “Meraih Prestasi di
Masa Pandemi untukIndonesia Maju”. Kejurnas Virtual
tersebut mempertandingkan Tandoku atau gerakan
dasar Kihon dan Ken teknik dan Jurus memukul
menendang,melipat, membanting dan mengunci
lawan. Dengan begitu, kejurnas initetap menjalankan
protokol covid-19 yang mengharuskan tidak ada-
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kontak fisik. Berawal dari kejuaraan virtual tersebut,
beberapa daerah kemudian mulai menyelenggarakan
kejuaraan secara virtual.
Baru-baru ini UKM PERKEMI mengikuti
kejuaraan mahasiswa nasional tandoku virtual yang
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta
pada tanggal 14 – 15 November 2020. Kejuaraan ini
diikuti oleh 31 Universitas seluruh Indonesia. Dojo
Universitas Mahasarsawati Denpasar mengirimkan
5 orang atlet dan 1 orang official, yaitu Adrianus
Tamo Ama, Agustinus Dappa Loka, Nimrot Malo,
Ni Kadek Ulan Jamiliawati, Kadek Kartika Ningsih.
Dalam kejuaraan tersebut UKM Perkemi mampu
meraih Juara Umum III dengan perolehan medali pada
2 nomor pertandingan dari 5 nomor pertandingan
yang diikuti. Perolehan medali yakni: 1 emas, diraih
oleh Kadek Kartika Ningsi pada nomor pertandingan
Embu Solo Putri Kyu II dan 1Medali Perunggu oleh Ni
Kadek Ulan Jamiliawati di nomor pertandingan Embu
Solo Putri I dan (Tingkatan sabuk hitam). Kejuaraan
virtual ini yang diuji yaitu seni gerakan jurus (tandoku).
Kejuaraan Virtual ini juga menjadi contoh bahwa di
masa pandemi ini, tetap bisa mengukur prestasi atlit.
Para atlit harus berlatih mandiri tanpa keberadaan
pelatih dan teman-teman. Kejuaraan Virtual Shorinji-

Kempo juga menjadi ajang bagi seluruh khensi (sebutan
untuk para anggota Kempo) untuk terus berlatih dalam
persiapan kejuaraan mahasiswa nasional tahun 2022
yang akan diadakan di Padang, Sumatera Barat. Hal itu
menjadi ajang bagi mahasiswa untuk dapat mengukir
prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional.
Dalam mempelajaribeladiri Shorinji Kempo, seorang
kenshi tidak hanya diajarkan untuk mampu membela
diri, namun juga berolahraga demi kesehatan,
membentuk kekuatan fisik dan mental, dan tentunya
untuk meraihprestasi. Setiap pertandingan yang diikuti
tentunyauntuk menunjukkan hasil latihan yang telah
dilakukan, selain itu dengan adanya pertandingan ini
juga sekaligus mempererat hubungan antar kenshi
untuk saling memberikan support dan semangat
kepada setiap anggota yang bertanding. Semoga dalam
kejuaraan selanjutnya UKM Perkemi dapat kembali
meraih prestasi yang terbaik untuk bisa membanggakan
UKM dan Unmas Denpasar. UKM Beladiri Shorinji
Kempo juga telah melakukan pelantikan kepengurusan
yang baru. Dalam kepengurusan yang baru ini
diharapkan UKM Kempo bisa mengadakan kegiatankegiatan latihan di Dojo dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan. Di UKM beladiri kempo tidak
hanya berlatih untuk self difense tetapi juga bisa belajar
mengembangkan jiwa berorganisasi.* Ulan/UKM
Kempo Unmas Denpasar/2021

BULAN BAHASA

FESTIVAL MONOLOG NASIONAL
P
ada tanggal 17 November 2021, suasana di Ruang Pertemuan
UNMAS Denpasar yang bertepatan di Jalan Kamboja No. 11A
Denpasar-Bali, terlihat sangat berbeda karena sedang berlangsungnya kegiatan Bulan Bahasa yaitu Festival Monolog Nasional
Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, kegiatan ini diselenggarakan oleh HMPS Prodi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNMAS Denpasar, secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting.

Pelaksanan Lomba Monolog Nasional ini bertujuan
untuk memberikan media kegiatan positif bagi generasi muda
khususnya bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar,
Meningkatkan komunikasi dan persaudaraan antar Mahasiswa
HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, Mendukung dan memfasilitasi insan
muda dalam mengembangkan potensi diri dalam bidang bahasa
dan sastra Indonesia. Adapun tema dari kegiatan ini yaitu “Kreativitas Tanpa Batas di Masa Pandemi”. Acara ini di buka langsung
oleh Bapak Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Kegiatan dalam pelaksanaan Lomba Monolog Nasional tahun 2021 hanya terdapat satu kegiatan, dimana seluruh
siswa SMP dan SMA sederajat tingkat Nasional yang ikut dalam
lomba monolog ini diwajibkan untuk membuat video monolog
yang sudah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi Siswa agar mengembangkan kemampuannya.
Kegiatan ini diawali dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing – masing, menyanyikan lagu Indonesia
Raya, dan dilanjutkan dengan laporan ketua panitia yaitu Ratna
Dwi Anjani Putri, kemudian sambutan oleh Bapak Dr. I Wayan
Gde Wiryawan S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kegiatan ini diakhiri dengan pembacaan pemenang lomba monolog tingkat Nasional Tahun 2021.
Diharapkan dengan adanya Festival Monolog 2021 ini dapat
meningkatkan semangat siswa/i untuk mempelajari dan lebih
mencintai sastra.
Aulia Putri, HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, FKIP
DESEMBER 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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V

MEC
2021

VMEC tahun 2021 ada yang
berbeda nih guys. Let’s Check!

M

EC (Mahasaraswati English Competituon)
biasanya dilaksanakan secara offline tetapi
pada tahun ini berbeda yaitu dilaksanakan
secara online dengan perubahan nama menjadi
VMEC (Virtual Mahasaraswati English Competition). VMEC dibedakan menjadi 3 kategori yaitu
Storytelling (SD), News Reading (SMP) dan Speech
(SMA/K) se-Bali.
A p a k a h s e ru? ? ? S ud a h P a s ti!!!

Tema yang diangkat VMEC 2021 yaitu “Enhance Your Confidence and Creativity Through
Speaking English”. Tujuan dilaksanakan acara ini
untuk melatih dan sekaligus mengembangkan minat dan bakat siswa/i SD, SMP, dan SMA/SMK
se-Bali dalam berbahasa Inggris dan mengasah
kemampuan keterampilan dalam menggunakan
bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional pada
siswa/i SD, SMP, dan SMA/SMK.
VMEC ini dilaksankan dari tanggal 15
September sampai 29 Oktober 2021, video peserta
lomba dikirim melalui grup setiap kategori dan
diposting di IG @hmpsbahasainggrisunmas,
yang nantinya masing-masing peserta dapat
mengumpulkan likes terbanyak untuk menjadi
juara favorit. Pelaksanaan penyerahan hadiah
18
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FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

P
dilaksanakan secara offline di Ruang Pertemuan
Universitas Mahasaraswati Denpasar. Juri VMEC
2021 terdiri dari 5 orang, 3 orang dosen dari FKIP
Unmas Denpasar, 1 orang dosen dari FBA Unmas
Denpasar, serta 1 orang dosen dari STKIP Agama
Hindu Singaraja.
Program ini diikuti oleh 70 orang siswa,
kategori Storytelling (SD) terdiri dari 21 orang
peserta, kategori News Reading (SMP) terdiri
dari 17 orang peserta dan kategori Speech (SMA)
terdiri dari 32 orang peserta. Dari setiap kategori
akan ditentukan 3 orang juara umum dan 1 orang
juara favorite (likes terbanyak). Peserta yang
menjadi juara akan mendapatkan piala dan uang
pembinaan, untuk juara favorit mendapatkan plakat
dan sertifikat. Untuk peserta yang lainnya juga akan
mendapatkan sertifikat yang dikirim online oleh
Panitia. * K a s i h - HMP S P e n d i d i k a n B a h a s a
Inggris

rodi Ilmu Hukum FH Unmas Denpasar merupakan
satu-satunya prodi yang dimiliki oleh FH Unmas Denpasar. Prodi Ilmu Hukum didirikan pada tanggal 2 November 1982 dengan Nomor SK Pendirian Prodi 09/0/1982.
Prodi Ilmu Hukum dalam usaha mencapai ketercapaian visi,
misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan telah melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggibaik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran, disamping merujuk kepada Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan,
maka untuk lebih memudahkan penyampaian pelaksanaan
proses pembelajaran, prodi telah menyusun Buku Pedoman
Akademik. Demi terwujudnya proses pembelajaran yang
kondusif, maka dalam pelasksanaannya didukung dengan
perangkat pembelajaran seperti prencanaan pembelajaran
(SAP/Silabus), kontrak perkuliahan, modul, handout, sapras (sarana dan prasarana) pendukung seperti ketersediaan
LCD Proyektor,ruang kuliah yang aman dan nyaman.
Dalam meningkatkan kualitas dosen sesuai dengan
perkembangan Perguruan Tinggi, saat ini diupayakan kepada para dosen untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang
Strata 3 (S3). Dalam bidang penelitian, dosen Prodi Ilmu
Hukum telah banyak melahirkan karya ilmiah baik dalam
penelitian yang diselenggarakan oleh fakultas, universitas,
maupun Ristekdikti dan terpublikasi dalam jurnal maupun
prosiding. Upaya peningkatan mutu dan kuantitas dalam
bidang penelitian dilakukan melalui berbagai upaya salah
satunya adalah selalu mengikutsertakan dosen dalam pelatihan penulisan proposal penelitian. Dalam bidang pengabdian, Prodi Ilmu Hukum rutin melaksanakan kegiatan
penyuluhan hukum dengan menyasar desa-desa maupun
sekolah-sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
juga dilakukan secara terpadu dalam kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Aksi Sosial (Aksos) dengan melibatkan
seluruh komponen sivitas akademika. Di samping itu, salah
satu bentuk pengabdian yang dilakukan selain memberikan
penyuluhan hukum, pengabdian 2 diimplementasikan dengan memberikan konsultasi atau bantuan hukum kepada
masyarakat melalui Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum.
Adapun kiat Prodi Ilmu Hukum FH Unmas Denpasar adalah berusaha meningkatkan proses dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan
pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa sehingga Prodi Ilmu Hukum FH Unmas Denpasar lebih dipercaya dan
dikenal eksistensinya dalam upaya meningkatkan mutu dan
kuantitas untuk mampu bersaing di era global. Untuk itu,
jalinan kerjasama dengan berbagai pihak diupayakan dan
semakin ditingkatkan dalam berbagai kegiatan yang terkait
dengan bidang ilmu hukum

P

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

rofil lulusan Program Studi Program Studi Magister
Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah
Praktisi dan Akademi.
Program Studi Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum sesuai dengan deskripsi KKNI dan SNDIKTI. Selain itu Profil memiliki keterampilan khusus sebagai
penciri lulusan program studi Magister Hukum Universitas
Mahasaraswati Denpasar.
1. AKADEMISI
Memiliki pemikiran yang obyektif, sistematis, logis, kritis,
berintergritas, serta mampu mengembangkan ilmu hukum
yang berbasis riset, sehingga dapat diaplikasikan untuk
kepentingan masyarakat

Keterampilan khusus Akademisi adalah
• Mampu menguasai konsep dan teori hukum dan
mampu mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal dan
hukum negara dengan metode tertentu sesuai relevansi permasalahan;
• Mampu melakukan pendalaman terhadap konsep
dan teori hukum sesuai dengan pengalaman belajar dan profesi serta melakukan identifikasi masalah
sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan.
2. PRAKTISI
Memiliki pemikiran yang obyektif, sistematis, logis, kritis, berintergritas, serta mampu mengembangkan ilmu
hukum yang berbasis riset, sehingga dapat diaplikasikan
untuk kepentingan masyarakat
Keterampilan khusus Praktisi adalah:
• Mampu menyelesaikan setiap permasalahan secara praktis di bidang agraria dan tata ruang secara profesional dan berwawasan lingkungan sesuai
falsafah Tri Hita Karana yang menghasilkan konsep
penyelesaian melalui instrumen hukum yang dapat
diterima oleh para pihak dan masyarakat;
• Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mengimplementasikan secara praktis bidang hukum agraria dan tata ruang dengan platform teknologi informasi berbasis kearifan lokal serta
mentranformasikan kepada peserta didik .
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“PANDEMI TIDAK MENYURUTKAN SEMANGAT
MAHASISWA TEKNIK UNTUK BERKREATIFITAS”

L

atihan Dasar Kepemimpinan
Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Fakultas Teknik (LDK BEM FT)
Universitas Mahasaraswati Denpasar
merupakan kegiatan pertama yang
dilaksanakan oleh BEM Fakultas Teknik
pada tahun 2021, dimana bertujuan
agar melatih dan membentuk jiwa
kepemimpinan bagi para calon
anggota baru BEM Fakultas Teknik.
Selain itu, kepemimpinan merupakan
faktor kunci dalam suksesnya suatu
organisasi. Berkaitan dengan dunia
Pendidikan, setiap kelompok atau
organisasi
membutuhkan
sosok
pemimpin dalam suatu kepemimpinan.
Membentuk pondasi kepemimpinan,
tidak bisadikatakan mudah tanpa
didasari dengan pendekatan tentang
kepemimpinan itu sendiri. Untuk itu,
salah satu faktor pendukung untuk melatih dan membentuk rasa kepemimpinan dapat dipelajari di
lingkungan pendidikan, antara lain dalam suatu organisasi. Berhubungan dengan faktor pendukung
tersebut, dengan begitu, BEM Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar mengadakan
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi para calon BEM Fakultas Teknik Universitas
Mahasarawati Denpasar. Kegiatan tersebut penting dilakukan mengingatlemahnya pembentukan mental
dan karakter mahasiswa yang didasari
oleh jiwa kepemimpinan. Semetara
itu, dalam kehidupan nyata setiap
mahasiswa dituntut untuk bentindak
bijak, bertanggung jawab, berpikir
kreatif dan memperluas jaringan sos.
ial. Oleh sebab itu, untuk membangun
dan membentuk jiwa kepemimpinan,
maka calon BEM Fakultas Teknik
Universitas Mahasarawati Denpasar
diwajibkan mengikuti kegiatan Latihan
Kepemimpinan Dasar (LDK).
Kegiatan LDK yang dilaksanakan
mengambil tema yaitu “Great Leader
In You”, kegiatan LDK dilaksanakan
pada 5s/d6 Maret 2021 yang berlokasi
di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar
dengan jumlah peserta yaitu 24 orang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FT
Unmas Denpasar, Wakil Dekan II FT
Unmas Denpasar, Wakil Dekan III FT
Unmas Denpasar, Kaprodi Teknik Sipil20 MAHAWIDYA SARASWATI DESEMBER 2021

Kaprodi Teknik Lingkungan, GPM
Fakultas Teknik, UPM Teknik Sipil
dan UPM Teknik Lingkungan,
BPM FT Unmas Denpasar dan
Alumni BEM FT Unmas Denpasar
Adapun rangkaiann kegiatan
LDK ini yaitu diawal acara
dilakukan Pembukaan secara
resmi dan secara langsung
dibuka oleh Dekan FT Unmas
Denpasar dilanjutkan dengan
pemaparan materi oleh Dekan
FT unmas Denpasar (Bapak
Dr.Ir.I Made Sastra Wibawa,M.
Erg),Wakil Dekan II (Ibu I Gusti
Agung Ayu Istri Lestari,ST.,MT),pemaparan materi oleh masing-masing Kepala Departemen BEM
FT Unmas Denpasar dilanjutkan dengan pemaparan materi BPM FT Unmas Denpasar dan yang
terakhir yaitu Sharing Organisasi yang dilakukan oleh Alumni BEM FT Unmas Denpasar,setelah
pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan melakukan games setelah itu rangkaian kegiatan
LDK BEM FT Unmas Denpasar Tahun 2021 selesai dilaksanakan.
Selain kegiatan LDK BEM FT Unmas Denpasar juga mengadakan kegiatan Kreativitas
Mahasiswa Teknik 2021 (KRAMAT MMXXI) dengan Tema yaitu “Rise Up”. Kramat merupakan kegiatan
untuk menuangkan ide-ide serta gagasan yang diinginkan demi mempererat solidaritas dan rasa
kekeluargaan di dalam Fakultas Teknik, dan juga meningkatkan eksistensi Fakultas Teknik di Ranah
masyarakat luas. Kramat mengcakup bidang seni dan budaya, aksi sosial, olahraga,teknologi dan
ilmu keteknikan. Kramat ini berisikan lomba-lomba di bidang akademik maupun non akademik, baik
tingkat Fakultas Teknik maupun sma/smk se-Bali dan juga mengcakup aksi sosial berbagi kepada
yang membutuhkan. Tujuan dilaksanakan Kramat ini adalah memberi wadah atau ruang bagi
Mahasiswa /i dan siswa/i SMK atau SMA berkreasi dan menuangkan minat dan bakatnya dan juga
memberi kesempatan berkompetisi untuk belajar bagaimana cara bekerjasama dengan tim (tim
working) untuk mencapai tujuannya.Adapun rangkaian kegiatan KRAMAT yaitu Pembukaan yang
dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2021 yang dilaksankan di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar, rangkaian kegiatan Pembukaan
yaitu Pembukaan kegiatan Kramat 2021 dibukasecara resmi oleh Dekan
FT Unmas Denpasar setelah itu dilanjutkan Technical Meeting kepada
seluruh peserta yaitu, Lomba Futsal, Bulutangkis, Mobile Legend,
AutoCad, PES danJegeg Bagus FT Unmas Denpasar.
Adapun rangakian kegiatan lomba pada acara Kramat MMXXI
yaitu pada tanggal 20-21 Maret 2021 dilaksanakan lomba futsal yang
bertempat di Tunjung Sari Futsal, tanggal 22 Maret 2021 dilaksanakan
lomba Bulutangkis yang berttempat di Sekar Tanjung Badminton, serta
selanjutnya itu pada tanggal 26 Maret 2021 dilaksanakan lomba PES
yang bertempat di Ruang Baca FT Unmas Denpasar, dan pada tanggal
27 Maret 2021 dilaksanakan lomba Mobile Legend yang bertempat
di Three Point Rooftop & Bar, pada tanggal 1 April 2021 dilaksanakan
lomba AutoCad SMA/SMK se-Bali akan tetapi lomba ini dilaksanakan
secara online dan pada tanggal 10 April 2021 dilaksanakan lomba
Jegeg Bagus Fakultas Teknik Unmas Denpasar sekalian Penutupan
rangakian kegiatan Kramat MMXXI BEM Fakultas Teknik Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Selanjutnya adapun kegiatan aksi sosial yang
dilaksanakan oleh BEM FT Unmas Denpasar membagikan makanan
kepada yang membutuhkan seperti ke TPST Suwung, TPS Kreneng
dan TPS Lumintang. *BEM FT 2021
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AKUNTAN DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN KESIAPAN
AKUNTAN DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0
Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMASA)

S

etelah
memasuki
era revolusi industri,
Indonesia
akan
memasuki Era Society 5.0.
Era yang menekankan pada
Human Capital. Society 5.0
dirumuskan Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe pada
Maret 2017 dan diresmikan
pada 21 Januari 2019. Latar
belakangnya adalah Jepang
mengalami
tantangan
penurunan populasi yang
membuat
pekerja
usia
produktif
berkurang.
Era
Society 5.0 dianggap lebih
baik dari 4.0 karena era 4.0
ditakutkan
mendegradasi
umat
manusia.
Banyak
masyarakat
beranggapan
bahwa
industri
4.0
menggunakan
teknologi
canggih
yang
menekan
jumlah pekerja. Society 5.0
ini diharapkan lebih humanis,
menciptakan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dan mengurangi kesenjangan
antara manusia dengan masalah ekonomi kedepannya. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri
khususnya bagi akuntan dan memerlukan kesiapan dari Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan pada
echo boomers dalam menghadapi Era Society 5.0 ini. Mahasiswa sebagai calon akuntan profesional harus
mempersiapkan diri secara akademis sebagai seorang akuntan yaitu diantaranya mengikuti sertifikasi CA
(Chartered Accountant), CPMA (Certified Professional Management Accountant), QIA (Quilifying Internal
Auditor), dan yang tertinggi adalah CPA (Certified Public Accountant).
Mengingat pentingnya hal tersebut maka Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar menggelar
Webinar pada tanggal Senin, 28 Desember 2020 dengan narasumber akademisi sekaligus praktisi
yakni Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, BKP, CA, CADE, CAAT, CPMA, CPA selaku Dosen Politeknik Negeri
Bali sekaligus Sign Partner KAP Arnaya dan Darmayasa serta Ibu Ida Ayu Budhananda Munidewi, SE.,M.
SA.,Ak.,CA.,CPA selaku Dosen Unmas Denpasar dan Pimpinan KAP Budhananda Munidewi. Adanya
perubahan era tidak serta merta akan menghilangkan peran profesi akuntan namun seorang akuntan harus
mampu menyesuaikan dan memanfaatkan perubahan teknologi yang ada agar tetap dapat bertahan.
Kegiatan webinar ini dapat diakses pada youtube: Akuntansi Unmas Official dan Himasa Unmas Dps.
*Himasa 2020
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FAKULTAS BAHASA ASING (FBA)
Faculty of Foreign Languages
Universitas Mahasaraswati Denpasar

PROGRAM STUDI

S1 Sastra Inggris
S1 Sastra Jepang

VISI

“Menjadi Fakultas Bahasa Asing yang Bermutu dan Berbudaya dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Kompeten dan
Siap Bersaing di Era Global”

MISI
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran bahasa asing yang bermutu dan berlandaskan budaya akademik untuk
menghasilkan lulusan yang kompeten;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu di bidang kebahasaan dalam mendukung pengembangan IPTEKS;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu di bidang kebahasaan dalam mendukung
pengembangan IPTEKS;
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi tingkat regional, nasional dan internasional yang
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dan memperluas pasar kerja.

COME AND JOIN US!

HIGH QUALITY EDUCATION

SCHOLARSHIP

Kurikulum FBA selalu dievaluasi agar selalu update dan sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Program Studi selalu memonitor
kinerja dosen saat mengajar.

FBA Unmas memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh
Beasiswa dari Pemerintah juga beberapa pihak Swasta. Salah
satu beasiswa dari pihak swasta misalnya adalah Beasiswa
dari Monogatari Corporation Jepang sebesar masing-masing
120.000 yen per tahun untuk 4 orang.

PRACTICAL LEARNING
Proses pendidikan menekankan pada kemampuan praktis agar
dapat langsung diterapkan mahasiswa di dunia kerja. Mata
kuliah berbasis proyek dan studi kasus.

COOL CULTURAL EVENTS

FBA Unmas Denpasar rutin menggelar festival budaya, kelas
pertukaran budaya maupun event budaya lainnya, baik dengan
mitra luar negeri maupun dalam negeri.

MKBM PROGRAMS

FBA Unmas Denpasar selalu aktif mengikuti semua program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan
Kemdikbudristek dan aktif merancang program mandiri
misalnya Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka yang saat
ini sedang dilaksanakan bersama UNSOED, Universitas Indonesia
juga Seisen University, Japan.

DYNAMIC STUDENTS ACTIVITIES

WORKSHOPS AND SEMINARS

Melalui berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), BEM dan
organisasi kemahasiswaan lain, juga berbagai kegiatan yang
dirancang bagi mahasiswa, mahasiswa FBA Unmas Denpasar
memiliki wadah beragam untuk mengembangkan bakat,
kemampuan sosial dan kemampuan berorganisasi mereka.

FBA Unmas Denpasar rutin mengadakan berbagai pelatihan,
kuliah umum dan seminar, baik bagi dosen dan mahasiswa di
luar perkuliahan untuk meningkatkan softskill mahasiswa
dan meningkatkan kualitas tridharma oleh dosen dengan
mengundang praktisi maupun akademisi yang ahli di bidangnya.

STUDENTS ACHIEVEMENT

Mahasiswa FBA meraih berbagai prestasi dan penghargaan baik di
tingkat lokal, regional maupun nasional, misalnya juara lomba pidato
bahasa Jepang, pidato bahasa Inggris dan debat bahasa Inggris tingkat
nasional
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UKM BULU TANGKIS
UNMAS DENPASAR

SHARING SESSION INSPIRATIF
“THICK TALK MSHOW”

U

KM Bulutangkis (Ganseha Badminton) merupakan UKM yang baru terbentuk pada tahun
2021. I Dewa Made Arik Permana Putra, SE.,
MM selaku Pembina, menegaskan bahwa “walau tergolong baru, kita akan mengembangkan ukm ini menjadi UKM yang akan memiliki nama besar dan memiliki banyak prestasi tentunya Ganesha Badminton akan
mampu bersaing dan akan selalu menjaga nama baik
Universitas Mahasaraswati Denpasar”. Dengan dibentuknya UKM Ganseha Badminton tentunya dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa yang berprestasi. Dimana
sebelumnya, mereka belum memiliki organisasi yang
dapat menaungi dan mengatur segala kegiatan mereka
dalam berkompetisi.
Pada pertengahan Bulan September tahun 2021
UKM Ganseha Badminton melakukan seleksi anggota
baru yang dilaksanakan di masa pandemi. Seleksi diikuti oleh mahasiswa baru sebayak 300 peserta seleksi,
agar tidak terjadinya kerumunan seleksi dibagi menjadi 8 sesi yang dilaksanakan setiap hari minggu. Jumlah peserta yang lolos pada seleksi kali ini sebanyak 40
mahasiswa yang terdiri dari seluruh fakultas yang ada
di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
UKM Ganseha Badminton melakukan latihan rutin setiap hari minggu guna mempersiapkan tim mengikuti
kompetensi di berbagai tournament.
UKM Ganseha Badminton pada tournament
Undiknas Badminton Competition #5 2021 yang
dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 September tahan 2021 yang bertempat di Gor Sidharta
yang beralamat di Jalan Teuku Umar
No. 1002,Kerobokan Kelod, Kec. Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Bali. -
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UKM Ganseha Badminton mengirimkan atlet sebanyak 4 (empat) orang mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar yang terdiri dari pemain tunggal putra, ganda putra dan ganda campuran. Adapun
4 (empat) orang mahasiswa Unmas Denpasar yang
turun pada katagori tunggal putra yaitu I Putu Dhandi Ananda Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB) pada katagori ganda putra I Putu Adi Jaya Wardana dari Fakultas Teknik (FT) & Putu Aldi Dwi Pranata dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan pada
katagori ganda campuran Putu Aldi Dwi Pranata & Ni
Komang Manik Suka Dewi Yani dari Fakultas Farmasi (FF). Dalam tournament ini altet Bulutangkis Unmas Denpasar berhasil meraih juara ke 3 (tiga) dalam
katagori tunggal putra. Selama pertandingan
bapak Pembina UKM Ganseha Badminton
juga menyempatkan diri untuk turut serta mendampingi para atlet. *Mela/UKM

asa pandemi membawa perubahan besar bagi
dunia pendidikan, proses transfer ilmu yang
dulu dilakukan secara tatap muka, namun kini harus
dapat beralih melalui berbagai media yang tersedia secara online. Kreativitas serta kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sangat dituntut untuk
diterapkan pada masa peralihan seperti saat ini. Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNMAS Denpasar yang
berada dibawah naungan Program Studi Manajemen
berkolaborasi dengan Black Box Movies sehingga melahirkan acara bernuansa talk show interaktif berkonsep
Sharing Session, bernama “THICK TALK MSHOW”.
Thick Talk Mshow merupakan program yang
dibuat berkonsep talk show interaktif dengan
penyampaian materi inspiratif yang dibawakan oleh narasumber dari berbagai kalangan seperti pengusaha
menengah-atas serta dosen pemateri yang tentunya sudah berkompeten dalam bidangnya.
Program acara ini membahas
berbagai hal inspiratif dan teori
yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis dari berbagai
persepsi, serta berbagi/sharing
pengalaman langsung oleh praktisi yang menjadi pembicara. Program ini rutin kami selenggarakan
selama dua minggu sekali, dengan
mengambil tema yang bervariatif seputar ekonomi dan bisnis, untuk membangun
jiwa kepemimpinan dan jiwa wirausaha, berani mengambil risiko dan siap menghadapi perubahan global.

Tema diambil berdasarkan penyesuaian dengan materi
yang akan disampaikan dari narasumber yang akan
mengisi acara.
Acara ditayangkan pada channel Youtube
“Thick Talk” yang dijalankan langsung oleh anggota
Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen dan
pihak Black Box Movies. Audience atau peserta pada
acara ini ditujukan khususnya kepada seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNMAS Denpasar mulai semester awal
hingga semester akhir, dimana pada akhir acara peserta
yang ikut berpartisipasi menjadi penanya terpilih pada
sesi diskusi akan mendapatkan doorprize yang menarik, serta bagi seluruh peserta akan mendapatkan E-certificate sebagai bentuk apresiasi kami karena telah
ikut berpartisipasi dalam acara. Namun
karena acara kami tayangkan melalui
channel Youtube, sehingga tidak
menutup kemungkinan jika
masyarakat umum juga dapat
mengakses acara sharing
session inspiratif ini. Dengan demikian diharapkan
informasi yang kami sampaikan dapat berguna dan
menginspirasi bagi mahasiswa secara khusus serta masyarakat luas secara
umum. * Ni Lu h P u t u
R i t a R u d i h a r i - HMP S
Ma n a j e m e n
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Adapun rangkaiann kegiatan GANESA MABA FT ini
yaitu hari pertama pada tanggal 02 September 2021
dilaksanakan Pra GANESA MABA FT dengan pembagian atribut secara offline menerapkan sistem kelompok dan bergantian guna menghindari kerumunan
dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembagian
atribut dilaksanakan di Kampus Soka Unmas Denpasar.
Pada tanggal 04 September dilakukan GANESA
MABA FT bertempat di Gedung Widya Saba Kampus
Soka Unmas Denpasar. Jumlah MABA FT yaitu 57
orang. Adapun rangkaian acaranya mulai dari
pembukaan secara resmi dan secara langsung
dibuka oleh Dekan FT Unmas Denpasar dilanjutkan dengan pemaparan materi
Fakultas Teknik secara umum oleh Dekan
FT unmas Denpasar (Bapak Dr.Ir.I Made
Sastra Wibawa,M.Erg), pemaparan materi
Akademik oleh Wakil Dekan I (Ibu I Gusti Agung
Ayu Istri Lestari,ST.,MT), pemaparan materi Keuangan
dan SARPRAS oleh Wakil Dekan II (Ibu Tjokorda Istri Praganingrum, S.T., M.T) dilanjutkan dengan pemaparan materi Penyelenggaraan
Pendidikan di Prodi oleh KAPRODI Teknik Sipil oleh Kaprodi
Teknik Sipil (Bapak I Gede Gegiranang Wiryadi, S.T., M.T.) pemaparan materi Teknis Pelaksanaa
Tri Darma di Prodi oleh KAPRODI Teknik Lingkungan (Bapak I Kadek Widiantara,
S.Si., M.Si) dan yang terakhir yaitu Sharing Organisasi
yang dilakukan oleh ketua BPM dan BEM FT Unmas
Denpasar.
Selain kegiatan GANESA MABA FT, BEM FT
Unmas Denpasar juga mengadakan kegiatan kolaborasi dengan dosen FT yaitu Siraman dan Penglepasan Calon Wisudawan/Wisudawati Fakultas Teknik
Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode II Tahun
2021 dengan mengusung Tema yaitu “Melalui Yudisium Kita Wujudkan Lulusan yang Profesional, Inovatif

UNSTOPPABLE

G

ema Acara Penerimaan Eksekutif Muda Mahasiswa Baru Fakultas Teknik (GANESA MABA
FT) Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh BEM
Fakultas Teknik pada tahun 2021, dimana bertujuan
memperkenalkan lingkungan kampus yang nantinya
akan digunakan mahasiswa baru untuk melaksanakan
berbagai aktifitas di Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Mahasiswa baru sebagai bagian dari Universitas
Mahasaraswati Denpasar khususnya Fakultas Teknik
memerlukan pengenalan dan pengetahuan dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran
dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil.
Sebagai warga baru yang tengah berada pada masa
transisi dari dunia SMA/SMK menuju dunia akademik,
mahasiswa perlu dibekali dengan seperangkat pemahaman dan pengetahuan baik teoretis maupun praktis
agar mereka memiliki kesiapan untuk memasuki dunia
akademis yang jauh berbeda dengan kehidupan ketika
di bangku SMA/SMK yaitu melalui GANESA MABA
fakultas.
Kegiatan GANESA MABA FT yang dilaksanakan
mengambil tema yaitu “Membangun Generasi yang
Aktif, Kompetitif, Kreatif, Serta Menjunjung Tinggi Rasa Solidaritas”. Kegiatan ini dilaksanakan secara
online pada tanggal 02 September dan 04 September
2021 bertempat di Gedung Widya Sabha Kampus Soka

26

MAHAWIDYA SARASWATI DESEMBER 2021

dan Berkomitmen Membangun Negeri”. Siraman dan Penglepasan merupakan wujud
nyata rasa persaudaraan diantara mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Siraman merupakan acara khsus
dari Fakultas Teknik UNMAS Denpasar
dengan pelaksanaanya yaitu dimandikan
dengan air berwarna dan berisi bunga, yang
memiliki makna pembersihan dari calon
wisudawan/wisudawati dengan simbolis
terlahir kembali menjadi seorang Sarjana
Teknik, sebelum keluar dari UNMAS dan
menempuh dunia kerja yang lebih luas lagi.
Setelah itu calon wisudawan akan mengikuti acara penglepasan. Penglepasan adalah bagian proses akademik dan mahasiswa
berhak menyandang gelar kesarjanaan sebelum menjalani proses wisuda, kegiatan
ini dilakukan guna mendapatkan pengesahan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan
semua persyaratan pada tingkat Fakultas
dan dinyatakan lulus. Untuk selanjutnya akan dikukuhkan oleh Rektor dalam sebuah acara yang disebut dengan Wisuda.
Tujuan dilaksanakan Siraman dan Penglepasan
adalah dalam rangka melepas para calon wisudawan/
wisudawati di tingkat Fakultas Teknik dan dinyatakan
lulus serta meneruskan tradisi di Fakultas Teknik yaitu
tradisi Siraman yang berarti pembersihan calon wisudawan/wisudawati yang secara simbolis berarti terlahir
kembali dengan gelar Sarjana Teknik. Siraman dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 bertempat di
Halaman Kampus Soka Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan jumlah calon wisudawab/ti yaitu 30 orang.

Adapun rangkaian acara Siraman mulai
dari pembukaan, pembacaan hasil ujian akhir calon
wisudawan/wisudawati oleh KAPRODI Teknik
Sipil, sekapur sirih dari Dekan Fakultas Teknik
dan pemberian kenang-kenangan dan siraman.
Penglepasan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 bertempat di Gedung Widya Saba Kampus Soka Unmas Denpasar. Jumlah calon wisudawab/
ti yaitu 30 orang. Adapun rangkaian kegiatan yaitu
pembacaan Surat Keputusan (SK) Sarjana Fakultas
Teknik oleh Wakil Dekan I (Ibu I Gusti Agung Ayu
Istri Lestari,ST.,MT), Penglepasan calon Wisudawan/i
dan pemberian cinderamata oleh Dekan beserta jajaran kepada calon Wisudawan/ti , Sambutan oleh Dekan
(Bapak Dr.Ir.I Made Sastra Wibawa,M.Erg),Penandatanganan kerjasama antara Fakultas Teknik dengan
Direktur PT. Karya Dinamis Mesari serta Direktur PT
Dawan Sakti (Bapak Dr.Ir.I Made Sastra Wibawa,M.
Erg ,Bapak Dr. I Ketut Dinamika, S.Sos,ST. Dan Ir.
A.A Putra Indrasena, ST. Sambutan oleh Dekan (Bapak Dr.Ir.I Made Sastra Wibawa,M.Erg), dan Sambutan oleh alumni FT (Bapak Ir. I Gusti Made Palguna).
* S h i n t a S a r i , B EM F T
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“ ESKISTENSI
FEB DI SITUASI
PANDEMI”

engingat banyaknya ormawa di lingkungan FEB
Universitas Mahasaraswati Denpasar, dilaksanakannya musyawarah mahasiswa pada tanggal
7 Agustus 2021 yang membahas mengenai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang bertujuan untuk
menyamai persepsi anggaran yang ada di ormawa FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar dan didalam musyawarah
mahasiswa tersebut diadakan pemilihan ketua BEM serta
pengumuman kelulusan kepada Calon Anggota setiap Ormawa dilingkungan FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar yang diantaranya Ormawa BEM, HMPS Manajemen, dan
HMPS Akuntansi.
Berbicara mengenai ospek tentunya tidak asing lagi
bagi kita dikalangan mahasiswa. Kegiatan yang dilaksanakan
atau dilakukan setiap satu tahun sekali pada saat tahun ajaran
baru. Kali ini BEM FEB Unmas Denpasar melaksanakan kegiatan ospek secara daring pada tanggal 06 September 2021
yang sebelumnya sudah diawali dengan kegiatan pra-ospek
tanggal 03 September 2021. Kegiatan ospek ini bertemakan
“Mari bersama FEB BERANI (Berbudaya, Empati, Religious, Aktif, Nasionalis, Intelek) Guna Mewujudkan Generasi
Ekonomi yang berkarakter dan Profetik.” yang dimana kegiatan ini diikuti oleh 1500 Mahasiswa baru melalui aplikasi
zoom dan youtube channel BEM FEB. Pada kegiatan pra-ospek yang dilaksanakan oleh BEM FEB- Unmas Denpasar kepada Mahasiswa baru yaitu menjelaskan mengenai tugas-tugas, tata tertib, dan ketentuan lomba yang dimana kegiatan
ini berlangsung dari jam 10.00-12.00 WITA. Selanjutnya pada
kegiatan ospek yang dilaksanakan pada tgl 06 September 2021
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dimulai pada pukul 8.15 dengan melakukan login peserta ke
aplikasi zoom dan join ke channel youtube dan juga melakukan absen kepada pendamping gugus (PG). Kegiatan ospek
berisikan penjelasan singkat dari berbagai pemateri dari jajaran dekanat dalam penjelasan dari setiap pemateri. Selanjutnya dilaksanakan dengan pengenalan ormawa dilingkungan
FEB Unmas Denpasar. Lalu pada akhir kegiatan ospek diisi
dengan kegiatan pengumuman-pengumuman dari segala jenis lomba yang dilaksanan oleh panitia diantaranya ( Judul
PKM, Poster, Tiktok ) dan diakhiri dengan penutupan oleh
panitia
Selain itu, BEM FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan kegiatan Bakti Sosial yang merupakan
suatu kegiatan dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat
merapatkan kekerabatan antar sesama. Kegiatan bakti sosial
dilakukan oleh BEM FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tanggal 26 September 2021. Kegiatan bakti sosial
ini dilakukan di dua lokasi yakni lokasi melaksanakan baksos
pertama di yayasan Bhakti Senang Hati Kabupaten Gianyar,
dimana yayasan ini bergerak untuk membantu teman-teman
atau saudara disabilitas. Di yayasan ini mereka mendapatkan
pendidikan khursus bahasa inggris, melukis, bermain alat
music, membuat makanan dan lain sebagainya. Dan lokasi
kedua yakni kegiatan aksi sosial yang dilakukan di TPA Suwung, selain itu kami juga melaksanakan aksi sosial dengan
turun ke jalanan membagi-bagikan sembako kepada para
pedagang kaki lima, petugas kebersihan, pengamen dan lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan
Aksi Sosial kami dari BEM FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar mengusung tema yakni “Bersama FEB Merajut
Senyum Di Tengah Pandemi” tentunya tema ini bukan hanya
sekedar tema yang kami angkat, namun dalam tema tersebut
mengandung arti bahwa kita sebagai anak muda harus bisa
bersama-sama membantu saudara kita yang membutuhkan.
Mengingat situasi pandemi yang masih Indonesia, namun
hal tersebut bukan kami jadikan sebagai sebuah pembatas
untuk melaksanakan kegiatan ini, tentunya besar harapan
kami dengan adanya kegiatan ini dapat menebar senyuman
kembali kepada semua teman-teman dan saudara kita yang
membutuhkan.
Era pandemi saat ini membuat masyarakat menjadi
kehilangan lapangan pekerjaan dikarenakan perekonomian
yang mernurun. Tentunya hal tersebut bukanlah suatu hal
yang mudah untuk diantisipasi. Kontribusi seorang wirausaha dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga kestabilan ekonomi dan mampu meningkatkan devisa negara. Mengingat berwirausaha
banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara, maka kami
terdorong untuk mengadakan kegiatan yang mampu memberikan rangsangan terkait dengan jiwa kewirausahaan dan
memberikan dorongan kepada mahasiswa agar mampu
berwirausaha dan juga ke depannya mahasiswa tidak hanya
mencari pekerjaan, melainkan menciptakan sebuah lapangan
pekerjaan untuk orang lain.
Dalam kegiatan ini akan dijelaskan bagaimana kunci sukses untuk menjadi wirausaha muda di tengah kondisi pandemi. Maka dari itu pada pertengahan November
pada tanggal 22 kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Universitas Mahasaraswati
Denpasar mengadakan Seminar Nasional dengan tema KEY
OF SUCCESS TO BE A YOUNG ENTREPRENEUR, dengan
tujuan untuk mempersiapkan bekal kepada mahasiswa sejak
dini agar siap menghadapi kondisi
ekonomi di masa pandemi. Dalam Seminar Nasional ini kami
dari BEM FEB mengundang
2 narasumber yakni yang
pertama
Koordinator
Staf Khusus Presiden
(2019-2024) Dr.Anak
Agung Gde Agung
Ngurah Ari Dwipayana, S.IP., M.Si
lalu narasumebr yang
kedua yakni Praktisi
Speaker Bapak I Nyoman
Suwamana Wahyu Putra
selaku Founder Dijiwa Sanctuaries serta di dampingi oleh
Profesional moderator I Wayan
Epa Jayantika,S.E. Kegiatan seminar nasional ini berlangsung dari
pukul 08.45 - 13.05 bertempat di
Auditorium Unmas Denpasar
dan ditanyangkan langusng melalui aplikasi zoom

dan youtube channel BEM FEB. Acara seminar nasional ini
diikuti oleh mahasiswa dilingkungan FEB Unmas Denpasar,
Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Unmas Denpasar, maupun mahasiswa atau dosen dari kampus - kampus lain, tentunya juga bisa diikuti oleh masyarakat umum secara luring
dan daring. Pada setiap akhir pemaparan materi dari setiap
narasumber diselingi dengan interaksi dengan peserta yang
mengikuti seminar ini dengan adanya kuis-kuis yang telah
disiapkan oleh pihak panitia, dimana di akhir acara peserta
yang mengikuti seminar nasional mendapatkan E-certifikat
dan totebag dari BEM FEB selaku panitia penyelenggara
Seminar NasionaI. * P u t u K e v i n Ga u t a m a /B i d a n g
P e n g m a s / B EM F EB UNMA S De n p a s a r /S e m e s ter V
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GANESHA UNMAS FC
SHORT STORY IN 2021

KM Futsal Ganesha Unmas FC Denpasar merupakan salah
satu UKM yang berada di bawah naungan Universitas
Mahasaraswati Denpasar. UKM ini berdiri pada tanggal 7
Maret 2014 dan telah mampu menorehkan segudang prestasi
terutama di tingkat universitas se-Bali bahkan juga di beberapa
turnamen-turnamen yang telah diikuti. Hal ini sungguh membanggakan dan melambungkan nama Universitas Mahasaraswati Denpasar di kancah olahraga futsal di Bali. Dalam UKM
Futsal Ganesha Unmas FC memiliki jajaran kepengurusan dimana diketuai oleh I Made Juli Dwi Mahendra dan didampingi
oleh sekretarisnya Luh Kalpika Jyunda Aryputri Suardyana. Disini UKM Futsal Ganesha Unmas FC dibina oleh Bapak I Dewa
Made Arik Permana Putra, SE., MM.
Pada kesempatan kali ini yaitu tanggal 3 – 4 Juli 2021
telah dilaksanakan turnamen futsal yang bertempat di Lapangan Tanjung Sari, Tohpati, Denpasar. Turnamen dengan kategori
umum dengan jumlah 12 tim. Ganesha Unmas FC tergabung
dalam Grup A bersama dua kontestan lainnya yaitu Kambek
FC dan Badut FC. Pada babak penyisihan Ganesha Unmas FC
mampu menjadi juara grup A dengan menang atas Kambek FC
7-1 dan menang atas Badut FC 3-1. Babak 8 besar Ganesha Unmas FC melawan tim Maldoa yang berakhir dengan kemenangan 6-5 untuk Ganesha Unmas FC setelah melewati adu pinalti.
Pada babak semifinal Ganesha Unmas berkesempatan melawan tim Futsal Aja, dimana Ganesha Unmas berhasil memperoleh skor 4-1 sehingga membuat tim Ganesha Unmas Berhasil
masuk ke babak final. Pada saat puncak (final) mempertemukan
kembali Ganesha Unmas dengan Badut FC. Walaupun pada
saat babak penyisihan Ganesha Unmas berhasil mengalahkan tim Badut FC, hal tersebut tidak membuat Ganesha Unmas
lengah sedikitpun. Setelah melewati pertandingan yang cukup
sengit, dengan perjuangan yang extra dari tim Ganesha Unmas
akhirnya berbuah manis. Dimana dengan perolehan skor yaitu 6
– 4 sehingga membuat Ganesha Unmas keluar sebagai SANG
JUARA dalam turnamen ini.
Kemenangan kali ini bukanlah akhir dari perjuangan
kami namun merupakan langkah untuk lebih maju lagi dan dapat
berprestasi lebih baik lagi di event – event turnamen berikutnya
dan kejadian ini menjadi pengalaman yang sangat berharga
untuk masa depan UKM Ganesha Unmas Denpasar dalam
mengharumkan nama Universitas Mahasaraswati pada bidang
olahraga khususnya futsal. GANESA UNMAS BISAAAA!!!
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Perjalanan UKM Futsal Ganesha Unmas FC dalam setiap turnamen yang diikuti, tentunya tidaklah mudah. Untuk setiap
turnamen yang diikuti, tidak menutup kemungkinan bahwa akan
selalu membawa kemenangan, tentunya pasti aka nada kekalahan. Namun, itulah yang menjadi motivasi dan semangat setiap
anggota tim untuk selalu meningkatkan kemampuan dan jiwa
kompetisi. Hal tersebut membuat UKM Futsal banyak diminati
oleh kalangan mahasiswa untuk ikut bergabung menjadi bagian
dari UKM Futsal Ganesha Unmas FC ini. Bahkan jumlah maha-

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MP2WL UNMAS DENPASAR
siswa yang mendaftar untuk menjadi bagian dari UKM ini
mencapai 119 dari berbagai angkatan, dimulai dari angkatan tahun 2019 sampai angkatan baru tahun 2021. Dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa yang mendaftar
untuk menjadi anggota dari UKM Futsal Ganesha Unmas
FC, maka untuk melihat dan menyaring mahasiswa yang
berbakat dibidang sepak bola dan futsal. Kami dari UKM
Futsal Ganesha Unmas FC mengadakan seleksi bagi mahasiswa yang ingin bergabung menjadi bagian dari UKM
Futsal Ganesha Unmas FC ini.
Kegiatan seleksi tahun ini, cukup berbeda dengan
seleksi yang dilakukan pada awal tahun. Pada kegiatan
ini, seleksi hanya dilakukan pada 1 sesi namun dengan
menggunakan 2 lapangan dan terhitung dilakukan selama 4 jam. Kegiatan seleksi dilakukan pada hari Minggu
tanggal 26 September 2021. Yang berlokasi di Lapangan Tanjung Sari Futsal. Dimana setiap calon anggota yang mendaftar akan diundi kemudian dijadikan 1
tim yang pada nantinya akan saling bertanding melawan tim lain yang merupakan calon anggota juga.
Setiap calon anggota tim baik yang memilih sebagai
pemain maupun kiper, akan diberikan kesempatan
untuk bertanding sebanyak 2 kali, entah dalam tim
yang sama atau akan diacak sesuai dengan ketentuan permainan. Dengan cara seperti ini, maka setiap
calon anggota akan mampu menunjukkan kemampuannya dalam bermain. Pada seleksi ini, UKM Futsal
Ganesha Unmas FC mendapatkan 16 pemain baru
dan 1 kiper.* UK M Fu t s a l Ga n e s h a Un m a s FC

Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan
Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan (MP2WL) merupakan
satu-satunya program multi disiplin ilmu di bawah naungan
Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Sejak berdiri dari tahun 2008 Prodi MP2WL Pascasarjana
Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk mengedepankan
mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan
tinggi. Hal ini di buktikan dengan telah dicapainya akreditasi
A oleh BAN-PT dengan 7 standar kriteria.
Pendirian prodi MP2WL didasari pertimbangan
kebutuhan akan tenaga perencana pembangunan yang
kompeten mengingat pembangunan Bali berkembang
sangat pesat di berbagai sektor. Sebelum tahun 2008, tidak
ada program studi perencanaan di tingkat sarjana maupun
magister apalagi program doktor. Oleh karenanya, visi awal
yang disusun oleh prodi MP2WL dijiwai oleh nilai nilai
pembangunan berkelanjutan saat itu yang dirumuskan
dalam Sustainable Development Goal’s dan motto Yayasan
Perguruan Rakyat Saraswati yaitu Kebodohan membawa
Kesengsaraan.
Visi prodi MP2WL Pascasarjana Unmas Denpasar
adalah “Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan
magister perencanaan wilayah dan pengelolaan
lingkungan yang memiliki keunggulan professional dalam
mengembangkan ipteks yang berwawasan pembangunan
berkelanjutan berbasis keunggulan lokal (lokal genius).
Adapun misi Prodi MP2WL antara lain:
• Menyelenggarakan pendidikan Magister berbasis
Iptek dalam bidang perencanaan dan pembangunan
wilayah dan pengelolaan lingkungan melalui prinsipprinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
(education for sustainable development).

•

•

•

Mengembangkan riset ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dalam bidang perencanaan pembangunan dan
pengelolaan wilayah untuk menghasilkan karya ilmiah
yang inovatif dan teruji sesuai dengan kebutuhan
pembangunan berkelanjutan.
Mengelola penelitian dan pengembangannya
yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan,
serta mampu mendapat pengakuan nasional dan
internasional.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
berbasis hasil penelitian dalam bidang perencanaan
pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan.

Pada kurikulum MP2WL tahun 2021, untuk
memperoleh gelar Magister Sains (M.Si), mahasiswa
MP2WL harus menempuh 38 SKS yang terdiri dari 26
SKS wajib inti, 9 SKS wajib pendukung konsentrasi, dan 3
SKS pilihan. Semua SKS idealnya dapat diselesaikan dalam
waktu 4 semester, namun tidak menutup kemungkinan
mahasiswa dapat menyelesaikannya dalam 3 Semester.
Kurikulum M2WL yang terbaru sudah dirancang
sedemikan rupa sehingga mahasiswa memiliki kebebasan
dalam mengembangkan diri dan minatnya. Terdapat 4
konsentrasi/bidang minat yang disediakan antara lain:
• Konsentrasi Perencanaan dan Pengelolaan Kesehatan
Lingkungan
• Konsentrasi Perencanaan dan Pengelolaan SDA
• Konsentrasi Perencanaan Pariwisata Digital dan
Ekonomi Kreatif
• Konsentrasi Pengembangan Wilayah & Desa
Berkelanjutan
DESEMBER 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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STAY ACTIVE, CREATIVE AND POSITIVE DURING THE PANDEMIC

GANESA MABA FAKULTAS BAHASA ASING UNMAS
DENPASAR

PENERIMAAN CALON ANGGOTA BARU BEM
FAKULTAS BAHASA ASING 2021

S

etiap tahunnya, organisasi kemahasiswaan selalu melakukan penerimaan anggota baru untuk regenerasi kepengurusan organisasi tersebut. Pada umumnya, organisasi mahasiswa
melakukan seleksi dengan beberapa tahapan lalu membuat keputusan penerimaan dengan pertimbangan melalui musyawarah.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar telah mengadakan seleksi Penerimaan Calon Anggota Baru dengan mengadakan acara “Interview Calon Anggota BEM”.
Acara ini dilaksanakan Langsung (Offline) selama dua
(2) hari yaitu pada tanggal 24 September hingga 25 September 2021 bertempat di Gedung SLUB lantai 4 Kampus
Pusat Universitas Mahasaraswati Denpasar. Acara tersebut diikuti oleh 22 orang yang berasal dari Mahasiswa Semester 1 Program Studi Sastra Inggris dan Sastra Jepang.

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan serangkaian kegiatan
yang dilaksanakan untuk memperkenalkan
dunia perkuliahan baik dari lingkungan kampus,
kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.
Fakultas Bahasa Asing Unmas Denpasar
telah melaksanakan kegiatan PKKMB atau dikenal dengan sebutan GANESA MABA FBA. Di tahun ini kami mengangkat tema “Melalui GANESA
MABA FBA UNMAS Denpasar 2021, Kita Wujudkan Karakter Mahasiswa yang APIK (Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kreatif) dan Menjunjung
Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. GANESA
MABA ini bertujuan agar mahasiswa baru dapat
memiliki gambaran awal mengenai kegiatan keseharian di kampus yang berbeda dengan kesehariannya
selama di bangku SMA/SMK, agar nantinya mahasiswa bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus.

Kegiatan GANESA MABA Fakultas Bahasa Asing Unmas Denpasar dilaksanakan selama dua (2).. yaitu pada tanggal 3
September hingga 4 September 2021. Kegiatan ini dilaksanakan
secara daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan
live di Akun Youtube FBA Unmas. Kegiatan tersebut diikuti
oleh 169 orang yang terdiri dari 134 orang dari Program Studi
Sastra Inggris, 30 orang dari Program Studi Sastra Jepang serta
5 orang lainnya berasal dari Mahasiswa Angkatan sebelumnya.
Selama kegiatan tersebut berlangsung, terdapat beberapa pembicara dari Pejabat Struktural Fakultas Bahasa
Asing seperti Dekan Fakultas Bahasa Asing, Wakil Dekan 1,
Kepala Program Studi (Kaprodi) dll yang memberikan materi pengenalan lingkungan dan sistem pembelajaran yang
berlangsung di Fakultas Bahasa Asing. Selain itu, GANESA
MABA FBA UNMAS 2021 juga memberikan Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berada di lingkungan Fakultas Bahasa Asing. Dalam kegiatan ini juga, panitia memberikan tugas kepada
Mahasiswa Baru yang dimana tugas yang paling baik akan
mendapatkan reward yang sudah disediakann oleh panitia.
Ni Made Adriyani Resti Wiratami, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Bahasa Asing, Semester 3
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Kegiatan ini diawali dengan penyebaran informasi melalui Sosialisasi saat GANESA MABA FBA UNMAS
DENPASAR 2021, grup Whatsapp, dan akun instagram
BEM FBA Unmas Denpasar. Kemudian calon anggota baru
mendaftarkan diri dengan mengisi Google Formulir. Kegiatan interview dilaksanakan secara tertutup dan jumlah orang yang terbatas karena Pandemi Covid-19. Calon
anggota baru diinterview satu persatu secara bergantian
dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Interview dimulai pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00
Wita dan semua peserta datang tepat pada waktunya.
Setelah interview selesai, panitia melakukan rapat
kecil untuk memutuskan siapa-siapa yang terpilih menjadi calon anggota BEM FBA periode 2021/2022 dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, diputuskan
18 orang lolos interview dan bergabung bersama BEM FBA.
Pengumuman bagi calon anggota yang lolos seleksi diunggah pada instagram resmi BEM Fakultas Bahasa Asing.

P

ada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 04.18 Wita, gempa
bumi tektonik mengguncang wilayah Karangasem, Bali.
Gempa ini berkekuatan magnitude 4,8 SR dan berpusat 8
km arah barat laut Karangasem Bali, dengan kedalaman
hiposenter 10 km. berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem tercatat ratusan rumah warga rusak ringan dan sedang,
tempat suci mengalami kerusakan yang cukup parah, dan
terjadi tanah longsor di beberapa titik. Tak hanya kerugian
materi, gempa ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing dan UKM Clean Up Bali peduli terhadap bencana alam
tersebut, turut melakukan aksi penggalangan donasi guna
membantu dan meringankan para korban yang terdampak,
Melalui penggalangan donasi, Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing berkolaborasi dengan
Unit Kegiatan Mahasiswa Clean Up Bali untuk mengadakan aksi penggalangan donasi. Donasi yang terkumpul
diberikan kepada masyarakat terdampak tepatnya di Banjar Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem.
Donasi yang diterima berupa sembako, pakaian layak pakai, alat MCK, handsanitizer, masker dan uang tunai.
Pengumpulan donasi dibuka selama 3 hari yaitu dimulai pada tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2021 bertempat di ruang pertemuan FBA Unmas
Denpasar. Pengumpulan dimulai dari pukul 09.00 Wita
hingga pukul 17.00 Wita dengan menerapkan protokol
kesehatan. Melihat kondisi yang belum kondusif, penggalangan donasi juga dibuka melalui transfer bank.
Tercatat donasi yang berhasil terkumpul adalah
sembako, pakaian dewasa, alat MCK, masker, dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,-. Pemberian donasi dilakukan
pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021 yang diwakili oleh dosen
dan beberapa anggota BEM FBA dan UKM Clean Up Bali.
Sejalan dengan hal tersebut diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan masyarakat yang terdampak gempa
dan ucapan terimakasih kepada seluruh civitas akademika yang telah ikut memberikan donasi dalam kegiatan ini.

TETAP PEDULI DITENGAH PANDEMI
PENGGALANGAN DONASI OLEH BEM FAKULTAS
BAHASA ASING BERKOLABORASI DENGAN CLEAN
UP BALI UNTUK MEMBANTU KORBAN GEMPA DI
KARANGASEM

MAHAWIDYA SARASWATI DESEMBER 2021
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A

ksi sosial menjadi sebuah kegiatan yang bermakna di masa pandemi Covid 19 seperti ini. Hal
inilah yang dilakukan oleh mahasiswa anggota BEM
FKG UNMAS, PSMKGI UNMAS, dan beberapa mahasiswa baru angkatan Mamelon pada hari Sabtu, 9
Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan di tiga tempat berbeda yaitu Yayasan Pasraman Gurukula Bangli,
Panti Asuhan Semara Putra Klungkung dan di jalanan.

FKG: Aksi Sosial Merajut
Kesejahteraan Sesama
Selama acara berlangsung terdapat kegiatan-kegiatan
positif seperti menyiapkan stand game di Bangli, acara pembuakaan yang berisi rangkaian sambutan oleh Kepala sekolah
Gurukula dan Dekanat serta kegiatan seperti pemberian logistik, penyuluhan, dan games yang dikemas menjadi Dental stand.
Dental stand tersebut dibagi menjadi 4 Dental Stand di mana
masing-masing Dental memiliki karakteristik yang berbeda.
Setelah kegiatan games adalah pemberian bantuan sosial. Sedangkan ketika di Klungkung para mahasiswa mengadakan penyuluhan promotif mengenai Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut) dan
cara mencuci tangan yang benar kemudian dilanjutkan dengan
pemberian logistik/ donasi. Sedangkan kegiatan di jalanan sekitar kampus, lapangan puputan dan di lapangan Lumintang difokuskan pada kegiatan pembagian sembako sejumlah 35 paket.
Putu Mira Berliana Putri sebagai penanggungjawab
mengungkapkan bahwa kegiatan berlangsung lancar. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yaitu melaksanakan program kerja
tahunan Departemen Pengmas BEM FKG Unmas, mewujudkan Tri dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian
masyarakat dengan tujuan khusus adalah sebagai sarana membantu sesama, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut melalui
penyuluhan maupun edukasi yang diberikan. Hal ini sebagai
upaya serius untuk meringankan beban masyarakat yang berada
di jalanan pada masa pandemi serta turut berkontribusi dalam
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak yayasan.
Natania Stevanie/UKM PERS FKG UNMAS Denpasar

D

alam rangka memperingati hari Cinta Puspa
dan Satwa Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 5 November BEM FKG
UNMAS Denpasar bersama Departemen Pengabdian Masyarakat melaksanakan kegiatan “Feeding
The Monkey”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
jumat, 5 November 2021 di Sangeh Monkey Forest, Kabupaten Badung. Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan Badan
Pengurus Harian BEM FKG UNMAS dan Departemen Pengabdian Masyarakat (PENGMAS). Kegiatan Feeding The Monkey ini merupakan salah
satu program kerja yang terbaru dari Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FKG UNMAS
Denpasar, karena selama ini program pengabdian
masyarakat tidak ada yang beruhubungan dengan hewan. Melalui hari Cipta Puspa dan Satwa
Nasional, Departemen Pengmas berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan feeding the monkey
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“Feeding The Monkey”

Meningkatkan Kesadaran dan Kepekaan Terhadap Hewan
karena pengabdian tidak hanya kepada sesama manusia melainkan keseluruh
ciptaanNYA juga. Maka tujuan dari dilaksanakannya kegiatan feeding the
monkey yang bertepatan dengan hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini
adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepeduliaan terhadap hewan.
Komang Putra Kresna Bayu selaku penanggung jawab kegiatan feeding the monkey ini memaparkan alasannya memilih Sangeh sebagai tempat
kegiatan “karena kami melihat berita bahwa satwa kera disana itu kesepian dan
terkadang kekurangan pakan karena situasi pandemi seperti ini yang sebelumnya orang-orang yang berkunjung kesana itu sangatlah ramai, namun karena
situasi pandemi sekarang wisatawan berkurang drastis. Jadi kami memilih untuk melaksanakan kegiatan ini disana. Disisi lain karena ini merupakan kegiatan
baru dari Departemen Pengmas, mungkin next jika proker ini masih ada kita
bisa explore lagi” ujar Komang Putra Kresna Bayu selaku penanggung jawab.

Dentistry Sport Week,

Mengasah Skill Olahraga di Tengah Kesibukan Akademik

D

entistry Sport Week merupakan kegiatan dalam rangkaian
acara Versa Dentistry yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan melibatkan civitas Fakultas Kedokteran Gigi Unmas
Denpasar. Pada tahun 2021 ini, Dentistry Sport Week kembali
dilaksanakan dengan berbagai perlombaan, yaitu Versa Dentistry Quiz (16 Oktober 2021), Lomba Basket (6-7 November 2021),
Lomba Futsal (12-13 November 2021), Lomba Bulu Tangkis (1415 November 2021), dan Lomba E-Sport Mobile Legends (17-18
November 2021). Ibramsyah Md sebagai Koordinator Sie Lomba
menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah
untuk menjalin hubungan yang baik antar civitas FKG Unmas
Denpasar, mengingat civitas yang terlibat tidak hanya mahasiswa
tingkat sarjana saja, tetapi juga mahasiswa profesi. Perlombaan ini
tentu disambut dengan sangat antusias oleh civitas FKG Unmas
Denpasar meskipun dalam pelaksanaannya ada pembatasan jumlah supporter serta tetap menjalankan protokol kesehatan.
Kegiatan Dentistry Sport Week ini telah berlangsung
lancar dengan pemenang dari setiap lomba yang diumumkan yaitu, Angkatan Mamelon 2021 (Juara 2 Lomba Basket Putri, Juara
2 Lomba Futsal, Juara 2 Lomba Bulu Tangkis Ganda Campuran), Angkatan Cingulum 2020 (Juara 3 Lomba Versa Dentistry
Quiz, Juara 3 Lomba Basket Putri, Juara 3 Lomba E-Sport Mobile
Legends), Angkatan Sementum 2019 (Juara 1 dan 2 Lomba Versa Dentistry Quiz, Juara 2 Lomba Basket Putra, Juara 1 Lomba
Basket Putri, Juara 1 Lomba Futsal, Juara 2 Lomba Bulu Tangkis
Tunggal Putra, Juara 1 Lomba Bulu Tangkis Ganda Campuran,
Juara 2 Lomba Bulu Tangkis Ganda Putra), Angkatan Pulpa 2018
(Juara 3 Lomba Basket Putra, Juara 3 Lomba Bulu Tangkis Tunggal Putra, Juara 3 Lomba Bulu Tangkis Ganda Campuran, Juara 3
Lomba Bulu Tangkis Ganda Putra, Juara 1 dan 2 Lomba E-Sport
Mobile Legends), Mahasiswa Profesi atau Klinik (Juara 1 Lomba
Basket Putra, Juara 3 Lomba Futsal, Juara 1 Lomba Bulu Tangkis
Tunggal Putra, Juara 1 Lomba Bulu Tangkis Ganda Putra). Dengan diumumkan hasil juara pada masing-masing lomba tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa juara umum dalam kegiatan Dentistry Sport Week 2021 ini adalah Angkatan Sementum (2019).

“Harapannya tentu agar terjalin hubungan yang baik
dan saling mengenal antar civitas FKG Unmas Denpasar, dan
juga agar civitas FKG Unmas Denpasar mengetahui acara
Versa Dentistry ke-35 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18
Desember 2021” ujar Ibramsyah Md mengenai harapan dilaksanakannya Dentistry Sport Week pada tahun 2021 ini.
Ni Made Agnes Perana Swari
UKM PERS FKG UNMAS Denpasar

Made Ayu Imas Pradnyanandini/ UKM PERS FKG UNMAS Denpasar
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P

ada awal bulan Juli 2021 PPKM Level 4 mulai dilaksanakan di beberapa daerah besar di Indonesia termasuk kota Denpasar. Sekolah, Mall,
Tempat Makan, Tempat Keramaian termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar ditutup untuk sementara demi menghindari keramaian
yang dapat memicu melonjaknya kasus COVID-19. Ini menjadi penghalang bagi semua masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar
rumah termasuk UKM Marching Band Genta Bhuana Ganeswara.
Oleh karena itu UKM MBGBG melakukan TFH (Training from
Home) untuk tetap mengembangkan skill setiap anggota di
bidangnya masing-masing. TFH dilaksanakan secara daring,
para anggota mempelajari materi per divisi masing-masing
seperti membaca partiture, basic-basic meniup, memukul
dan menari yang di awasi langsung oleh pelatih. Adapun
challenge-challenge yang diberikan seperti membuat
video mengenai materi yang sudah disampaikan dengan
batas waktu tertuntu. Video ini akan dikoreksi oleh pelatih,
jika ada kesalahan akan dibahas di pertemuan berikutnya.
Walaupun latihan dilakukan secara daring, tidak menurunkan
semangat para anggota UKM MBGBG untuk terus belajar dan
berkembang.

UKM Marching Band Genta Bhuana Ganeswara
Terus Berkembang dan Berkarya di Masa PPKM
“TFH (Training from Home)”

P

ada awal bulan Juli 2021 PPKM Level 4 mulai dilaksanakan di beberapa daerah besar di Indonesia termasuk
kota Denpasar. Sekolah, Mall, Tempat Makan, Tempat Keramaian termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar ditutup untuk sementara demi menghindari keramaian yang
dapat memicu melonjaknya kasus COVID-19. Ini menjadi
penghalang bagi semua masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah termasuk UKM Marching Band Genta
Bhuana Ganeswara. Oleh karena itu UKM MBGBG melakukan TFH (Training from Home) untuk tetap mengembangkan skill setiap anggota di bidangnya masing-masing. TFH
dilaksanakan secara daring, para anggota mempelajari materi per divisi masing-masing seperti membaca partiture,
basic-basic meniup, memukul dan menari yang di awasi
langsung oleh pelatih. Adapun challenge-challenge yang
diberikan seperti membuat video mengenai materi yang
sudah disampaikan dengan batas waktu tertuntu. Video ini
akan dikoreksi oleh pelatih, jika ada kesalahan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Walaupun latihan dilakukan
secara daring, tidak menurunkan semangat para anggota
UKM MBGBG untuk terus belajar dan berkembang.
Selanjutnya UKM MBGBG melaksanakan Temu
Perdana Calon Anggota Angkatan ke-10 (CAA-10). Temu
Perdana CAA-10 ini dilaksanakan pada hari Minggu, 19
September 2021 secara daring via Google Meet. Temu Perdana ini dihadiri oleh Pembina, Pelatih, Ketua Unit, Pengurus UKM MBGBG serta Calon Anggota Angkatan ke10. Dimana pemateri dalam kegiatan ini yaitu Ketua UKM
MBGBG yang memperkenalankan Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Genta Bhuana Ganeswara kepada
Para Calon Anggota. Pemateri juga meperkenalkan Pembina, Pelatih, Pengurus, BPH (Badan Pengurus Harian) UKM
MBGBG dan membahas mengenai sistem latihan kedepannya. Acara berjalan dengan baik dan lancar.
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Setelah melakukan Temu Perdana, UKM MBGBG
juga melakukan Latihan Perdana secara luring yaitu pada
hari Sabtu, 25 September 2021 dan Minggu, 26 September
2021. Latihan di bagi menjadi 2 (dua) sesi untuk menghidari kerumunan saat latihan yaitu hari Sabtu pada sore hari
dan hari Minggu di pagi hari. Sebelum latihan dilaksanakan
UKM MBGBG mewajibkan para anggotanya maupun calon
anggota untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan faceshield, membawa handsanitizer serta mencuci tangan sebelum latihan. Disana para
Calon Anggota mempelajari latihan dasar Maching Band
yaitu PBB. Latihan berjalan dengan baik dan para calon anggota antusias dalam mempelajari hal baru.
Selagi mempersiapkan Latihan Perdana dan Temu Perdana
para anggota UKM MBGBG juga melakukan latihan
persiapan penampilan untuk acara Grand Final Pemilihan
Jegeg Bagus Unmas Denpasar 2021 yang dilaksanakan pada
Sabtu, 23 Oktober 2021. Latihan dilakukan setiap hari demi
hasil yang memuaskan. Di acara tesebut UKM MBGBG
menampilkan 1 buah lagu yaitu Firework. Ini merupakan
penampilan ke-2 di tahun ini yang di tunggu-tunggu para
anggota UKM MBGBG setelah penampilan HARKIT (Hari
Kebangkitan) di bulan Juni lalu. Penampilan ini berjalan
dengan baik berkat kerjasama antar anggota, semangat dari
pemain, pelatih dan tim official yang sangat membantu. Kami
Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Genta Bhuana
Ganeswara akan terus berkembang menjadi generasi yang
lebih baik kedepannya dan terus berkarya. MBGBG GREAT
GREAT GREAT. *UKM MBGBG

UKM Marching Band Genta Bhuana Ganeswara

Terus Berkembang
dan Berkarya di
Masa PPKM

“Kami Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Genta
Bhuana Ganeswara akan terus
berkembang menjadi generasi
yang lebih baik kedepannya
dan terus berkarya”

Selanjutnya UKM MBGBG melaksanakan Temu Perdana Calon
Anggota Angkatan ke-10 (CAA-10). Temu Perdana CAA-10 ini dilaksanakan pada hari Minggu, 19 September 2021 secara daring via Google Meet. Temu Perdana ini dihadiri oleh Pembina, Pelatih, Ketua Unit,
Pengurus UKM MBGBG serta Calon Anggota Angkatan ke-10. Dimana pemateri dalam kegiatan ini yaitu Ketua UKM MBGBG yang memperkenalankan Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Genta Bhuana
Ganeswara kepada Para Calon Anggota. Pemateri juga meperkenalkan
Pembina, Pelatih, Pengurus, BPH (Badan Pengurus Harian) UKM MBGBG dan membahas mengenai sistem latihan kedepannya. Acara berjalan
dengan baik dan lancar.
Setelah melakukan Temu Perdana, UKM MBGBG juga melakukan Latihan Perdana secara luring yaitu pada hari Sabtu, 25 September
2021 dan Minggu, 26 September 2021. Latihan di bagi menjadi 2 (dua)
sesi untuk menghidari kerumunan saat latihan yaitu hari Sabtu pada sore
hari dan hari Minggu di pagi hari. Sebelum latihan dilaksanakan UKM
MBGBG mewajibkan para anggotanya maupun calon anggota untuk
mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan
faceshield, membawa handsanitizer serta mencuci tangan sebelum latihan. Disana para Calon Anggota mempelajari latihan dasar Maching
Band yaitu PBB. Latihan berjalan dengan baik dan para calon anggota
antusias dalam mempelajari hal baru.
Selagi mempersiapkan Latihan Perdana dan Temu Perdana para
anggota UKM MBGBG juga melakukan latihan persiapan penampilan
untuk acara Grand Final Pemilihan Jegeg Bagus Unmas Denpasar 2021
yang dilaksanakan pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Latihan dilakukan setiap hari demi hasil yang memuaskan. Di acara tesebut UKM MBGBG
menampilkan 1 buah lagu yaitu Firework. Ini merupakan penampilan
ke-2 di tahun ini yang di tunggu-tunggu para anggota UKM MBGBG
setelah penampilan HARKIT (Hari Kebangkitan) di bulan Juni lalu.
Penampilan ini berjalan dengan baik berkat kerjasama antar anggota,
semangat dari pemain, pelatih dan tim official yang sangat membantu. Kami Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Genta Bhuana Ganeswara akan terus berkembang menjadi generasi yang lebih baik kedepannya dan terus berkarya. MBGBG GREAT GREAT GREAT.
Made Astriliani Kusumaningsih/
UKM MBGBG
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TESTIMONIALS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FKIP UNMAS DENPASAR
Mau kuliah aja atau kuliah sambil kerja?
Mau jadi sarjana dengan banyak peluang kerja?
Kuliah di sini aja!

VISI

Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang Bermutu dan Berbudaya

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
Status Akreditasi
: Terakreditasi A
Nomor SK Akreditasi : 1873/SK/BAN-PT/Akred/S/
VII/2018
Profil Lulusan
1. Pendidik bahasa dan sastra Indonesia
2. Peneliti pemula bidang bahasa dan sastra Indonesia
3. Jurnalis
4. Pengembang BIPA
5. Wirausahawan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta
pembelajarannya

PENDIDIKAN SEJARAH
Status Akreditasi
: Terakreditasi B
Nomor SK Akreditasi : BAB-PT No. 1804/SK/BANPT/Akred /S/VII/2018
Profil Lulusan
1. Pendidik Sejarah
2. Penelitian Pemula Pendidikan Sejarah
3. Berwirausaha Pengembangan Media Pembelajaran
Sejarah
4. Pemandu Wisata Kesejarahan

PENDIDIKAN BIOLOGI
Status Akreditasi
: Terakreditasi A
Nomor SK Akreditasi : 394/SK/BAN-PT/Akred/S/
III/2019
Profil Lulusan
Pendidik Biologi

PENDIDIKAN MATEMATIKA
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Nomor SK Akreditasi : 1546/SK/BAN-PT/Akred/S/
VI/2018
Profil Lulusan
1. Pendidik Matematika
2. Peneliti bidang Pendidikan
3. Wirausahawan

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Status Akreditasi
: Terakreditasi B
Nomor SK Akreditasi : 5415/SK/BAN-PT/Akred/S/
IX/2020
Profil Lulusan
1. Pendidik Bahasa Inggris
2. Peneliti Pembelajaran Bahasa Inggris
3. Pengembang Program Pembelajaran dan Penilaian
4. Wirausaha
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Ni Luh Anik Febrianti, S.Pd.
Tahun Lulus: 2021
Riwayat Pekerjaan
:
1.
Merchandiser (2018-2021)
2.
Digital Advertiser (Juli 2021)
Testimoni :
Bagi saya pengalaman berkuliah membuat saya ingin terus mengembangkan
potensi dan keterampilan diri saya,
apa yang sudah saya capai baik selama
perkuliahan atau saat ini ketika sudah
bekerja tidak terlepas dari ilmu, motivasi
dan dukungan dari dosen-dosen saya di
PBSI. Saya merasa bangga dan terhormat
pernah menjadi bagian dari civitas
academica PBSI.

Ni Wayan Sukma
Adnyaningsih, S.Pd., M.Pd
Tahun Lulus
: 2014
Riwayat Pekerjaan
: Guru Bahasa Indonesia di SMP Sapta Andika Denpasar
Testimoni:
Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia FKIP UNMAS Denpasar telah memberikan saya pengalaman
belajar kontekstual baik secara akademik
maupun nonakademik selama menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut
menjadi bekal yang sangat bermakna
bagi saya ketika memasuki dunia kerja,
bekal yang membantu saya meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial sebagai seorang
pendidik.

Ida Bagus Nyoman Adi Suastama
Tahun Lulus
: 2021
Riwayat Pekerjaan
:
Pegawai Koperasi (November 2021)
Testimoni :
Di Program Studi Pendidikan Biologi
saya dapat mengikuti kuliah dengan baik
karena dosennya ramah dan professional, selain dalam perkuliahan saya
juga mengikuti kegiatan Himpunan
Mahasiswa Program Studi (HMPS)
Pendidikan Biologi untuk bisa mengabdi
kepada Unmas Denpasar. Di dalam
kegiatan HMPS Pendidikan Biologi saya
mendapat pengalaman yang sangat berharga yang membentuk mental disiplin
dan kecakapan dalam bekerja sehingga
mampu menerapkan ilmu pengetahuan
di dalam lapangan pekerjaan.

Ni Luh Putu Tini Paraddina,
S.Pd., M.Pd.
Tahun Lulus
: 2017
Riwayat Pekerjaan
: Staff Bandara,
Duta Bandara, Entrepreneur
Testimoni :
Sangat bangga pernah menempuh
pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Unmas Denpasar.
Seluruh dosen serta suasana kampus
yang sangat mendukung setiap mahasiswa untuk menggali lebih dalam semua
potensi yang kita dimiliki . Soft skill,
hard skill serta banyak pengalaman serta
bekal yang saya dapatkan yang dapat
diaplikasikan dan sangat dibutuhkan di
dunia kerja saat ini.
I Putu Adi Saputra, S.Pd., M.Pd.
Tahun Lulus
: 2021
Riwayat Pekerjaan
:
Dosen (2019-2021)
Testimoni :
Bercita-cita menjadi praktisi dan dosen
mengantarkan saya berkuliah di prodi
Pendidikan Sejarah FKIP UNMAS
Denpasar tahun 2011. Selama berkuliah
di Program studi Sejarah, sangat banyak
memberikan saya pengalaman berorganisasi dan tentunya saya banyak mendapat
ilmu baik akademik maupun non
akademik, membantu saya meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial sebagai seorang
pendidik. Prodi Pendidikan Sejarah
didukung oleh dosen yang kooperatif,
kreatif dan berkompeten dibidangnya.

Nyoman Shinta Kusuma Dani,
S.Pd.
Tahun Lulus
: 2019
Riwayat Pekerjaan
: Guru SD, Kepala
Sekolah TK
Testimoni :
Menurut pendapat saya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Mahasarawati Denpasar, sangat menyenangkan,
dikarenakan dosen – dosen yang
mengajar sangat ramah dan detail dalam
menjelaskan materi kepada mahasiswanya. Linngkungannya yang nyaman juga
dapat membuat konsentrasi belajar saya
sangat baik.

I Kadek Aditia Putra, S.Pd.,M.Pd.
Tahun Lulus : 2009
Riwayat Pekerjaan : Kepala SD Pelita Bangsa & Pengajar Praktik Guru Penggerak Kemdikbud
Testimoni :
Kesan: Saya sangat senang dan menikmati kuliah di Program Studi Matematika FKIP
Unmas Denpasar. Kuliah sambil kerja dengan fasilitas yang lengkap, dosen yang ramah,
berkompeten dibidangnya serta sistem perkuliahan berbasis teknologi. Bagi adik-adik
yang belum menentukan pilihan, ayo daftar di program studi Pendidikan Matematika
FKIP Unmas Denpasar. Astungkara dengan kuliah di Program Studi Pendidikan Matematika cita-cita saya tercapai. Terima kasih
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cerpen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FEB UNMAS DENPASAR
VISI

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bermutu, berbudaya, berjiwa wirausaha dan diakui secara global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya
saing nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing.
4. Mengembangkan tata kelola yang tranparansi, akuntantabel, tanggungjawab, independen dan kewajaran.
5. Memajukan dan mengembangkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri dan berani mengambil risiko yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
6. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif, sehat, dan produktif.
7. Menciptakan kinerja yang berdaya saing nasional dan internasional.

PROGRAM STUDI

Manajemen
Konsentrasi : Sumber Daya Manusia,Keuangan, Pemasaran
Menjadi Program Studi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang manajemen yang profesional, mandiri
dan berwawasan kewirausahaan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan Global.
Akuntansi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang menghasilkan sumber daya manusia bermutu, Profesional, Berbudaya,
dan berjiwa wirausaha yang mampu menghadapi perubahan secara Nasional maupun Internasional
Magister Manajemen
Menjadi Program Studi yang Bermutu, Professional, dan Berbudaya Di bidang Manajemen.

WUJUDKAN UNMAS DENPASAR BERSINAR
“BERSIH NARKOBA”

N

arkotika merupakan zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan
dapat menimbulkan ketergantungan (UU RI no 22 Tahun 1997). Dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak fisik, sosial, dan psikis. Dampak
fisik akan berujung pada kematian (over dosis), gangguan sistem saraf karena narkoba mengarah pada susunan saraf tubuh manusia. Dampak sosial berdampak
pada pribadi yang menjadi anti sosial dan acuh tak
acuh, dikucilkan masyarakat, masa depan yang suram,
pendidikan terganggu, dan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis. Sedangkan dampak psikis
akan terjadi lamban bekerja, sering gelisah, hilang
kepercayaan diri, pengkhayal, penuh curiga, tingkah
laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri
sendiri, dan bunuh diri.
Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah
sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat
berbahaya ini. Bahaya terbesar bagi generasi muda adalah narkoba. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan
mahasiswa masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang
ada, hal ini disebabkan karena generasi muda memiliki keingintahuan yang tinggi serta pengaruh lingkungan yang mendukung penyalahgunaan narkoba.
Bapak rektor Universitas Mahasaraswati
Denpasar Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd didaulat sebagai Ketua Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (Artipena) Bali.

Tujuannya dibentuknya Artipena sebagai upaya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama
penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus, Perguruan Tinggi se-Bali.
Mahasiswa menjadi salah satu incaran para
pengedar narkoba. Oleh karena itu, perguruan tinggi khususnya Universitas Mahasaraswati Denpasar
memiliki peran dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba masuk kampus. Setiap penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa diberikan pencerahan tentang bahaya narkoba oleh BNN dan pihak
kepolisian. Perguruan tinggi se-Bali harus bersinergi
dan bergandengan tangan, berkoordinasi secara intens
untuk mencegah peredaran narkoba agar Narkoba Di
lingkungan Kampus dapat di musnahkan.
Upaya menjaga generasi muda dari ancaman
penyalahgunaan narkoba serta memberikan edukasi dan informasi yang benar tentang bahaya narkoba.
Universitas Mahasaraswati Denpasar Bekerja sama
dengan BNN Provinsi Bali untuk membasmi Narkoba
di Lingkungan Kampus. Pada acara “GEMA MABA
UNMAS DENPASAR” mengundang Brigjen Pol. Drs.
Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. hadir sebagai
narasumber yang merupakan Ketua Dari BNN Provinsi Bali. Universitas Mahasaraswati Denpasar sering kali
berkolaborasi dengan BNN dalam menyampaikan pesan bahaya narkoba kepada mahasiswa dan Universitas
Mahasaraswati Denpasar telah menetapkan satu mata
kuliah khusus tentang Pendidikan Anti Narkoba. Pemahaman dari BNN yang diberikan kepada mahasiswa
mengenai Bahaya Narkoba, maka diharapkan Kampus
Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat menjadi Kampus Bersih Narkoba (BERSINAR). * I De w a
Ma d e A r i k P e r m a n a P u t r a , S E . , MM

KERJA SAMA

Ian Fargher, Ph.D, University Of Wollongong, Australia

Prof. SO, jin Kwang, Ph.D, Gachon University (The Republic of Korea)
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L

oyalitas tanpa henti, pengabdian tanpa batas merupakan jiwa dari Resimen Mahasiswa sejati. Tak mengenal suku agama dan
ras yang selaras dengan semboyan Resimen Mahasiswa “Widya Castrena Dharma Siddha” yang berarti Penyempurnaan Ilmu
Pengetahuan Dengan Ilmu Keprajuritan. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, Menwa juga dibekali dengan
ilmu kemiliteran atau olah keprajuritan di Lembaga Pendidikan TNI yang nantinya menjadi bekal seorang Menwa ketika terjun ke
masyarakat.

LATIHAN PEMANTAPAN DAN
TRADISI PEMOSKOAN

SEMINAR NASIONAL FEB UNMAS DENPASAR
2021
Menko Perekonomian RI: Indonesia Butuh 9 Juta Talenta
Digital di 15 Tahun ke depan

M

enteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T.,
IPU. hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum yang diadakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati
Denpasar.
Seminar nasional yang mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Perekonomian Indonesia pada masa New Normal” ini diikuti 250 mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar dari
seluruh fakultas secara offline dan 3500 peserta secara online.
Kegiatan dilaksanakan bertempat di Auditorium SLUA Jl. Kamboja No. 11 Denpasar dengan mematuhi protokol kesehatan
ketat pada hari Jumat (17/12/2021).
Selain mahasiswa, seminar nasional yang merupakan wujud
pelaksanaan MBKB (merdeka belajar, kampus merdeka) ini
turut dihadiri Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil
Rektor III, Dekan dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta
seluruh Dekan Fakultas Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman
Sugawa Korry.
Dalam pemaparannya, Airlangga Hartanto menegaskan, dalam
15 tahun ke depan, Negara Indonesia membutuhkan Talenta
Digital sebanyak 9 juta orang dengan estimasi 600 ribu orang
per tahunnya.
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Kenapa demikian? “Karena talenta digital ini akan menjadi akselerator bagi wirausaha nantinya,” terang Airlangga seraya menyampaikan 3 program pemerintah dalam mendukung pengembangan Talenta Digital dan Digitalisasi UMKM, seperti Gerakan
Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital
Leadership Academy.
Ketiga program dukungan pemerintah tersebut, dikatakannya
sesuai dengan apa yang termuat dalam Perpres 27 Tahun 2013
tentang pengembangan inkubator wirausaha yang telah diakomodasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 77 tahun 2021.
Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini juga mendorong
transformasi ekonomi melalui “Making Indonesia 4.0”.
“Jadi dalam program ini sudah diarahkan ke 7 sektor prioritas.
Yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan pangan, otomotif, kimia, farmasi, elektronik, dan alat kesehatan,” urainya.
Disinggung terkait persiapan dan upaya pemerintah pusat dalam
gelaran G20 di bulan Oktober 2022 nanti, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan rapat Sherpa
Track dan Financial Track di Bali sebelumnya.
“Dan ini berjalan lancar. Untuk pesertanya pun dari datang hingga pergi lagi tidak ada yang terpapar virus Covid-19,” pungkasnya.
Totok Waluyo / Poros Informatif
https://bit.ly/Menko

Kamis, 24 Juni sampai Minggu, 27 Juni 2021 UKM Resimen Mahasiswa Ugraçena Bali Satuan C-905/Ganesa Yudha melaksanakan “Latihan
Pemantapan dan Tradisi Pemoskoan Angkatan XXXV” selama 4 hari yang
bertempat di Kampus Pusat Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dalam
pelaksanaan kegiatan ini mengadakan beberapa rangkaian seperti Upacara Pembukaan dan Penutupan Lapantrapos, pemberian materi, dan Tradisi
Pemoskoan. Tujuan Pendidikan ini yaitu membentuk karakter calon anggota Resimen Mahasiswa yang berkualitas secara fisik maupun mental yang
berlandaskan pada norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, memantapkan ilmu yang telah diberikan dari Pendidikan sebelumnya,
meningkatkan jiwa korsa sesama anggota, membentuk kemandirian pada
diri calon anggota Resimen Mahasiswa, meningkatkan kualitas

“LAPANTRAPOS ANGKATAN XXXV DAN SERTIJAB TAHUN 2021”
UKM RESIMEN MAHASISWA SATUAN C-905/GANESA YUDHA
“Widya Castrena Dharma Siddha”

generasi muda agar memiliki disiplin serta mempunyai rasa Nasionalisme,
Cinta Tanah Air, menghasilkan anggota Resimen Mahasiswa yang siap dan
sigap bagi Kampus maupun Negara. Untuk mengikuti Pendidikan terakhir
ini Calon Anggota Resimen Mahasiswa Satuan C-905/Ganesa Yudha Universitas Mahasaraswati Denpasar telah mengikuti 3 pendidikan sebelumnya
yaitu Pendidikan Satuan, Pra Pendidikan dan Latihan Dasar, serta Pendidikan Dasar Angkatan XXXV. Dalam kegiatan ini yang sebagai peserta yaitu
dari angkatan XXXV berjumlah 10 Orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki
dan 9 orang perempuan.

UKM MENWA UNMAS Denpasar

SERTIJAB TAHUN 2021
Menwa adalah Resimen Mahasiswa yang
memegang teguh disiplin lahir batin berdasarkan
Pancasila serta setia pada Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi Garba Ilmiah sebagai Insan Civitas Akademika. Pelaksanaan
kesatuan Menwa tidak terlepas dari sistem kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai
Unit Kegiatan Kemahasiswaan. Dengan demikian UKM Menwa memerlukan regenerasi di dalam
suatu kepengurusan melalui Musyawarah Anggota,
guna memilih dan menetapkan Komandan berserta Staf periode 2021-2022.
Serah Terima Jabatan dilaksanakan pada Senin, 13 September 2021 yang
bertempat di Gedung Widya Sabha Kampus Soka, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengadakan beberapa
rangkaian seperti Upacara Serah Terima Jabatan, penerimaan materi, dan
Serah Terima Jabatan Staf. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan menekankan jiwa korsa, menjadikan Kepengurusan tahun 20212022 yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab selanjutnya, untuk
melanjutkan tugas kepada setiap anggota demi mendukung kelangsungan
UKM Resimen Mahasiswa.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. I Wayan
Gde Wiryawan S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar sekaligus melantik Komandan
Terpilih UKM Resimen Mahasiswa Satuan C-905/
Ganesa Yudha Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Setelah Serah Terima Jabatan selesai adanya pemberian materi dari Bapak Letkol Inf. I Wayan Deddy
Suryanto, S.E dengan tema “Wawasan Kebangsaan”,
Pemberian materi ini bertujuan agar seluruh anggota
Resimen Mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
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FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
FPB UNMAS DENPASAR

BERSINERGI WUJUDKAN KAMPUS BERSINAR BERSAMA
PAGUYUBAN JEGEG BAGUS UNMAS DENPASAR

VISI

Menjadikan fakultas Pertanian dan Bisnis yang Unggul dan Berkarakter

MISI

1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang lebih kondusif dengan penerapan Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) untuk menghasilkan lulusan yang kompeten,unggul,mandiri dan berkarakter di
bidang pertanian
2. Meningkatkan penelitian pertanian berkelanjutan dengan mengangkat kearifan lokal,berorientasi pada hilirisasi hasil
research untuk dapat diterapkan di masyarakat dalam bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra di tingkat lokal,nasional maupun internasional, baik dengan
pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dengan konsep harmoni dan kebersamaan dengan mengarahkan segala
potensi untuk meningkatkan kualitas manajemen,organisasi dan kepemimpinan yang berorientasi pada kualitas.

PROGRAM STUDI
Agribisnis

Menjadi program studi yang terkemuka dengan eksitensi yang seimbang dan harmonis dalam mengembangkan IPTEKS di bidang bisnis
pertanian yang berwawasan budaya

Agroteknologi

Menjadi program studi yang berkomitmen dalam penerapan IPTEKS yang bermutu dan berbudaya.

KERJASAMA

Dr. Gary Kong dan Michael Thompson, B.Sc (honour) dari lembaga Pestpoint, sebuah lembaga yang dibidani oleh
Plant Biosecurity Cooperative Research Centre (PBCRC). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari keanggotaan UKSW dalam Bilateral Plant Biosecurity Initiative Indonesia-Australia
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“Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar harus mengepakkan
sayapnya lebih lebar.”

P

Pada tanggal 1 November 2021, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menobatkan winner dari Jegeg Bagus UNMAS Denpasar 2021, yaitu I Kadek Surya Raditya dan Ni Made
Yulianti Dwi Laksmi sebagai Duta Anti Narkoba Provinsi Bali.
Tentunya, memenuhi undangan dari BNN Provinsi Bali, mereka
didampingi oleh winner Jegeg Bagus UNMAS Denpasar 2020,
yaitu Anak Agung Made Putra Sanjaya dan Putu Ocha Maya
Firanthi. Adapun agenda yang dilaksanakan pada hari itu,yaitu
office tour ke seluruh ruangan kantor BNN Provinsi Bali yang
secara langsung dituntun oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen. Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H. M.Si. yang juga
didampingi oleh Bapak Ketut Suandika dan Ibu IGAA Witarini
Dwipayani, SKM. Kemudian, agenda dilanjutkan dengan penyelempangan kepada winner Jegeg Bagus UNMAS Denpasar 2021
sebagai Duta Anti Narkoba Provinsi Bali serta penyematan pin
kepada winner Jegeg Bagus UNMAS Denpasar 2020 dan 2021
sebagai Relawan Anti Narkoba. Diakhir kegiatan, dilanjutkan
dengan podcast bersama Ibu IGAA Witarini Dwipayani, SKM.
Pada tanggal 23 Oktober 2021, Diadakannya Pemilihan atau yang biasa dipanggil Bu Gung Wita.
Jegeg Bagus UNMAS Denpasar tahun 2021 yang dilaksanakan di
Kegiatan ini merupakan langkah awal dari Paguyuban
Auditorium UNMAS Denpasar. Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS
Denpasar telah melahirkan generasi penerus yang akan melan- Jegeg Bagus UNMAS Denpasar 2021 untuk lebih berkembang
jutkan jejak langkah dari generasi sebelumnya. Tentu saja dengan di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Diharapkan
semangat yang baru, Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar agar Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar dapat menginharus mengepakkan sayapnya lebih lebar.
spirasi generasi muda untuk melakukan hal-hal yang positif.
Mari bersinergi mewujudkan Bali Bersinar ( Bersih Narkoba ) !
#WarOnDrugs.
aguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar adalah sebuah organisasi mahasiswa yang merupakan wadah bagi generasi
muda dalam mengapresiasikan diri terutama dalam bidang seni
dan budaya. Pada Bulan Agustus – Oktober Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar melaksanakan rangkaian Grandfinal Jegeg
Bagus UNMAS Denpasar tahun 2021. Kegiatan pertama yaitu,
Prakarantina finalis Jegeg Bagus yang dilaksanakan selama sepuluh kali. Agenda yang dilakukan yaitu, latihan opening dance
dan public speaking. Setelah kegiatan prakarantina dilakukan,
dilanjutkan dengan Photoshoot dan Videoshoot para finalis. Photoshoot ini dilakukan dua kali yaitu photoshoot studio dan adat
bali dengan konsep “Gianyar Modifikasi”. Kegiatan selanjutnya
yaitu, Karantina yang bertempat di Maxone Hotel Ubud. Agenda daripada acara ini yaitu pemberian materi oleh BNN Provinsi
Bali, Beauty Class dari Wardah serta Public Speaking dan Entrepreneur. Dilanjutkan dengan penilaian finalis yaitu tes wawancara,
tes tulis serta tes bakat.

Putu Ocha Maya Firanthi
Paguyuban Jegeg Bagus UNMAS Denpasar
DESEMBER 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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HIMASA NATIONAL ACCOUNTING COMPETITION (HACTION) 2021

“Akuntansi di Masa Pandemi Covid-19”

HIPMI PT UNMAS

Pengusaha Pejuang,
Pejuang Pengusaha

P

rodi Akuntansi FEB UNMAS Denpasar melalui HIMASA
(Himpunan Mahasiswa Akuntansi) menyelenggarakan kegiatan HACTION (Himasa National Accounting Competition) dengan
tema “ Akuntansi di Masa Pandemi Covid-19” Antar SMA dan SMK
Sederajat di seluruh Indonesia. Pendaftaran kegiatan lomba dimulai tanggal 8 Juli – 15 Agustus 2021. Periode penilaian tanggal 16
– 21 Agustus 2021 dengan melibatkan 5 juri yang berasal dari Prodi
Akuntansi FEB Unmas Denpasar serta pengumuman lomba dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui media zoom meeting.
Kegiatan yang diikuti oleh 28 SMA/SMK Sederajat di seluruh Indonesia dengan komposisi pemenang adalah sebagai berikut:

1.Kategori Aplikasi Keuangan
-Juara 1 : Tegar Ramadan (SMK Negeri 42 Jakarta)
2.Kategori Wirausaha
-Juara 1 : Ni Komang Bintang Mahayani (SMA Negeri 2 Denpasar)
3.Kategori Video TikTok Akuntansi dan Covid-19
-Juara 1 : Selviana ( SMA Amkur Pemangkat)
Kegiatan lomba HACTION ini sebagai sarana un-Juara 2 : Putu Rossa Indah Marlina (SMAK Harapan Denpasar)
tuk memperkenalkan Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpas-Juara 3 : Kaila Aulia Zahra ( SMA Negeri 1 Ciawi)
ar dikalangan SMA/SMK Sederajat di seluruh Indonesia.
4.Kategori Video Yel – yel Akuntansi
Himasa, 2021
-Juara 1 : Imanuel Johan ( SMK Negeri 1 Tabanan)
-Juara 2 : Noval Krisdiantama ( SMK As-Saabiq )
-Juara 3 : Naida Alifia ( SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang)
5.Kategori Poster Covid-19
-Juara 1 : Putu Cindy Paramitha Maharani ( SMA Negeri 1 Tabanan )
-Juara 2 : Made Indah Naraswari ( SMA Negeri 4 Denpasar )
Penetapan Program Kerja dari masing-masing divi-Juara 3 : Eriko Syah Putra F ( SMA Negeri 4 Pekalongan )
si HMPS D3 Farmasi Unmas ini bertujuan agar segala kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh HMPS D3 Farmasi Unmas bersifat resmi dan sesuai dengan Surat Keputusan
yang telah disahkan. Hal ini untuk meminimalisir adanya
kegiatan-kegiatan terlarang yang dilakukan diluar HMPS D3
Farmasi Unmas namun mengatasnamakan Organisasi. Dengan adanya penetapan program kerja ini kami berharap dapat
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan inada Bulan Agustus lalu Himpunan Mahasiswa Program Stu- ovatif sesuai dengan fungsi Organisasi yakni sebagai wadah
di Diploma 3 Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam menyalurkan aspirasi, akademik, minat, bakat serta
Masa Bakti 2021/2022 telah melaksanakan Rapat Kerja secara dar- kreativitas Mahasiswa Program Studi D-III Fakultas Farmasi
ing untuk membahas rancangan dan menetapkan Program Kerja Universitas Mahasaraswati Denpasar demi kemajuan Fakultas
dari masing-masing divisi HMPS D3 Farmasi Unmas yang akan Farmasi dan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
dilaksanakan selama periode kepengurusan. Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021, pukul 09.10 WITA
Acara RAKER ini dibuka secara resmi oleh Bapak
secara daring. Rapat Kerja dihadiri oleh Bapak Dekan Fakultas apt. I Made Agus Sunadi Putra,S.Si., M.Biomed selaku Dekan
Farmasi UNMAS DPS, Ibu Wakil Dekan II Fakultas Farmasi, Ket- Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kemuua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Diploma 3 dan dian dilanjutkan dengan pembacaan dan pengesahan Tata TerS-1, Ketua BPM FF UNMAS, Perwakilan BEM FF UNMAS, Korti tib serta Agenda Rapat oleh Pimpinan Sidang. Masing-masD3 dan seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi ing Divisi kemudian memaparkan Rancangan Program Kerja
Diploma 3 Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Rapat pada sidang Divisi. Hasil dari sidang Divisi kemudian dipaKerja Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Farmasi parkan dalam Rapat Pleno II yang kemudian disahkan oleh
Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2021/2022 yang Pimpinan Sidang. Rapat Kerja HMPS D3 Farmasi UNMAS
selanjutnya disingkat dengan RAKER HMPS D3 Farmasi UN- 2021 diakhiri dengan Pembacaan Surat Keputusan Hasil Rapat
MAS 2021/2022 dilaksanakan untuk membahas rancangan dan Kerja oleh Ketua HMPS D3 Farmasi UNMAS DPS Masa Bakti
menetapkan Program Kerja HMPS D3 Farmasi Unmas.
2021/2022.
Ida Ayu Made Dewi Ambarawati
HMPS D3 FARMASI

P

RAPAT KERJA PERIODE 2021 - 2022
HMPS D3 FARMASI
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D

i dalam lingkungan kampus, HIPMI mendirikan HIPMI
Perguruan Tinggi (HIPMI PT) sebagaimana bentuk kaderisasi wirausaha muda yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa.
Dalam proses pendiriannya, HIPMI PT bertujuan sebagai motor
penggerak dalam menopang proses perekrutan dan kaderisasi
pengusaha HIPMI di Perguruan Tinggi. HIPMI PT sebagai organisasi mahasiswa yang berkembang di kampus-kampus maka
medan berkiprah dan pengabdian HIPMI PT adalah di kampus-kampus dan masyarakat Indonesia, salah satu HIPMI PT
yang berada di bawah pengawasan HIPMI Denpasar dan dalam
naungan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unmas Denpasar
yaitu HIPMI PT Unmas Denpasar. Saat ini HIPMI PT Unmas
telah melaksanakan penetapan pengurus 2021/2022 dan program kerja tahunan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya
HIPMI PT Unmas Denpasar dan melalui program-program kerja yang telah direncanakan diharapkan dapat memberikan semangat kewirausahaan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus
yang kreatif dan inovatif.
HIPMI PT Unmas Denpasar yang saat ini kami telah
melaksanakan program kerja pada bulan oktober yaitu kegiatan Startup Weekend Indonesia Next Gen-Unmas merupakan
kolaborasi antara Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unmas,
Hipmi PT Unmas dan Kembali Innovation Hub. Kegiatan ini
baru pertama kali dilaksanakan yang bertempat di Auditorium
Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2021. Startup
Weekend ini berlangsung dari tanggal 29 - 31 Oktober 2021 atau
selama 72 jam. Startup Weekend Indonesia merupakan salah
satu acara yang berguna untuk membagun startup yang dirancang untuk memberikan pendidikan serta pengalaman yang unggul bagi wirausahawan dalam teknis maupun non-teknis.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut
dimulai pada hari pertama yaitu tanggal 29 Oktober 2021 dengan Forming Teams (Team Building & Pitch Idea) atau pengumuman ide terpilih dan peserta dapat bergabung dengan ide
yang terpilih, pada hari kedua yaitu tanggal 30 Oktober 2021
dilanjutkan dengan Builiding Solutions (Speaker Session, Mentoring dan Building) yaitu peserta belajar mengenai business
model canvas, market validation, prototyping dan pitching yang
telah diperoleh untuk mengambarkan ide yang sudah didampingi oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan pada
hari terakhir yaitu tanggal 31 Oktober 2021 berlangsung Presenting Companies (Pitch Practice & Demo Day) yaitu peserta
mempraktikkan presentasi dan menunjukkan pekerjaan terakhir
mereka kepana panel juri, ide terbaik dari setiap SWI-Next Gen
akan menunju babak selanjutnya.

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka
kita sebagai mahasiswa dapat menjadi contoh sebagai generasi
penerus yang kreatif dan inovatif serta dapat menciptakan peluang pekerjaan untuk generasi kedepannya.
Pada tanggal 5 november 2021 kami kembali mengadakan kegiatan webinar Literasi Blockchain & NFT yang berkolaborasi dengan BKRAF, KEPENG IO dan Pusat Inovasi dan
Inkubator Bisnis yang mengambil tema “Menuju Pariwisata,
Seni dan Budaya berbasis Blockchain di Bali”. Dengan pembicara dan keynote speaker yang sangat berpengalam di dalam
bidang dan sektor pariwisata yang dapat membangkitkan ideide yang dapat membangkitkan sektor pariwisata di Bali.
Pada tanggal 27 november 2021 kami mengadakan
kegiatan pelantikan pengurus baru dan seminar nasional kewirausahaan dan inovasi bisnis I dengan tema “DEVELOPING
ENTREPRENEURIAL MINDSET STARTING AN INNOVATIVE AND CREATIVE BUSINESS”, acara ini diawali dengan
pelantikan pengurus masa bakti 2021-2022 yang dilantik oleh
HIPMI DENPASAR dengan ketua umum terpilih atas nama I
Made Deva Adhila Yudha yang dihadiri oleh Bapak Rektor dan
dilanjutkan dengan diklat oleh HIPMI DENPASAR dan alumni dari HIPMI PT UNMAS yang diikuti oleh semua pengurus
baru HIPMI PT UNMAS. Acara ini yang diikuti secara online
oleh peserta yang sudah mendaftar dari kalangan dosen, mahasiawa dan umum dengan keynote speaker dan invited speaker
yang sangat luar biasa menyampaikan materi untuk semua peserta dan dilanjutkan presentasi oleh semua pemakalah yang
artikel sudah dipilih sebelumnya.
Euphoria selama kami menjalankan semua kegiatan
tersebut membuat kami merasa lelah namun terbayarkan dengan kerjasama yang luar biasa, dari panitia yang mampu membagi waktu antara kuliah/kerja. Sebagai penutup setiap kegiatan
yang kami lakukan, seluruh panitia berkumpul menyorakan
kata-kata yang selalu menjadi penyemangat kami “HIPMI PT
UNMAS Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha”, sorak gembira dari seluruh panitia menjadi penutup semua kegiatan dan
menandakan bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar.
NI WAYAN RATNA DEWI RAHAYU / HIPMI
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“EXLUSIVE EDITION : RELATION, INNOVATION, AND
CREATIVITY”
NUANSA ANYAR PP SAR AIR NASIONAL

P

elatihan Pertolongan Pertama Search and Rescue (SAR) Air
Nasional merupakan Program kerja nasional yang diadakan
setiap 2 tahun sekali yang dimana pelatihan ini ditujukan kepada
KSR/Relawan PT di Seluruh Indonesia guna untuk meningkatkan skill tanggap darurat di air. Pelatihan ini dibuat oleh UKM
KSR-PMI Ganesa Dharma Universitas Mahasaraswati Denpasar
sebagai salah satu cara penanganan bencana di air, mengingat
resiko bencana di Indonesia semakin tinggi. Pelatihan PP SAR
AIR Nasional tahun ini dikemas dengan nuansa yang lebih anyar dari sebelum-sebelumnya dikarenakan masih dalam kondisi
pandemi Covid-19 sehingga tidak diperkenankan mengadakan
kegiatan pelatihan offline dilapangan. Kegiatan tersebut bernama PP SAR AIR Nasional Edisi Khusus Tahun 2021 dengan
tema Exlusive Edition: Relation, Innovation, and Creativity.
Nah, mendengar nama kegiatannya saja pastinya teman-teman
semua tau jika kegiatan ini khusus dan spesial nih ditahun ini.
Spesialnya itu adalah para peserta yang mengikuti kegiatan ini
tidak akan melakukan pelatihan dengan fisik melainkan mereka
harus mengeluarkan ide cerdas mereka kedalam sebuah perlombaan. Yang lebih serunya lagi, kegiatan ini tidak hanya ditujukan
kepada Perguruan tinggi/sederajat se-Indonesia aja tapi ada juga
perlombaan untuk tingkat SMA/SMK/Sederajat se-Indonesia.
Selain kegiatan pelombaan, PP SAR AIR Nasional Edisi Khusus Tahun 2021 juga menggandeng berbagai rentetan kegiatan
yaitu Temu Alumni SAR AIR I – X dan Webinar Nasional. Wah,
kedengerannya meriah banget kan ya! Walaupun dikondisi pandemi kualitas dari kegiatannya tetap terjaga.
Perlombaan yang diadakan dalam Kegiatan PP SAR
AIR Nasional Edisi Khusus Tahun 2021 tidak banyak berubah
masih seputaran air, jadi para peserta membuat vlog mengenai
mitigasi bencana di air. Tema untuk tingkatannya dibuat berbeda, untuk tingkat SMA/SMK/Sederajat se-Indonesia tema
lomba vlognya adalah mitigasi bencana di air pada remaja dan
untuk Perguruan Tinggi/Sederajat se-Indonesia tema lomba
vlognya adalah mitigasi bencana di air pada masyarakat umum.
Lomba vlog ini diikuti sebanyak 14 tim dari tingkat SMA/SMK/
Sederajat se-Indonesia dengan Juara 1 diraih oleh SMA Kusuma Bangsa Palembang, Juara 2 diraih oleh SMAN 1 Sukawati
Tim A, Juara 3 diraih oleh SMAN 2 Denpasar Tim A, dan Juara
Favorit diraih oleh SMAN 1 Sukawati Tim A sedangkan pada
tingkat Perguruan Tinggi/Sederajat se-Indonesia diikuti sebanyak 6 tim dengan Juara 1 diraih oleh KSR-PMI Unit Universitas
Warmadewa, Juara 2 diraih oleh KSR-PMI Kusuma Mandala
STIKes Wira Medika, Juara 3 diraih oleh KSR-PMI Unit UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Juara Favorit diraih oleh KSRPMI Unit Politeknik Negeri Ketapang. Selain perlombaan, Rentetan kegiatan PP SAR AIR Nasional Edisi Khusus Tahun 2021
juga tak kalah meriah, sebut saja Temu Alumni SAR AIR I – X
yang juga dihadiri oleh mantan pelatih, peserta, dan panitia dari
kegiatan Pelatihan PP SAR AIR Nasional I – X. Kegiatan yang
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bertema berbagi kenangan, bertemu rindu melalui silahturahmi
tersebut dipandu oleh moderator yang merupakan mantan panitia dan sudah mengenal bagaimana seluk beluk dari pelatihan ini,
moderator tersebut bernama Ni Putu Ayu Arini,S.Pd.,M.Pd.
Ada juga kegiatan Webinar Nasional yang disambut antusias oleh
para peserta, terlihat dari banyaknya minat dari para peserta webinar yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengarkan langsung pemaparan materi yang sangat luar biasa
dari Pande Putu Agus Virnita, S.Pd selaku Instruktur SAR dan
testimoni dari Mochamad Adip, S.E selaku Kepala Seksi Sumberdaya Kantor Pertolongan dan Pencarian Denpasar. Webinar
Nasional yang bertema penyelamatan di air bagi orang awan ini
disaksikan oleh 195 orang peserta webinar dan dipandu oleh dua
moderator yaitu Ni Luh Putu Meisya Putri Maharani dan Ni Putu
Lilis Adnyani.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu saja ada hambatan yang dihadapi seperti halnya PP SAR AIR NASIONAL
Edisi Khusus Tahun 2021 terutama dimasa pandemi segala hal
tidak dapat dipastikan kedepannya namun kegiatan harus tetap
berjalan dengan mengikuti kebijakan dan beradaptasi dengan
keadaan sekarang. “Awalnya saya berfikir kegiatan Pelatihan PP
SAR AIR Nasional tidak akan berjalan untuk ditahun ini (ditiadakan) namun karena komitmen kuat dari seluruh anggota UKM
KSR-PMI GD maka kegiatan ini tetap dilaksanakan .” ujar Ketua
Umum UKM KSR-PMI GD Periode 2020-2021.
Banyak hal yang diharapkan UKM KSR-PMI GD kedepannya, tentunya setelah pandemi covid-19 ini berakhir. Salah satu
harapannya adalah supaya dapat melakukan kegiatan pelatihan
sebagai mana mestinya saat keadaan normal. Dan tentunya untuk mewujudkan itu semua perlu dukungan dari teman-teman
semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan terus berdoa
supaya apa yang kita harapkan bersama segera terwujud. Selamat
menjalani aktivitas, jangan pernah ragu mencoba, tetap jaga kesehatan, dan selalu memakai masker.
Tim Redaksi Ganesa Humanity Pers
UKM KSR-PMI Ganesa Dharma

“New Generation of Ganesa Dharma :
Qualified, Intelligent, and Loyal”

O

rientasi Calon Anggota Serta Pendidikan dan Latihan
Dasar atau yang dikenal dengan nama SINDIKAT merupakan program kerja yang wajib ada disetiap tahun kepengurusan. SINDIKAT ini diadakan khusus untuk calon anggota UKM
KSR-PMI Ganesa Dharma Universitas Mahasaraswati Denpasar
guna untuk menyiapkan mereka menjadi relawan PMI dengan
memberikan materi-materi dan praktek pertolongan pertama.
Kegiatan ini tentu saja dilakukan di lapangan dengan situasi
yang sudah disetting sesuai dengan keadaan saat bencana. Bila
calon anggota berhasil melewati SINDIKAT ini, maka mereka
resmi dilantik menjadi anggota UKM KSR-PMI GD UNMAS
DPS.
Tahun ini SINDIKAT tetap dilaksanakan, dengan mengambil tema “New Generation of Ganesa Dharma : Qualified,
Intelligent, and Loyal” yang dimana tema tersebut bermakna
harapan agar anggota baru memiliki kualitas, rajin, dan tentunya loyal terhadap organisasi. Sebelum sampai ke tahap SINDIKAT, calon anggota tentunya melewati tahap perekrutan calon
anggota karena dari UKM KSR-PMI GD UNMAS DPS mencari
anggota yang benar-benar loyal dan juga disesuaikan dengan
kondisi pandemi supaya dapat mengadakan kegiatan offline.
SINDIKAT dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Oktober 2021 di
Gedung Widyasabha Kampus Soka UNMAS Denpasar dan 16 –
21 Oktober 2021 bertempat di Bumi Perkemahan Blahkiuh.
Tahapan perekrutan calon anggota yang dilalui yaitu
tahap pertama berupa pertemuan pertama yang dimana nantinya calon anggota diberikan pemahaman mengenai organisasi KSR dan SINDIKAT. Pemahaman organisasi tersebut dibawakan oleh Ketua Umum dan Dewan Penasehat Organisasi,
serta mengajak Anggota Luar Biasa (Anggota UKM KSR yang
sudah menyelesaikan studinya di Universitas Mahasaraswati
Denpasar) untuk memberikan sedikit testimoni yang dirasakan.

Tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 26
September 2021 tersebut dihadiri oleh 55 orang calon anggota secara luring dan 14 orang secara daring. Tahap kedua adalah Technical Meeting, yang dimana dalam technical meeting
ini calon anggota diperkenalkan dengan jajaran kepengurusan,
kepanitiaan, dan seluruh anggota UKM KSR. Selain perkenalan,
mereka juga akan dibrieffing mengenai alat-alat yang harus disiapkan saat SINDIKAT. Dari 43 orang yang hadir saat technical
meeting pada tanggal 7 Oktober 2021 yang siap untuk mengikuti SINDIKAT sebanyak 22 orang dengan rincian 5 orang semester 3 dan 17 orang mahasiswa baru.
Pelaksanaan SINDIKAT 2021, tentunya mematuhi
protokol kesehatan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
diberikan oleh PMI Kota Denpasar yang dimana semua elemen
yang terlibat diharuskan untuk melakukan Rapid Test Antigen
jika tidak melakukannya maka izin kegiatan dan sertifikat peserta dari PMI tidak akan diberikan. Maka dari itu, semua elemen yang terlibat dalam kegiatan tersebut sudah melakukan
Rapid Test Antigen sebelum dan sesudah kegiatan. Walaupun
mendapatkan hasil negatif, namun seluruh anggota UKM KSRPMI GD UNMAS DPS tetap melakukan karantina mandiri.
Kegiatan SINDIKAT 2021 berjalan dengan lancar walaupun
banyaknya hambatan yang dilalui, kedepannya kami berharap
Pandemi Covid-19 dan dampaknya segera berakhir dan dapat
beraktifitas serta berkegiatan normal kembali.
Tim Redaksi Ganesa Humanity Pers
UKM KSR-PMI Ganesa Dharma
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MAKRAB 2021
UKM stana Unmas denpasar

Lango Dipa Mamadangi Awidya
“Secercah Cahaya Seni Dalam Kehidupan”

F

estival Budaya UKM STANA merupakan program kerja yang
dikemas dengan nuansa dan isi acara yang megah, dalam hal
ini merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya.
Festival Budaya yang pertama diselenggarakan oleh UKM STANA yang mengambil tema “Lango Dipa Mamadangi Awidya”
yang berarti “Secercah Cahaya Seni Dalam Kehidupan” yang dimana kami melaksanakan acara ini ditengah Pandemi Covid 19,
dan tema kali inipun mengandung makna sesuai dengan perjalanan kami melaksanakan program kerja kali ini.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM STANA yang
bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional khususnya
tari dan tabuh. Khususnya untuk hiburan,mengasah bakat minat, edukasi dan untuk promosi agar masyarakat luas mengetahui adanya UKM STANA UNMAS DENPASAR.
Festival Budaya UKM STANA inipun dalam upaya pelestarian budaya yang dimana untuk mempertahankan nilai-nilai
seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.
Adapun lomba-lomba yang kali ini dilaksanakan dalam Festival
Budaya kali ini, diantaranya : Lomba Tari Condong kategori SD,
Lomba Tari Truna Jaya kategori remaja ( 16 – 23th ), Lomba Gender Berpasangan kategori ( 13 – 17th ), Lomba Topeng Keras dan
Kendang Berpasangan kategori umum ( maksimal umur 23th ).

Didampingi oleh Bapak Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan, Bapak Wakil Rektor III Bidang Riset,
Inovasi dan Kerjasama Universitas Mahasaraswati Denpasar,
perwakilan dari ketua LPMI Universitas Maharaswati Denpasar,
ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar, Demisioner
UKM STANA, Ketua Umum UKM STANA, Ketua Panitia FESBUD 2021. Pada acara penutupan hari ini ada beberapa rangkaian acara seperti penampilan Gong Kebyar Wanita UKM STANA 2021 , penyerahan piagam dan hadiah kepada peserta yang
mendapatkan juara, dan acara hiburan.

LOMBA TARI TRADISIONAL

U

KM STANA mewakili Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam beberapa perlombaan seni tari tradisional. Hal
ini dibuktikan dengan berpartisipasinya UKM STANA dalam
berbagai ajang perlombaan seni baik di tingkat regional maupun nasional, antara lain Lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh LLDIKTI wilayah VIII pada bulan
November 2020 dan Lomba The 15th National Folklore Festival
yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada bulan Mei
2021.

Pada perlombaan The 15th National
Pandemi bukan menjadi penFolklore Festival, UKM STANA menghalang kami UKM STANA untuk
gangkat karya yang diambil dari cerita
mengembangkan prestasi dibidang seni
masyarakat Bali dengan judul “Dalem
tradisional. Kami UKM STANA dapat
Balingkang”. Dalem Balingkang menmelaksanakan puncak acara sesuai denceritakan sebuah kisah tentang cinta dan
gan rencana dan harapan kami. Pada
kesetiaan. Diceritakan Raja Jaya Pangus
puncak acara ini, banyak rekan-rekan
yang merupakan suami dari Kang Cing
kami yang sudah membantu jalannya
Wie yang merupakan putri subandar dari
program kerja ini dan dalam puncak acaTiongkok. Setelah menjalani pernikahan
ra Festival Budaya UKM STANA kami
mereka tidak dikaruniai keturunan. Raja
menyuguhkan suatu garapan yang pertaJaya Pangus akhirnya berinisiatif untuk
ma dan sangat memukau, yaitu membentuk Sekaa Gong Keb- bersemedi di Gunung Batur agar mendapatkan anugerah seoyar Wanita UKM STANA dimana sekaa ini beranggotakan para rang anak. Dalam persemdiaannya Raja Jaya Pangus bertemu
wanita yang memainkan alat musik gamelan bali.
dan menikahi Dewi Danu yang tidak mengetahui bahwa Raja
Jaya Pangus telah memiliki istri. Karena merasa dihianati, Dewi
Mengawali acara ini diawali dengan registrasi para Danu pun mengutuk Raja Jaya Pangus dan Kang Cing Wie menundangan dan perwakilan peserta yang mendapatkan juara, jadi Barong Landung.
emudian laporan dari ketua panitia yang dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Wakil Rektor I Bidang Akademik dan KemahaKarya ini ditarikan oleh lima penari wanita, yaitu Putu
siswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar, rangkaian Festival Wulan Francisca Sumaryanti, Ni Luh Putu Diah Wulandari, Luh
Budaya UKM STANA Universitas Mahasaraswati Denpasar 2021 Gede Evita Hendra Putri, Ni Kadek Dwi Wahyuni dan Kadek Faresmi ditutup dengan pencabutan wayang oleh Bapak Wakil Rek- nia Natasya Wicahyani dengan proses latihan kurang lebih tiga
tor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
minggu. Perlombaan ini dilaksanakan secara daring dengan tetap
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M

alam Keakraban merupakan salah satu program kerja UKM STANA yang diselenggarakan setiap tahunnya.
Umumnya kegiatan Malam Keakraban ini adalah kegiatan yang
diselenggarakan oleh UKM STANA yang bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional khususnya tari dan tabuh, kegiatan
ini juga bertujuan untuk mengakrabkan anggota baru dengan
anggota lama UKM STANA sekaligus sebagai wadah pengembangan minat bakat serta kreativitas mahasiswa baru dalam
bidang kesenian.
Malam Keakraban pada tahun ini mengangkat tema
“Abhinaya Abhipraya” yang artinya Semangat Baru Harapan
Baru. Tema ini menggambarkan bahwa Pandemi saat ini bukanlah menjadi penghalang bagi generasi muda untuk tetap melestarikan seni dan budaya khususnya dibidang tari dan tabuh.
Selain anggota UKM STANA, Kegiatan ini juga melibatkan beberapa perguruan tinggi, serta SMA/SMK yang ada di wilayah
Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar yang dikemas dalam satu
wadah kolaborasi yang menghasilkan sebuah karya dengan judul Jayagra Gorabhaya.
Dalam kegiatan ini anggota baru UKM STANA terbagi
menjadi beberapa kelompok yang dimana mereka sebuah karya
antara tari dan tabuh yang kemudia ditampilkan pada saat Puncak Kegiatan Malam Keakraban ini.
Harapan kami, agar semua kegiatan yang dilaksanakan
oleh UKM STANA dapat terus berjalan dengan baik dan rutin
setiap tahunnya dengan tujuan melestarikan, menumbuhkan
serta memupuk rasa percaya diri dalam mengembangkan bakat,
minat, potensi dan kreativitas para generasi muda baik dibidang
kesenian, karena sudah menjadi tugas kita sebagai generasi
muda tidak hanya berperan dalam menjaga serta melestarikan
warisan seni budaya Bali tetapi juga mampu aktif dalam kegiatan
sosial kemanusiaan.

Pengabdian masyarakat yang ketiga berupa pembagian
pangan yang dilaksanakan di beberapa wilayah di bali yaitu Kota
Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Pangan
yang dibagikan berupa sembako dan masker serta pembagian
nasi bungkus gratis. Sasaran kegiatan ini adalah oarng yang kurang Mampu dan terkena dampak Pandemi Covid – 19 ini.
Dengan adanya kegiatan pengabidan masyarakat ini,
semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan peduli terhadap sesama.
UKM STANA UNMAS Denpasar

PENGABDIAN MASYARAKAT

P

ada tanggal 21 Maret 2021, UKM STANA melaksanakan
kegiatan Pengabdian Masyarakat dimana terbagi menjadi 3
sektor kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota UKM STANA.
Pertama, kegiatan dilaksanakan di Panti Asuhan Semara Putra
Klungkung. Di Panti Asuhan ini, pengabdian masyarakat yang
dilakukan berupa menyumbangkan beberapa sembako untuk
kebutuhan sehari – hari anggota panti. UKM STANA membuat
pelatihan dasar tari dan tabuh untuk anak – anak Panti Asuhan
Semara Putra untuk menambah pengetahuan mereka di bidang
Kesenian khususnya Tari dan Tabuh.
Kedua, pengabdian masyarakat ini juga dilakukan
di pantai. Kegiatan ini menyasar 2 pantai yaitu Pantai Biaung
di Denpasar Timur dan Pantai Ketewel di Gianyar. Kegitan
ini berupa pembersihan pesisir pantai. Kegiatan ini mendapat
dukungan dari DLHK Kota Denpasar karena hal ini memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan khususnya
pesisir pantai. Hal ini juga dapat memberikan contoh kepada
masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dimanapun
kita berada.
DESEMBER 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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G

amusca (Ganeca Music Charity) dengan tema “A LIVE TO
GIVE” merupakan salah satu program kerja penggalangan
dana dari UKM Ganeca Voice Unmas Denpasar yang diselenggarakan pada 25 Juni – 16 Agustus 2021, yang bertujuan untuk
memberikan bantuan kepada adik-adik untuk menunjang pendidikan dan kebutuhan sehari – hari dalam menjalani kehidupan
di masa pandemi COVID – 19 di SDN 5 Bhuana Giri, Bebandem,
Karangasem. Penggalangan dana dilakukan dengan sebuah Tour
Band ke beberapa coffee shop yang ada di kota Denpasar, yaitu
Berbagi Kopi, Praya Social Hub, Sroja Coffee, dan Kopi Ledang.
Bakti Sosial yang kami lakukan ini akan sedikit berbeda dari
bakti sosial pada umumnya karena dalam pelaksanaannya, kami
juga akan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, khsususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan musik. Dalam pelaksanaan Tour Band ini kami tentunya melibatkan bandband dari UKM GV itu sendiri dan band – band yang ada diluar

UKM Ganeça Voice

“A LIVE TO GIVE”
UKM GV. Hal tersebut salah satu cara untuk memberikan semangat, dorongan dan motivasi agar generasi muda lebih bisa
perduli dengan sesama terutama dengan orang-orang yang
membutuhkan bantuan, kemudian hasil dari Tour Band tersebut
diberikan kepada adik – adik yang sangat membutuhkan, terlebih di masa pandemi covid-19 ini, baik itu dalam menunjang
pendidikannya ataupun kebutuhan lainnya dalam menjalani kehidupan di masa pandemi covid-19 ini.

SEMINAR NASIONAL

MUSTAWARAH ANGGOTA

M

usyawarah Anggota ke XIII UKM GV merupakan salah satu program kerja wajib UKM
Ganeca Voice Unmas Denpasar yang bertujuan untuk menentukan arah organisasi untuk selanjutnya,
dan akan melahirkan kepengurusan baru sebagai
regenerasi kepengurusan serta kebijakan-kebijakan
yang akan menuntun organisasi menjadi lebih baik.
Musyawarah Anggota ini diharapkan dapat menumbuhkan organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan
memiliki rasa solidaritas tinggi, yang dapat membangun organisasi yang memiliki SDM yang bermutu.
Tema yang di ambil dari Musyawarah Anggota ini
“Melalui MA ke XIII UKM GV UNMAS DPS 2021,
kita wujudkan organisasi yang aktif, kreatif, inovatif
dan memiliki solidaritas tinggi demi mewujudkan
karakter SDM yang bermutu”. Musyawarah Anggota ini diselenggarakan pada tanggal 28 September
2021 dan Pengukuhan Pengurus Baru pada tanggal
13 Oktober 2021.
Ketut Agus Wira Adnyana (FEB / UKM GV)
I Made Agus Aditya (FH / UKM GV)
Luh Gede Mirah Sanisca A.S (FEB / UKM GV)
Ni Ketut Dewitri (FBA / UKM GV)

S

eminar Nasional dengan tema “Senandung Pembangkit Jiwa
Nasionalime” merupakan salah satu program kerja terbaru
dari UKM GV yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober
2021. Seminar Nasional ini bertujuan untuk membangkitkan
jiwa nasionalisme kepada generasi muda dan diharapkan melalui
seminar ini dapat membangkitkan Jiwa Nasionalisme dengan
banyak cara, salah satunya melalui musik. Pembicara dalam kegiatan ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diwakili oleh Bapak Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. dan Robi Navicula.
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Deandra Dilanda Cinta
Dewi Shintiyah

Buku
Ni Made Dwi Sintia Wulandari
Kubuka dirimu untuk melihat dunia
Semua tentangmu menghidupkan
Membuka lembaranmu yang penuh makna
Kuketahui perut bumi dengan membuka secarik lembaranmu
Merasakan dinginnya kutub
Menyelami dalamnya lautan
Kuketahui darimu
Dua carik lembaranmu angkasapun ku jelajahi
Panasnya gurun kurasakan darimu
Kaulah buku
Gudangnya pengetahuan
Ribuan kata terlukis indah di tubuhmu
Tertancap ilmu yang menawan
Ilmu darimu membuka wawasan dunia
Buku jendela dunia
Pendukung pendidikan

Tetesan
Keringat Ayah
I Wayan Eri Pratama Putra
Ayam berkokok di pagi hari
Bagaikan alarm alam yang membangunkan ayah
Pagi hingga sore ayah berangkat untuk mencari butiran beras
Dengan pakaian yang sangat kusam dan lusuh
Ayah tidak pernah menyerah
Tetesan keringat tiada henti bercucuran
Matahari yang sangat terik hingga hujan deras
Tidak membuat ayah untuk patah semangat
Oh Ayah, ayah, ayah
Bangkitlah! Ayah tulang punggung keluarga
Wajah ayah seperti aspal jalanan
Sorakan dan makian tetap ayah abaikan
Semangat ayah bagaikana si jago merah
Tiada padam dan tiada henti
Di benak ayah selalu terpikirkan
Beras...beras...beras..untuk keluarga tercinta

54

MAHAWIDYA SARASWATI DESEMBER 2021

Siang hari, sepulang sekolah. Deandra tidak langsung pulang kerumahnya, melainkan pergi makan siang bersama teman - temannya.
Setelah itu, Deandra memutuskan untuk menuju rumah salah satu
temannya. Sesampainya di sana, Deandra dan teman - temannya
ngobrol dan bercerita banyak hal. Ketiga teman Deandra menceritakan tentang hubungan mereka dengan pacarnya. Namun, hanya
Deandra yang tidak memiliki pacar. Deandra hanya bisa terdiam
tak merespon sedikitpun dari cerita keempat temannya.
“Eh, Dea kamu kok diem aja sih? gak respon apa apa?” tanya Tika
“Ya aku mau respon apa? gak ada yang bisa ku respon, obrolan
kalian tentang pacar semua,
kalian kan tau, kalau aku gak punya pacar” jawab Deandra
“Oh iya lupa, kalau Dea kan J O M B L O” sahut Odi
“Ihhh jahat ya kalian” jawab Deandra kesal
Setelah beberapa lama berbincang, tiba - tiba Tika berkata
“Eh, kamu mau gak aku kenalin sama sepupu ku?” tanya Tika
“Cieee Dea, sebentar lagi punya pacar nih” sahut Ara
“Ih apaan sih, gak lah gak usah, nanti juga bakalan dateng sendiri
kok, pacar ku” jawab Dea
yang masih sedikit kesal
Diam - diam, Tika menghubungi sepupunya untuk datang kerumahnya. Karena rumah mereka
tidak terlalu jauh, sepupu Tika pun datang. Dewa namanya. Ia
duduk di sofa tepat didepan
kamar Tika. Deandra dan Dewa tidak sengaja saling bertatapan.
Dan hal itu disadari oleh teman
- teman Deandra.
“Aduuuhh calon pacar nih, cie cie Deandra” kata Anggi
“Ciee Dea, Dewa nya juga malu - malu tuh” sahut Odi
“Apaan sih kalian, malu - maluin deh” kata Deandra dengan tersipu malu.
Tak lama, sepupu Tika memutuskan untuk pulang. Deandra dan
teman - temannya pun juga bersiap - siap untuk pulang, karena
hari sudah mulai sore. Tika menyimpan kontak Dewa di HP Dea,
tanpa sepengetahuan nya.
“Tik, makasih ya, pulang dulu, besok ketemu lagi” kata Deandra
“Daahh Tika, pulang dulu ya” Dea dan temannya berpamitan.
Di perjalanan pulang, Dea berbincang - bincang dengan Ara. Deandra menceritakan kesedihan nya karena melihat seseorang yang
ia sukai ternyata mendekati orang yang selama ini menganggapnya
sahabat. Ara, merasa tidak tega kepada Deandra, dan akhirnya Ara
mengajak Dea untuk membeli Es Krim. Deandra sangat senang,
karena temannya sangat perhatian padanya Sesampainya dirumah,
Dea ndrabersantai sambil mendengarkan lagu. Tiba - tiba ada
sebuah pesan yang masuk dalam ponselnya. Pesan tersebut dari
nomor yang tidak dikenal.
“Hai, temennya Odi ya?” isi pesan tersebut
“Nomor siapa ini? tiba - tiba nanya kaya gini” batin Deandra.
Deandrapun menanyakan kepada temannya, nomor siapakah itu.
Tak disangka, ternyata itu adalah nomor Dewa. Betapa terkejutnya
Deandra mengetahui bahwa itu nomor Dewa, sepupu Tika yang
baru ditemui siang tadi. Deandra pun membalas pesan tersebut,
dan mereka mengobrol.
Keesokan harinya, Deandra berangkat ke sekolah. Saat itu, tidak
ada pembelajaran di sekolah, dan membebaskan siswa/i nya untuk
tetap disekolah atau pulang. Deandra dan keempat temannya
memutuskan untuk kembali ke rumah Tika. Sesampainya disana, tak lama Dewamenghampiri Deandra. Dengan tersipu malu,
Deandra menemui nya. Dewa hanya tersenyum tanpa menyapa
atau mengucapkan sesuatu. Deandra pun juga hanya terdiam.
Kemudian Dewa malah asik melanjutkan bermain game yang ada

di ponselnya. Hanya sebentar mereka bertemu,
Dewa akhirnya pulang. Deandra kembali, berkumpul bersama
teman - temannya.
“Ngobrolin apa aja tuh, seru banget kayanya” tanya Odi
“Gak ngobrolin apa - apa, orang Dewa malah main game” jawab
Deandra
“Yahhh, Dewa kok gitu sih” sahut Ara
Beberapa minggu berselang, Deandra dan Dewa tidak pernah
bertemu lagi. Namun, mereka
masih tetap berkirim pesan. Suatu ketika, kakak dari Tika menikah
dan Deandra pun
menghadiri acara tersebut. Disana, Deandra akhirnya bertemu
kembali dengan Dewa. Mereka
duduk bersama, dan lagi - lagi tanpa obrolan sedikitpun.
“Kok kalian diem - dieman sih?” tanya Odi
“Emangnya harus ngomongin apa?” jawab Dewa
“Ya apa gitu kek, jangan malu - malu gitu dong”
“Eh ayo aku fotoin yuk, kalian berdua” tawar Odi
Dewa dan Deandra pun berfoto bersama. Foto itu menjadi foto
pertama mereka. Tak lama acara
berakhir dan mereka pulang kerumah masing - masing. Dimalam
itu Dewa dan Deandra terasa semakin dekat. Walaupun ketika
bertemu, mereka tidak berbicara. Hingga akhirnya, Dewa mengungkapkan isi hatinya pada Deandra.
“Dea, aku mau ngomong sesuatu boleh?” tanya Dewa
“Boleh, apaan tuh?” jawab Dea
“Aku suka sama kamu De” ungkap Dewa
Deandra pun sedikit terkejut, namun Dea juga senang sekali, karena ternyata Dewa memiliki
perasaan yang sama seperti nya.
“Kamu mau gak, jadi pacar ku?” tanya Dewa kembali
Dengan perasaan yang campur aduk, Dea memberanikan diri
untuk menjawab pertanyaan Dewa. Deandra menerima Dewa
menjadi pacar nya. Malam itu, adalah malam yang sangat membahagiakan bagi Dea dan Dewa.
Keesokan harinya, Deandra berangkat ke sekolah dengan hati yang
sangat gembira, karena dia tidak akan lagi disebut JOMBLO oleh
teman - temannya.
Saat berkumpul dengan teman - temannya Dea mengatakan bahwa
dia telah berpacaran dengan
Dewa.
“Guys, aku mau bilang sesuatu nih, tapi biasa aja ya, jangan kaget”
“Apaan sih, kayanya penting banget” jawab Ara
“Jadi, aku & Dewa, udah resmi pacaran” ungkap Deandra
“Hahhh?! seriusss?! Akhirnyaaaaa”
Semua teman - temannya sangat terkejut dan ikut senang, karena
akhirnya Deandra tidak
bersedih lagi.
Hari demi hari hubungan Deandra dan Dewa semakin dekat dan
romantis. Banyak hal bahagia
yang mereka lalui bersama. Hingga akhirnya, hubungan mereka
direstui dan diketahui oleh
kedua orang tua mereka. Dan kini, Deandra yang dulu selalu
menangis dan sedih, sudah
tergantikan oleh Deandra yang sangat bahagia, karena telah menemukan, seseorang yang
selama ini dinanti - nanti.
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