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Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,
akhirnya Majalah Mahawidya Saraswati Volume 16 No. 1 Edisi Juli 2022
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, 1Juli 2022
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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LKMM
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

Telah terlaksana nya LKMM Latihan
Keterampilan Manajemen Mahasiswa
“Improve The Spirit Of Leadership That Is
Wise, Innovative And Loyal To The
Organization” yang di laksanakan pada
tanggal 09 Mei 2022 dengan pemateri, yaitu
Ni Kadek Nonik Rasminingsih, SE., MM
dengan materi organisasi dan manajemen
serta I Wayan Epa Jayantika, S.M dengan
materi softskill dan kepemimpinan, yang
diikuti oleh seluruh peserta calon anggota
ormawa FEB Unmas Denpasar. Kemudian
dilanjutkan pada tanggal 10 Mei 2022
dimana ada pembekalan materi serta sharing
session yang di berikan oleh Ni Nyoman Ayu
Suryandari, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CRM, I Dewa
Made Endiana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CRM, I
Wayan Wahyu Kharisma, Ni Luh Ayu
Widiasih, S.Ak yang diikuti oleh 13 peserta
calon anggota Himpunan Mahasiswa
Program Studi Akuntansi. Dimana pada
acara ini dilaksanakan secara offline di
Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini
dapat menambah pengetahuan serta
memperluas relasi bagi peserta maupun
panitia.

Himasa 2022
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MUSANG IX (Musyawarah Anggota IX)
dilaksanakan di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar pada hari Sabtu
tanggal 26 Februari 2022. Pada sidang musyawarah
anggota tersebut dibahas perihal Penyampaian serta
Pengesahan LPJ BPH dan Panitia Program Kerja
periode 2021-2022, Pembahasan dan Pengesahan AD/
ART. Selain itu, juga dilaksanakan Penetapan Ketua
Umum periode 2022-2023 dengan melakukan
kampanye lisan beserta tanya jawab oleh para calon
kandidat Ketua Umum kemudian dilakukan
perhitungan hasil suara akhir lalu hasil suara
diumumkan dan diperoleh bahwa Made Astriliani
Kusumaningsih terpilih menjadi Ketua Umum UKM
MBGBG periode 2022-2023.

Selama Masa Pandemi UKM
Marching Band Genta Bhuana
Ganeswara Teguh
Mempertahankan Jiwa
Semangat Bermusik dan
Melihat perkembangan UKM MBGBG dari tahun
ke tahun menunjukkan bahwa Marching Band Genta
Bhuana Ganeswara selalu berusaha mempertahankan
jiwa semangat mahasiswa dalam bermain musik
maupun dalam berorganisasi, termasuk selama masa
pandemi ini. Usaha dan keteguhan UKM MBGBG
dapat dibuktikan melalui serangkaian PROKER
(program kerja) yang konsisten dilaksanakan, baik
sebelum maupun saat pandemi berlangsung.
Selama masa pandemi, khususnya dari bulan
Desember 2021 hingga bulan Juni 2022, UKM
Marching Band Genta Bhuana Ganeswara telah
melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya yaitu
melakukan Pengabdian Masyarakat di SMAN 1 Selat
Karangasem, mengadakan acara Outing dan
Pelantikan Calon Anggota Angkatan ke-10 (CAA-10),
melaksanakan Musyawarah Anggota IX, kemudian
mengadakan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
Calon Anggota MBGBG Angkatan ke-10, dan juga
turut mengikuti kompetisi Langgam Indonesia Virtual
2022.
Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu
program kerja yang kami UKM Marching Band
Genta Bhuana Ganeswara laksanakan sebagai wujud
kami selaku mahasiswa sekaligus bagian dari UKM
MBGBG UNMAS DENPASAR untuk memberikan
manfaat bagi masyarakat sekitar. Kali ini kami UKM
Marching Band Genta Bhuana Ganeswara melakukan
Pengabdian Masyarakat di SMAN 1 Selat Karangasem
pada hari Senin, 17 Januari 2022. Program kerja ini
bertujuan untuk berbagi ilmu mengenai seni bermain
musik dan edukasi dasar tentang Marching Band.
Dalam pengabdian masyarakat ini, kami memberi6
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kan pengetahuan dasar perihal cara memainkan alat
musik dalam Marching Band mulai dari Brassline (alat
tiup), Percussion (alat pukul), Color Guard,
hingga berbagi informasi seputar UKM Marching
Band Genta Bhuana Ganeswara Unmas Denpasar.
Kegiatan ini berlangsung dengan didampingi oleh Ida
Ayu Made Wedasuwari, S.Pd., M.Pd selaku
pembina UKM Marching Band Genta Bhuana
Ganeswara Unmas Denpasar. Kegiatan pengabdian ini
berjalan dengan lancar. Para siswa dan siswi SMAN 1
Selat juga antusias untuk mengikuti kegiatan, mereka
juga memberikan respons positif terhadap pengabdian
masyarakat ini.
Acara Outing dan Pelantikan Calon Anggota
Angkatan ke-10 (CAA-10) dilaksanakan selama dua
hari yaitu Sabtu dan Minggu, tepatnya pada tanggal
22 dan 23 Januari 2022. Acara Outing dan Pelantikan
CAA-10 ini dilaksanakan di New Alamkasa dengan
mengusung tema “Strength in Unity, Membangun
Organisasi yang Progresif, Berkarakter, dan
Menjunjung Tinggi Rasa Kepedulian.” Acara ini
diikuti oleh seluruh Anggota UKM MBGBG, Calon
Anggota Angkatan ke-10 dan dihadiri oleh Pembina,
para Pelatih, beserta kakak-kakak Alumni.
Serangkaian kegiatan outing dilakukan pada
haripertama, kemudian di hari terakhir dilakukan
penyiraman air kembang dari Pembina sebagai
penanda dilantiknya para calon anggota secara
simbolis.

Kami UKM MBGBG juga berpartisipasi dalam
Langgam Indonesia Virtual ke-34/2022 yang
diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Tahun ini
kami mengikuti kompetisi Individual Brass Contest
yang diwakilkan oleh Made Astriliani Kusumaningsih.
Persiapan Langgam ini kami laksanakan dari tanggal
15 Mei 2022 hingga 3 Juni 2022. Kompetisi Individual
Brass Contest ini diadakan secara virtual. Oleh sebab itu, kami melakukan pengambilan video sebagai
persyaratan lomba tersebut di ruang Auditorium
Universitas Mahasaraswati Denpasar selama tiga hari
berturut-turut guna memperoleh hasil yang maksimal.
Seluruh kegiatan yang telah terlaksana tentunya
diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan
selama masa pandemi. Selain program kerja yang telah
disebutkan sebelumnya, UKM MBGBG juga
melakukan latihan rutin baik latihan per masingmasing divisi maupun latihan gabungan (Brassline,
Percussion, dan Colour Guard). Bentuk keteguhan
UKM MBGBG dalam mempertahankan jiwa semangat
bermusik selama masa pandemi ini kami wujudkan
dengan melakukan Latihan Rutin di tengah tekanan
pandemi. Hari demi hari latihan rutin kami tekuni
dengan komitmen kelak akan menghasilkan suatu
kualitas.

MUSANG IX (Musyawarah Anggota IX)
dilaksanakan di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar pada hari Sabtu
tanggal 26 Februari 2022. Pada sidang musyawarah
anggota tersebut dibahas perihal Penyampaian
serta Pengesahan LPJ BPH dan Panitia Program Kerja
periode 2021-2022, Pembahasan dan Pengesahan AD/
ART. Selain itu, juga dilaksanakan Penetapan Ketua
Umum periode 2022-2023 dengan melakukan
kampanye lisan beserta tanya jawab oleh para calon
kandidat Ketua Umum kemudian dilakukan
perhitungan hasil suara akhir lalu hasil suara
diumumkan dan diperoleh bahwa Made Astriliani
Kusumaningsih terpilih menjadi Ketua Umum UKM
MBGBG periode 2022-2023. Terima Jabatan berjalan
lancar dengan dilantiknya Made Astriliani Kusumaningsih sebagai Ketua Umum UKM MBGBG periode
2022-2023 dan para Pengurus Baru serta Anggota
MBGBG Angkatan ke-10.

Kami Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band
Genta Bhuana Ganeswara akan teguh dalam
mempertahankan jiwa semangat bermusik dan
beroganisasi tanpa membiarkan kondisi apa pun
menghalangi kami untuk terus belajar dan bermain
musik juga membangun organisasi yang progresif serta
berkarakter guna menghasilkan SDM yang berkualitas.
MBGBG GREAT GREAT GREAT.
Ni Putu Erika Amelia Putri/UKM MBGBG/Ekonomi/
Akuntansi/II
JULI 2022 MAHAWIDYA SARASWATI
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			 Kegiatan BEM UNMAS Denpasar
						2021-2022
			 (DESEMBER 2021 – JUNI 2022)
1. SARASWATI TEACHING AND SHARING
Saraswati Teaching Sharing adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk berbagi ilmu, informasi dan menciptakan
aktivitas belajar bagi anak - anak khususnya di area pedalaman.
Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit daerah terpencil di Bali
yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang dikarenakan
salah satu faktornya yaitu kekurangan tim pengajar dan
terkendala jaringan internet. Maka dari itu pengabdian
masyarakat ini diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak
bangsa dan agar anak - anak mendapatkan pendidikan yang
setara.
2. LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA
alam rangka membekali diri, mahasiswa akan dilatih untuk
berorganisasi dan melatih jiwa kepemimpinan dalam
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan melalui lembaga-lembaga di
kampus. Oleh karena itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Mahasaraswati Denpasar melaksanakan kegiatan Latihan
Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Dalam Latihan ini
disampaikan materi-materi umum, kepemimpinan dan
organisasi. Untuk membina mahasiswa dalam belajar memimpin
dan dipimpin, serta mewujudkan mahasiswa yang bertanggung
jawab, berjiwa kepemimpinan dan solidaritas di suatu organisasi.
Hubungan antara anggota Latihan Keterampilan Manajemen
3. DIES NATALIS UNMAS KE-40
Mahasiswa ialah sama-sama untuk mencapai tujuan yang
Dies Natalis UNMAS Denpasar Ke-40 ini merupakan diinginkan dengan melakukan suatu kegiatan yang dapat
kegiatan tahunan yang memiliki beberapa rangkaian membangun kerja sama, pikiran yang sama, serta komitmen
kegiatan untuk memperingati hari jadi Universitas
yang sama
Mahasaraswati Denpasar yang dimana secara tidak
langsung bertujuan untuk mengingatkan kepada generasi muda pentingnya meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas dalam bidang akademik maupun
non-akademik dalam berbagai kegiatan perlombaan.
Demi perubahan kampus Universitas Mahasaraswati
Denpasar ke arah yang lebih baik.

8
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4. BERKAHAN
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan
terhadap panti asuhan di Bali. Mengingat dalam kondisi pandemi
seperti ini pihak Yayasan tidak dapat berharap banyak dalam
hal mendapatkan bantuan. Kebutuhan primer seperti sembako
dan pakaian pun mulai jarang didapat dan membuat beberapa
Yayasan panti asuhan terpaksa untuk memulangkan sebagian
besar anak asuhnya.
JULI 2022 MAHAWIDYA SARASWATI 9

Y

ayasan Dharma Jati II merupakan salah satu Yayasan yang masih memiliki banyak anak asuh dan masih tergolong membutuhkan saluran bantuan dari donatur. Berkahan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk berbagi
sedekah dan kebahagiaan selepas kegiatan Dies Natalis UNMAS Denpasar yang ke-40 yang sudah berjalan dengan
lancar. Maka dari itu, kegiatan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban dari Yayasan Dharma Jati II.

PENULIS :
Nama				
: I Putu Agus Edy Surya Mahendra
Organisasi			
: BEM UNMAS DENPASAR
Fakultas / Program Studi
: Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Semester			: 7

10
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Eksistensi
Himpunan Mahasiswa
Sarjana Farmasi (HMSF) Masa Bakti
2021/2022

H

impunan Mahasiswa Sarjana Farmasi (HMSF)
merupakan sebuah wadah organisasi bagi mahasiswa
Sarjana Farmasi di Lingkungan Universitas
Mahasaraswati Denpasar yang tepat pada Februari
2022 ini berusia 1 tahun. Dimana telah memiliki
4 Program kerja dalam usia yang tergolong masih
muda. Program kerja pertama telah terlaksana pada
tahun 2021 dan pada 6 bulan terakhir Himpunan
Mahasiswa Sarjana Farmasi Unmas Denpasar Masa
Bakti 2021/2022 telah melaksanakan 3 program kerja
secara daring dan luring. Adapun program kerja
pertama yaitu Webinar Telepharmacy dan Lomba
Poster yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022
di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati
Denpasar secara online dengan mengambil tema
“Preparing Pharmacist For Digital Transformation

12
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Program kerja HMSF selanjutnya untuk periode
bulan Januari-Juni adalah Program Pengabdian
Masyarakat (P2M). Kegiatan ini dilaksanakan pada
hari sabtu tanggal 18 Mei 2022 secara luring dan
bertempat di Kantor Desa, Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.
Program Pangabdian Masyarakat (P2M) kali ini
mengusung tema “Pendampingan dalam
Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga sebagai Terapi
Komplementer pada Ibu PKK di Desa Kusamba
Klungkung”. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan Ibu PKK di Desa
Kusamba Klungkung mengenai pemanfaatan
tanaman obat keluarga yang ada disekitar mereka
sebagai terapi komplementer untuk mencegah
penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi,
rematik, asam urat dan lain sebagainya.
Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit
yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat,
sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat
membantu masyarakat sekitar untuk mengenali jenis
tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai
pengobatan penyakit tersebut yang tentunya sudah
dikaji dalam berbagai jurnal dan penelitian ilmiah.

Untuk seterusnya, semoga dengan adanya
Program Kerja dari Himpunan Mahasiswa
Sarjana Farmasi (HMSF) ini dapat menumbuhkan
rasa kekeluargaan dalam lingkungan Fakultas
Farmasi dan semoga kegiatan ini berguna bagi
mahasisawa dan masyarakat, serta dapat
diselenggarakan dengan baik sesuai tujuan yang
ingin dicapai.
HMSF FF UNMAS

And Collaboration Health Setting”. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberitahukan informasi
kepada generasi muda mengenai telepharmacy dimana pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada
pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi,
sehingga pasien tidak langsung berinteraksi dengan
apoteker. Selain itu webinar ini diharapkan
menumbuhkan rasa berwirausaha kepada generasi
muda yang memanfaatkan teknologi sebagai wadah
pemasarannya begitu juga dalam bidang pelayanan
seperti pembelian serta informasi obat kepada
konsumen. Serta lomba berupa poster ilmiah yang
dimana sebagai bentuk kreativitas dan pengetahuan
Mahasiswa Farmasi Unmas mengenai Telepharmacy.

JULI 2022 MAHAWIDYA SARASWATI
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SOSIALISASI PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA
FKIP UNMAS DENPASAR 2022
Sosialisasi merupakan kegiatan pertama yang
digelar oleh Program Studi Pendidikan Matematika
FKIP Universitas Mahasarwati Denpasar dengan
tema“Investasi Ilmu Bersama Program Studi
Pendidikan Matematika FKIP UNMAS Denpasar”.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Sabtu, 2
April 2022 di Gedung Widy Sabha Kampus Soka
UNMAS Denpasar, yang dilakukan secara virtual
melalui aplikasi zoom meeting.
Kegiatan Sosialisasi yang diketuai panitia dari
Bidang Hubungan Masyarakat (Humas), Ni Made
Dwina Meidayanti ini mengundang 3 Narasumber
yang sudah berkompeten dibidangnya yaitu, Bapak I
Putu Ade Andre Payadnya,S.Pd., M.Pd (Dosen
Pendidikan Matematika FKIP Unmas Denpasar)
dengan membawakan topik: Investasi Ilmu Bersama
Program Studi Pendidikan Matematika FKIP
UNMAS Denpasar. Ada juga kakak Ni Putu Vivin
Crisma Putri Cahyanti, S.Pd serta I Made Arya
Trybayu Darmasunu, S.Pd. sebagai alumni yang
berkenan membagikan kisah mereka selama
berkuliah di Prodi Pendidikan Matematika FKIP
Unmas Denpasar. Kegiatan ini dimoderatri oleh Ibu
Putu Suarniti Noviantari, S.Pd., M.Pd Peserta yang
mengikuti sosilisasi ini dari kalangan mahasiswa dan
siswa SMA/SMK se-Bali dan ada juga dari luar Bali.
Setelah pemaparan dari 3 narasumber dilanjutkan
dengan sesi tanya jawab, dan
diakhir acara dilanjutkan dengan memberikan kuis
yang menggunakan aplikasi
Quizizz dalam pelaksanaannya. 3 peserta yang
mendapatan score tertinggi akan
mendapatkan doorprize dari kegiatan ini.

Kegiatan sosialisasi ini sangat didukung penuh
oleh Prodi, Fakultas maupun Universitas untuk tetap
diadakan tiap tahunnya. HMPS Pendidikan
Matematika berharap dengan adanya kegiatan
sosialisasi ini bisa lebih memperkenalkan eksisitensi
dari Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada
masyarakat luas serta dengan kegiatan ini bisa
meningkatkan jumlah peminat di Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UNMAS Denpasar pada tahun
ajaran baru berikutnya. Ketua HMPS Pendidikan
Matematika FKIP Unmas Denpasar Ni Nyoman Ari
Laksmi atau yang kerap disapa Laksmi mengatakan
bahwa, “semoga kegiatan sosialisasi ini dapat
bermanfaat dan dapat meningkatkan jumlah peserta
didik di Universitas Mahasaraswati Denpasar
terutama di Program Studi Pendidikan Matematika
FKIP UNMAS Denpasar”. Tujuan dari diadakannya
kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk
memperkenalkan eksistensi serta keunggulan
Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya
Prodi Pendidikan Matematika kepada masyarakat
luas.

(Ni Nyoman Ari Laksmi/HMPS Pendidikan
Matematika/FKIP/IVA)
16
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KULIAH UMUM
DOSEN TAMU 2021
Kamis, 23 Desember 2021

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
berkolaborasi dengan Universitas Triatma Mulya
melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi
Akuntansi UNMAS Denpasar Menyelenggarakan
Kuliah Umum Dosen Tamu dengan mengusung tema
“Tantangan Profesi Akuntan Dan Arah Kebijakan
Perpajakan Di Era Digitalisasi Industri Dalam Masa
Pandemi” yang dilaksanakan secara online melalui
aplikasi Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube.

A

cara ini menghadirkan narasumber
dari Universitas Triatma Mulya, yaitu
Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si
(Ketua Progam Studi Akuntansi
Universitas Triatma Mulya) dan
narasumber dari Universitas Mahasaraswati
narasumber
Denpasar, yaitu Ni Putu Yuria Mendra, SE., M.Si.,
Ak (Dosen Prodi Akuntansi Universitas
Mahasaraswati Denpasar), dengan Moderator
Luh Kalpika Jyunda Aryputri Suardyana
(Koordinator Bidang Pembelajaran dan Merdeka
Belajar HMPS Akuntansi UNMAS Denpasar).
Kuliah Umum Dosen Tamu ini dilaksanakan
dengan bertujuan untuk mengetahui analisis
dampak sektor pariwisata Bali saat Pandemi
Covid-19, memahami pentingnya sektor
pariwisata untuk perekonomian negara, serta
ampu memberikan strategi atau terobosan yang
dapat dilakukan untuk pemulihan pariwisata
dalam upaya memulihkan perekonomian
masyarakat Bali agar dapat melanjutkan
kehidupan kembali dengan normal. Dimana
kegiatan ini dihadiri oleh 410 peserta.
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Kerja Keras
Paduan Suara GV
Terbayarkan Dengan
Meraih

Jerih payah dan kerja keras Paduan Suara UKM
Ganeca Voice UNMAS Denpasar terbayarkan,
dengan berhasil meraih mendali perak dalam
Lomba Paduan Suara The 16th National Folklore
Festival yang
diadakan BEM FEB Universitas Indonesia. Hal
tersebut merupakan salah satu pencapaian yang
membanggakan yang didapatkan Paduan Suara
GV pada awal tahun 2022. Walaupun perlombaan
tersebut diadakan secara daring, tak menyurutkan
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semangat anggota Paduan Suara GV untuk
berpartisipasi. Paduan Suara GV berhasil
membawakan lagu Janger yang diaransemen oleh
Bapak I Komang Darmayuda, S. Sn, M. Si.
Banyak juga pihak yang membantu paduan suara
GV dalam perlombaan tersebut. Salah satu pihak
yaitu UKM Mulitimedia UNMAS Denpasar yang
membantu dalam perekaman maupun pengeditan
video. (Mirah Sanisca/UKM Ganeca Voice/FEB/
Semester 6)

Lantunan Indah
Kata dan Rasa
Pada Showcase
KARSA
Pada Minggu, 1 Mei 2022 UKM Ganeca Voice telah
menyelenggarakan Showcase KARSA. Perlu d
iketahui KARSA merupakan proker terbaru yang
dimiliki UKM Ganeca Voice, yang mana terdapat
perkumpulan anggota aktif UKM Ganeca Voice yang
ingin menulis lagu (KARSA Tulis Lagu) dan menjadi
MC (KARSA Public Speaker). Dengan mengusung
konsep sharing atau saling berbagi ilmu, pertemuan
KARSA ini telah dilakukan selama bulan Februari
hingga bulan April 2022. Selama pertemuan KARSA,
UKM Ganeca Voice juga sempat mengundang
beberapa orang yang ahli untuk membagikan
pengalaman mereka dalam menulis lagu maupun
public speaking. Salah satunya adalah anggota dari
band Nosstress yaitu Man Angga. Selain itu, anggota
KARSA juga mengimplementasikan ilmu yang mereka
dapatkan selama pertemuan KARSA, seperti anggota
KARSA Public Speaker yang melakukan live streaming
pada Instagram UKM Ganeca Voice.
Pada Minggu, 1 Mei 2022 UKM Ganeca Voice telah
menyelenggarakan Showcase KARSA. Perlu
diketahui KARSA merupakan proker terbaru yang
dimiliki UKM Ganeca Voice, yang mana terdapat
perkumpulan anggota aktif UKM Ganeca Voice yang
ingin menulis lagu (KARSA Tulis Lagu) dan menjadi
MC (KARSA Public Speaker). Dengan mengusung
konsep sharing atau saling berbagi ilmu, pertemuan
KARSA ini telah dilakukan selama bulan Februari
hingga bulan April 2022. Selama pertemuan KARSA,
UKM Ganeca Voice juga sempat mengundang
beberapa orang yang ahli untuk membagikan pengalaman mereka dalam menulis lagu maupun public
speaking. Salah satunya adalah anggota dari band
Nosstress yaitu Man Angga. Selain itu, anggota
KARSA juga mengimplementasikan ilmu yang mereka
dapatkan selama pertemuan KARSA, seperti anggota
KARSA Public Speaker yang melakukan live streaming
pada Instagram UKM Ganeca Voice.
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Kegiatan Mapala Bhuana
Giri
Universitas
Mahasaraswati
Denpasar
Bulan Desember
2021 – Juni 2022

NATIONAL PAPER COMPETITION

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus
Makassar berkolaborasi dengan Prodi Akuntansi
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prodi
Akuntansi Universitas Dhyana Pura, Prodi
Akuntansi Universitas Pakuan, serta Prodi
Akuntansi Universitas Khairun dalam acara
National Paper Competition (NPC) yang
bertemakan "Keep Running: Surpasses Many
Dimensions of Accounting”. Acara ini diikuiti oleh
mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.
Pada tanggal 23 April 2022, telah dilaksanakan
acara Final National Paper Competition (NPC).
Pada acara tersebut peserta yang berhasil masuk 10
besar melakukan presentasi dan tanya jawab
dengan dewan juri mengenai paper yang telah
dibuat. Kemudian pada tanggal 27 April 2022
dilaksanakan acara puncak yaitu Webinar Nasional

I Dewa Made Endiana, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CRM
(Universitas Mahasaraswati Denpasar)
Prof. Dr. Petrus P. Roreng, SE.,M.Si.,ACPA.,
CRA.,CRP (Universitas Kristen Indonesia
Paulus)
Dr. Suwito, SE.,M.Si.,Ak.,CSRS.,CSRA
(Universitas Khairun)
Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE.,M.Si.,
CMA.,CAPM (Universitas Pakuan)
Luh Diah Citraresmi Cahyadi, SE.,M.Si
(Universitas Dhyana Putra). Dengan moderator
pada hari ini, yaitu :
Maria Yessica Halik, SE.,M.Acc (Universitas
Kristen Indonesia Paulus)

Pada akhir acara webinar ini di umumkan juara dari National Paper
Competition 2022 yang di raih oleh :

Juara 1 : Tim Trunojoyo (Universitas Trunojoyo Madura)
Juara 2 : Tim Wallstreet (Universitas Indonesia)
Juara 3 : Tim Evlogia (Universitas Udayana)
Juara Harapan I : Jawara Team (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Juara Harapan II : Tim LSME (Universitas Brawijaya)

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh universitas di Indonesia
yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara ini. Kami
mengucapkan selamat kepada pemenang dan seluruh peserta NPC
2022 yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir.
Semoga prestasi tersebut dapat memotivasi seluruh mahasiwa untuk
selalu berani mencoba dan selalu berkarya serta berinovasi.
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Himasa 2022

Salam Lestari! Salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa
tertua di Universitas Mahasaraswati Denpasar yakni
Mapala Bhuana Giri atau akrab dikenal dengan
sebutan Mapala BG didirikan pada tanggal 20
September 1986. UKM ini merupakan salah satu
wadah bagi Mahasiswa untuk berkegiatan di alam
bebas. Mapala BG yang sekretariatnya terletak di
Kampus Pusat Unmas Denpasar ini tak lupa untuk
selalu turut ambil peran dalam pelestarian
lingkungan, baik di internal lingkungan Kampus,
maupun saat sedang berkegiatan di Alam. Sebagai
pecinta alam, Mapala BG memiliki 3 asas yang selalu
dibawa, ingat, dan dihimbaukan kepada para pecinta
alam lainnya, yaitu: Jangan Meninggalkan Sesuatu
Selain Jejak. Jangan Mengambil Sesuatu Selain
Gambar. Jangan Membunuh Sesuatu Selain Waktu.
Dalam keorganisasian Mapala BG memiliki
berbagai macam program kegiatan yang sudah
tersusun dalam program kerja kepengurusan selama
periode 2021/2022. Adapun kegiatan yang telah
terlaksana dengan lancar dalam rentang waktu
Desember 2021 – Juni 2022:

1. Latihan Pemantapan
Latihan pemantapan adalah pelatihan lanjutan dari
Latihan Dasar yang bertujuan untuk
memantapkan kembali kemampuan anggota dalam
ketiga divisi yang ada di Mapala Bhuana giri. Tidak
hanya untuk anggota baru, namun juga untuk
mengulas kembali materi serta ajang berbagi
pengalaman dari angota-anggota di angkatan
sebelumnya.
Anggota Masa Bimbingan yang telah mengikti
Latihan Dasar selanjutnya mengikuti rangkaian
Latihan Pemantapan di ketiga divisi. Divisi-divisi
tersebut antara lain Panjat, Hutan Gunung, dan Orad
(Olahraga Arus Deras).
Setelah mengikuti semua rangkaian pelatihan,
anggota masa bimbingan mengumpulkan Laporan
Hasil Pelatihan yang kemudian diujikan. Pada kegiatan Latihan Pemantapan yang dilaksanakan dalam
rentang Desember 2021 – Maret 2022 ini, sebanyak
30 orang anggota Masa Bimbingan berhasil dilantik sebagai anggota aktif dengan penyematan Scraft
Hijau Kuning yang merupakan atribut resmi Mapala
Bhuana Giri.
Setelah Latihan Pemantapan, kegiatan latihan
rutin per divisi tetap dilaksanakan. Divisi panjat
rutin menggelar latihan baik di papan panjat maupun tebing alam seperti Tebing Songan, Kintamani
dan Goa Gong, Jimbaran. Divisi Orad secara berkala
melaksanakan pengarungan di aliran sungai Ayung
dan Telaga Waja, Karangasem. Tak lupa Divisi Hutan
Gunung juga kerap mengadakan latihan mulai dari
peta kompas, tracking, manajemen perjalanan,
maupun teknik survival di kawasan Hutan Tamblingan, Wanagiri, Jatiluwih serta pendakian ke Gunung
Agung, Karangasem.
JULI 2022 MAHAWIDYA SARASWATI
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WORKSHOP
PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA

Acara ini menghadirkan narasumber dari
Universitas Mahasaraswati Denpasar, yaitu Cokorda
Javandira, SP., MP (Pembina UKM KIM UNMAS
Denpasar, reviewer PKM 2016 - Sekarang & Juri
PIMNAS 2018 - Sekarang). Dengan Moderator I
Wayan Wahyu Kharisma (Koordinator PKM UKM
KIM UNMAS Denpasar Periode 2020-2021 & Ketua
Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi
UNMAS Denpasar). Dan selamat kami ucapkan
kepada para pemenang Workshop Program
Kreativitas Mahasiswa 2021 yang diraih oleh :
Juara 1 : I Made Suparsa dengan Skema PKM Riset
Sosial dan Humaniora
Juara 2 : Ni Wayan Eka Purnama Asih dengan Skema
PKM Kewirausahaan
Juara 3 : Ni Luh Selvi Natasya dengan Skema PKM
Kewirausahaan

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
FPB 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.

Selasa, 07 Desember 2021, Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mahasaraswati Denpasar melalui Himpunan
Mahasiswa Program Studi Akuntansi UNMAS
Denpasar berkolaborasi dengan Universitas PGRI
Mahadewa Indonesia Menyelenggarakan Workshop
Program Kreativitas Mahasiswa dengan mengusung
tema “Mewujudkan Mahasiswa yang Kreatif dan
Inovatif Melalui Wadah Program Kreativitas
Mahasiswa” yang dilaksanakan secara online melalui
aplikasi Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube.

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

IMG-20220605-WA0029.jpg

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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Workshop Program Kreativitas Mahasiswa ini
dilaksanakan dengan bertujuan untuk
memperkenalkan program kreativitas mahasiswa
untuk mewujudkan mahasiswa yang kreatif dan
inovatif, memberikan informasi mengenai program
kreativitas mahasiswa untuk mewujudkan
mahasiswa yang kreatif dan inovatif serta
membangun kesiapan dalam mewujudkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif melalui wadah program kreativitas mahasiswa, yang diikuti oleh 360
peserta.
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Yakin Sudah Mahir Berbahasa Indonesia ?
Ikut UKBI Bersama Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Yuk!!
Maka dengan demikian program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mahasaraswati Denpasar melaksanakan UKBI bersama
Balai Bahasa Provinsi Bali pada Selasa, 31 Mei 2022.
Kegiatan ini diikuti oleh 23 mahasiswa yang dibagi
menjadi 2 sesi. Kegiatan ini dapat berlangsung lancar
dikarenakan mahasiswa sudah melakukan proses
registrasi pada hari sebelumnya yang didampingi oleh
pihak staf Balai Bahasa Provinsi Bali.

LATIHAN RUTIN UKM BELADIRI
SHORINJI KEMPO BANGKIT
UKM 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 pandemi covid-19 yang tidak
memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan yang
mengundang kerumunan menyebabkan hampir
seluruh cabang olahraga tidak bisa menyelenggarakan
kejuaraan, tidak terkecuali cabang olahraga Shorinji
Kempo. Tak hanya itu, para atlet pun juga mulai
mengurangi kegiatan olahraganya.
Setelah kejuaraan nasional terakhir selama
pandemi yang diadakan pada November 2020 lalu,
cabang olahraga shorinji kempo tidak ada lagi
yang menyelenggarakan kejuaraan, baik di tingkat
provinsi maupun daerah. Namun, dengan meredanya
pandemi pada tahun ini membuat atlet-atlet
ataupun mahasiswa dari UKM Shorinji Kempo ingin
bangkit kembali mengadakan latihan rutin, maupun
mengikuti kejuaran-kejuaraan yang akan datang.
Dengan melaksanakan latihan rutin, tidak hanya
membangkitkan kembali semangat para mahasiswa
untuk berlatih shorinji kempo, tapi juga untuk
meneruskan generasi kenshi – kenshi baru (sebutan
untuk para anggota kempo), dan menemukan bibit28
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bibit atlet kempo yang akan turun pada kejuaraan
nantinya. Latihan ini sangat bermanfaat untuk
berolahraga guna menjaga kesehatan jasmani dan
rohani mahasiswa, melatih mental dan dispilin, serta
tanggung jawab. Selain itu manfaat mengikuti latihan
beladiri shorinji kempo disamping untuk kesehatan
dan melatih mental, juga untuk pertahanan diri serta
meraih prestasi.
Latihan ini juga ditujukan untuk persiapan para atlet
yang akan berlaga di PORPROV Bali mendatang.
Setiap pertandingan yang diikuti tentunya untuk
menunjukkan hasil latihan yang telah dilakukan,
selain itu dengan diadakannya pertandingan dapat
sekaligus mempererat hubungan antar kenshi untuk
saling memberikan semangat kepada UKM beladiri
shorinji kempo anggota yang berlatih dan bertanding.
Semoga dalam kejuaraan selanjutnya UKM Perkemi
dapat kembali meraih prestasi yang terbaik untuk
bisa membanggakan UKM dan Unmas Denpasar. Tak
hanya itu, dengan bangkitnya situasi dan kondisi dari
pandemi ini, diharapkan UKM beladiri shorinji kempo
tidak hanya berlatih untuk self difense tetapi juga bisa
belajar mengembangkan jiwa berorganisasi. Ulan/UKM
Kempo Unmas Denpasar/2022

Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan
khususnya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia,
program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mahasaraswati Denpasar bekerja sama dengan Balai
Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan Uji Kemahiran
Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI adalah sebuah
uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam
berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis.
Siapa pun yang merupakan penutur bahasa Indonesia
boleh mengikuti UKBI, termasuk orang asing. Nah
pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengikuti
UKBI jika sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam
kehidupan sehari-hari ?
Secara garis besar, bahasa Indonesia memiliki dua
fungsi, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi
negara. Dalam fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa
Indonesia menjadi sarana pemersatu dan komunikasi
bangsa. Sementara itu, dalam fungsinya sebagai bahasa
resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa
komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa
resmi kenegaraan, serta bahasa pengembangan dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari dua fungsi tersebut, kita bisa menyimpulkan
bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat
besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
Kemdikbud mengadakan UKBI untuk meningkatkan
kualitas bahasa Indonesia. Selain itu, diharapkan
UKBI dapat menimbulkan sikap dan perasaan positif
masyarakat terhadap bahasanya sendiri yakni Bahasa
Indonesia.

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI
ini menilai soft skill kebahasaan dan mengujikan kaidah
bahasa Indonesia. Materi tes UKBI terdiri atas tiga seksi
yang diantaranya adalah:
- Seksi pertama, yaitu Mendengarkan, bertujuan menguji
keterampilan seseorang dalam memahami dengaran.
- Seksi kedua, yaitu Merespons Kaidah, bertujuan
menguji pemahaman kaidah dan tata bahasa Indonesia.
- Seksi ketiga, yaitu Membaca, bertujuan menguji keterampilan seseorang dalam memahami bacaan.
Setelah dilaksanakannya UKBI ini mahasiswa
akan mendapatkan sertifikat yang berguna untuk kedepannya di segala bidang pekerjaan. Dengan diadakannya kegiatan ini maka program studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia dapat mengevaluasi mahasiswa
mengenai kemahiran berbahasa Indonesia sehingga
dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dalam berbahasa.
TIM REDAKSI HMPS BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PELAKSANAAN UJIAN UKBI
KADE PURWAREGINA YUNITA (
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UKM RESIMEN MAHASISWA SATUAN C-905/GANESA YUDHA

PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR (DIKLATSAR)
SE-UGRACENA BALI ANGKATAN XXXVI

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. Sebagai bentuk pengabdian terhadap
Universitas maupun kepada negara, Resimen Mahasiswa Satuan C-905/Ganesa Yudha telah
melaksanakan beberapa kegiatan, seperti: PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR (DIKLATSAR)
RESIMEN MAHASISWA UGRACENA BALI ANGKATAN XXXVI TAHUN 2022
Sabtu, 21 Mei 2022 sampai Selasa, 31 Mei 2022 Calon Resimen Mahasiswa Angkatan XXXVI
Satuan C-905/Ganesa Yudha Universitas Mahasaraswati Denpasar telah melaksanakan kegiatan
“Pendidikan dan Latihan Dasar Angkatan XXXVI Resimen Mahasiswa Ugracena Bali Tahun 2022”
yang bertempat di Rindam IX/Udayana selama 10 hari. Dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki
beberapa rangkaian seperti Upacara Pembukaan dan Penutupan Diklatsar, Pemberian Materi, dan
Pembaretan. 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 antar Resimen Mahasiswa Ugracena Bali, membentuk kemandirian pada
diri calon anggota Resimen Mahasiswa, meningkatkan kualitas generasi muda agar menjadi disiplin,
bertanggung jawab serta mempunyai rasa Nasionalisme, Cinta Tanah Air, dan menghasilkan
anggota Resimen Mahasiswa yang mau berjuang dengan siap dan sigap bagi Kampus maupun
Negara.
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Untuk mengikuti Pendidikan ini calon anggota Resimen Mahasiswa Satuan C-905/Ganesa
Yudha Universitas Mahasaraswati Denpasar telah mengikuti 2 pendidikan sebelumnya yaitu
Pendidikan Satuan serta Pra Pendidikan dan Latihan Dasar Angkatan XXXVI. Kegiatan ini diikuti
oleh beberapa Resimen Mahasiswa Se-Ugracena Bali yaitu, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Universitas Warmadewa Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Universitas Hindu Indonesia, Universitas
Mahadewa Indonesia, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
Mpu Kuturan Singaraja dan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Calon anggota Resimen
Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan ini berjumlah 70 orang dari berbagai Kampus yang ada di
Bali.
Calon anggota Resimen Mahasiswa selama mengikuti pendidikan ini mendapatkan
beberapa materi yaitu, PBB yang diberikan oleh Bapak Sertu Rudi Bambang Hartono, Masa
Orientasi yang diberikan oleh Bapak Serka I Nengah Indra Purnama, Wawasan Kebangsaan yang
diberikan oleh Bapak Letkol Infantri Sugiri, PPM yang diberikan oleh Bapak Pelda I Gusti P Agung
Wirawan, CMI yang diberikan oleh Kapten Infantri Haryono, Proxy War yang diberikan oleh Bapak
Letkol Infantri Ferdinanus TM. Shine, S.IP, Napza yang diberikan oleh Bapak Letda Ckm dr. Akbar
Prajorghy Utama, Longmalap yang diberikan oleh Bapak Serma I Ketut Gunawan, Kepemimpinan
yang diberikan oleh Bapak Letkol Infantri Muhammad Windra Lisrianto, S.E., M.I.K, Navigasi Darat
yang diberikan oleh Bapak Sertu I Gusti Agung Ketut Adnyana, Pengjatri yang diberikan oleh
Bapak Letda Infantri I Komang Sastrawan, Teknik Penanggulangan Bencana yang diberikan oleh
Bapak Pelda I Wayan Widiarta, Mountenering yang diberikan oleh Kapten Infantri I Ketut Sudiasa,
TUM & TUS yang diberikan oleh Lettu Infantri I Gusti Nyoman Widi Sandi Arsa, Renang Dasar Militer
yang diberikan oleh Bapak Pelda I Wayan Widiarta, Niksarpur yang diberikan oleh Kapten Infantri I
Gusti Suwartawan, dan Caraka Malam yang diberikan oleh Bapak Lettu Infantri I Gusti Nyoman Widi
Sandi Arsa.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tetap mengikuti standar Protokol kesehatan. * Aulia
Putri/ UKM Resimen Mahasiswa Satuan C-905/Ganesa Yudha UNMAS Denpasar
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UKM FUTSAL GANESHA
UNMAS FC DENPASAR
PRESENT TO GANESHA
UNMAS CUP TAHUN 2022

U

KM Futsal Ganesha Unmas merupakan
salah satu unit kegiatan mahasiswa
yang bergerak di bidang olahraga.
Banyak prestasi yang telah ditunjukan oleh ukm
futsal ganesha unmas dalam mengharumkan
nama lembaga yang kita cintai ini dengan
memenangkan beberapa event turnamen.
Dan pada kesempatan kali ini ukm futsal
ganesha unmas mengadakan suatu event yang
cukup bergengsi di kalangan anak – anak
penggemar olahraga bola khususnya futsal.
Event ini diberi nama Turnamen Futsal Ganesha
Unmas Cup Tahun 2022. Turnamen futsal yang
diselenggarakan oleh ukm futsal ini bertujuan
untuk mempromosikan kampus / lembaga
tercinta di kalangan anak muda pencinta
olahraga serta untuk mencari bibit unggul
untuk bergabung menjadi keluarga besar ukm
futsal ganesha unmas.

Persaingan yang cukup sengit terjadi pada
saat penentuan tim manakah yang akan
menjadi sang juara pada turnamen futsal
ganesha unmas cup tahun 2022 ini. Dimana
tim Friendly FC akan melawan tim MM FC
untuk memperebutkan gelar sang juara.
Strategi dan permainan cantik telah disusun
oleh kedua belah tim didalam lapangan
agar bisa memenangkan pertandingan ini.
Setelah melewati waktu yang cukup panjang
akhirnya pertandingan pun berakhir dengan
dimenangkan oleh Tim MM FC keluar sebagai
SANG JUARA pada Turnamen Futsal Ganesha
Unmas Cup Tahun 2022 ini.

Turnamen futsal ini diselenggarakan pada
tanggal 5 Mei 2022 bertempat di Lapangan
Tanjung Sari Futsal Tohpati. Dalam turnamen
futsal ini menggunakan sistem liga, dimana
setiap tim akan bertanding sehingga
mendapatkan 4 tim terbaik yang akan diadu
kembali sampai ke babak final. Adapun tim
yang berhasil masuk ke babak 4 besar yaitu
Kampung FC, Farmasi, Friendly FC dan MM FC.
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ENGLISH CLUB COMING WITH A NEW
NATIONAL PROJECT
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
PESTA KESESENIAN BALI KE-XLIV TAHUN 2022
Papan Nama
Lambang Universitas Mahasaraswati Denpasar
Peed Jegeg Bagus
Barisan Gebogan Bunga
Barisan Bandrangan
Barisan Tombak
Tari Kebesaran Saraswati
Tari Kipas
Barisan Mundut Patirtan
Barisan Tedung
Penabuh Adi Merdangga

Penata Tari : I Wayan Gede Aditya Pratita, S.Pd., M.Sn
Penata Tabuh : Putu Suwarsa, S.Sn
Kadek Tunas Sanjaya, S.Sn Komang Tirta

Hallo guys!!
Dalam masa pemulihan pandemi ini, English
Club hadir dengan program kerja baru yang
bernamakan English Club Exploring Innovation
yang kami singkat menjadi ECLORIATION.
Kegiatan ECLORIATION ini tingkatannya
nasional lo guys.. Dan kegiatan ECLORIATION
ini juga akan menjadi program kerja tahunan
UKM English Club, dan pada setiap tahun akan
ada tema dan jenis kegiatan yang berbeda
dan pastinya sangat seru, menyenangkan, dan
juga menambah wawasan baru bagi setiap
peserta dan panitia. Pada ECLORIATION
2021 tahun ini UKM English Club mengadakan
Webinar Nasional dan National Article English
Competition sebagai rangkaian acara English
Club Exploring Innovation 2021 (ECLORIATION
2021) dengan tema “Sosio-Culture
Development in Pandemic Era” pada hari Sabtu,
24 Juli 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk
membangkitkan semangat mahasiswa/i dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
mengenai pengembangan sosial budaya
selama pandemi juga meningkatkan kreativitas
mahasiswa/i. Selain itu ECLORIATION 2021
juga bertujuan untuk mengenalkan Universitas
Mahasaraswati Denpasar ke masyarakat luas
serta mengasah kemampuan dan keterampilan
dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai
bahasa Internasional.

National Article English Competition ini dilaksanakan
dalam skala nasional dengan kategori peserta adalah
mahasiswa/i aktif dari kampusnya, yang tergabung
dalam sebuah tim yang terdiri dari 3 orang. Dari 16
tim yang telah mendaftar dan mengirimkan artikelnya,
berikut adalah pemenang Article Competition ECLORIATION 2021:
Juara 1 dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan judul artikel Covid-19 Fake News Dissemination
and Mitigation Strategies.
Juara 2 dari Universitas Mahasaraswati Denpasar
dengan judul artikel The Impact of The Covid-19 Pandemic on The Omed-Omedan Tradition in Banjar Kaja
Sesetan, denpasar.
Juara 3 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan
judul artikel The Change of Handshaking Interaction
in The Indonesia University of Education During The
Covid-19 Pandemic.
Sebagai puncak acara, pada hari Sabtu, 24 Juli 2021
telah diselenggarakan Webinar Nasional secara virtual
melalui Zoom Meeting. UKM English Club mengundang dua narasumber yaitu:
Didi Nini Thowok, seorang penari, koreografer, dan
dance show director.
Ini Luh Putu Diah Desvi Arina, S. IKOM, Miss Internet Indonesia 2019.
*Darma & Festa/ UKM ENGLISH CLUB
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PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
(COMMUNITY
SERVICE)
HMPS
PENDIDIKAN
BAHASA
INGGRIS
UNMAS
DENPASAR
TAHUN
2022

H

impunan Mahasiswa Program Studi
atau yang lebih dikenal dengan HMPS
merupakan salah satu organisasi
mahasiswa yang berada dibawah naungan
Program Studi. HMPS Pendidikan Bahasa
Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mahasaraswati Denpasar
melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat. Dimana kegiatan ini merupakan
salah satu bagian dari program kerja HMPS
Pendidikan Bahasa Inggris untuk periode
kepengurusan tahun 2021/2022. Kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengambil
tema “Caring for Each Other and Happy
Together”. Kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 8
Januari 2022 di Yayasan Pendidikan Dria Raba
Denpasar.
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Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh seluruh anggota
dari HMPS Pendidikan Bahasa Inggris, namun
juga dihadiri oleh Bapak Dekan FKIP Universitas
Mahasaraswati Denpasar Dr. Drs. I Nyoman Suparsa,
M.S. beserta jajarannya, Ibu Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris Ni Made Wersi Murtini,
S.Pd., M.Pd., Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris Anak Agung Putri Maharani S.Pd.,
M.Pd., serta perwakilan dari Dosen Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris yang diwakili oleh Putu
Ayu Paramita Dharmayanti, S.Pd., M.Pd. Ibu Ketua
Yayasan, Pengurus Yayasan, serta seluruh peserta
didik penyandang disabilitas di Yayasan Pendidikan
Dria Raba juga ikut serta dalam kegiatan ini.
Acara diawali dengan penyampaian sambutan
dari Bapak Dekan FKIP Unmas Denpasar dan Ibu
Ketua Yayasan Pendidikan Dria Raba. Kemudian
dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada
pihak yayasan. Tidak hanya itu, acara
dilanjutkan dengan pemberian edukasi
dengan topik Pembelajaran Bahasa
yang Komunikatif dengan Teknik Digital
Story Telling dan Role Play untuk Peserta
Didik Penyandang Disabilitas di Yayasan
Pendidikan Dria Raba. Seluruh peserta
didik merasa sangat senang karena
mendapatkan edukasi atau pengetahuan
yang baru dengan baik. Kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat ini
diharapkan dapat memebrikan semangat
dan motivasi kepada seluruh peserta
didik agar tetap semangat untuk belajar
dan meraih cita-cita mereka. Kegiatan
ini diharapkan dapat berlangsung
seterusnya dan memberikan kontribusi
yang positif terhadap peserta didik
penyandang disabilitas maupun kepada
mahasiswa. *Ni Luh Putu Sapna Sagita/
HMPS Pendidikan Bahasa Inggris
JULI 2022 MAHAWIDYA SARASWATI
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UKM KIM:
SARANA UNTUK BERPIKIR ILMIAH
Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan
melalui metode ilmiah. Kegiatan ilmiah yang
baik memerlukan sarana berpikir untuk
melaksanakan penelaahan ilmiah. Sarana
ilmiah pada dasarnya merupakan suatu
wadah untuk menuangkan kreatifitas hingga
menemukan konsep pemecahan masalah
sehari-hari. Dalam rangka mewujudkan sarana
ilmiah di kalangan pelajar dan mahasiswa,
Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Ilmiah
Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar
menyelenggarakan kegiatan Pekan Ilmiah
Pelajar (PILAR) IX Tahun 2022. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 Januari
secara hybrid (daring dan luring). PILAR IX
kali ini mengusung tema “Peran Generasi Z
dalam Mewujudkan SDGs di Era Society 5.0”.
Kegiatan lomba yang diselenggarakan terdiri dari Pidato Bahasa Indonesia Tingkat SMP/MTs Se-Indonesia,
LKTI Tingkat SMA/SMK/MA se-Indonesia, Artikel Ilmiah Tingkat Mahasiswa/i Se-Indonesia, Gagasan
Berwirausaha Mahasiswa Mahasraswati serta Seminar Nasional. Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tingkat SMP/
MTs Se-Indonesia, diikuti oleh 38 peserta. LKTI Tingkat SMA/SMK/MA Se-Indonesia diikuti oleh 20 tim. Lomba
Gagasan Berwirausaha Mahasiswa Mahasaraswati diikuti oleh 9 tim yang berasal dari Organisasi Mahasiswa di
Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Seminar Nasional kali ini diikuti oleh 377 peserta, Narasumber
pada kegiatan kali ini diisi oleh Ida Bagus Mandhara Brasika, S.Si, M.Sc., DIC dan I Made Andi Arsana, Ph.D.
Dengan terselenggaranya kegiatan Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR) Ke-IX ini diharapkan mampu mengenalkan
kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada masyarakat umum serta menjadi wadah kompetisi guna
mendukung potensi para generasi muda dalam berpikir ilmiah.
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Tidak hanya sampai pada kegiatan PILAR IX, sarana ilmiah kembali kami adakan dalam bentuk Pelatihan
Penulisan Karya Tulis, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota
dan Calon Anggota UKM KIM dan diisi oleh drg. Ni Wayan Arni Sardi, M. Biomed selaku Pembina UKM
KIM. Pada tanggal 22 Maret 2022 dilanjutkan dengan diadakannya kegiatan Workshop Ilmiah “Edisi Khusus
PKM”. Rangkaian kegiatan diawali dengan Sosialisasi Pedoman PKM Tahun 2022 yang diisi oleh Dr. Ketut Agus
Adrinata, S.Farm., M. Biomed., Apt. Pada tanggal 29 Maret 2022, kegiatan dilanjutkan dengan Bedah Proposal
PKM yang turut mengundang Prof. Dr. rer. nat Sundani Nurono Soewandhi, M. Si., Apt. sebagai narasumber.
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar yang sedang menyusun proposal
PKM yang akan diajukan pada pendanaan tahun ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan
kompetensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, khususnya PKM.
Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh mahasiswa di bangku kuliah perlu diaplikasikan.
Mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam
upaya pembangunan nasional, melalui proses belajar
yang diiringi pula dengan kerja nyata di lingkungan
masyarakat. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta untuk
menemukan permasalahan yang terdapat di masyarakat,
maka Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Ilmiah
Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar
menyelenggarakan kegiatan Mandala Karya. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 April 2022 berlokasi
di Gedung Widyasaba dan Desa Jungutan, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem. Kegiatan diawali
dengan pemaparan materi mengenai Selayang Pandang
PKM dan Teknis Observasi Permasalahan di Desa yang
diisi oleh Bapak Cokorda Javandira, S.P., M.P. serta
Evaluasi PKM Tahun 2022 yang diisi oleh Ibu drg. Ni Wayan Arni Sardi, M.Biomed kepada peserta Mandala
Karya yang merupakan Calon Anggota UKM KIM. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan
mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta penggunaan Microsoft Word kepada siswa SD kelas 5 dan 6 SD
N 2 Jungutan serta Sosialisasi dan Pelatihan Pengembangan Media Sosial Objek Wisata Bukit Surga oleh Pengurus
UKM KIM. Beriringan dengan kegiatan tersebut, dilaksanakan juga kegiatan observasi mengenai permasalahan
masyarakat di Desa Jungutan oleh Peserta Mandala Karya dan dilanjutkan dengan brainstorming PKM yang diisi
oleh drg. Ni Wayan Arni Sardi, M. Biomed selaku Pembina UKM KIM. Kegiatan observasi dan brainstorming
diadakan untuk memfasilitasi Calon Anggota UKM KIM dalam menemukan ide yang nantinya dapat dijadikan
sebagai bahan penyusunan proposal PKM.
Penyusunan proposal PKM tidak terlepas dari kontribusi dosen dan mahasiswa dalam menuangkan gagasan ke
dalam bentuk tulisan ilmiah. Kerja sama antar dosen pendamping dengan mahasiswa tentunya menjadi poin
penting dalam penyusunan proposal PKM. Pada tanggal 31 Mei 2022 Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok
Ilmiah Mahasiswa mengadakan kegiatan Workshop PKM KUAL (Kreatif, Unik, Kearifan Lokal). Kegiatan ini
diikuti oleh dosen di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dan turut mengundang Prof. Dr. rer.
nat Sundani Nurono Soewandhi, M. Si., Apt. sebagai narasumber serta drg. Ni Wayan Arni Sardi, M. Biomed
selaku moderator. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan pelatihan kepada dosen dalam
membantu dan membimbing mahasiswa
untuk menemukan ide-ide kreatif yang dapat
dituangkan dalam proposal PKM atau karya
tulis lainnya. Kegiatan ini akan berlanjut
hingga bulan Oktober, sehingga diharapkan
persiapan untuk pendanaan proposal PKM
Tahun 2023 lebih maksimal. Karya Bersama
Pengurus UKM KIM Periode 2021/2022
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WEBINAR KEWIRAUSAHAAN & LOMBA
AKUNTANSI III
Kegiatan webinar kewirausahaan dan lomba akuntansi

ini mengusung tema Webinar Kewirausahaan
"Menumbuhkan Semangat Entrepreneurship yang Kreatif
dan Inovatif Pada Generasi Z Di Era Pandemi" dan tema
Lomba Akuntansi III “Improve Your Competence,
Integrity, and Professionalism To Become A Qualified
Young Accountant” yang dihadiri oleh 436 peserta,
dilaksanakan secara online melalui media Zoom Meeting
dan Live Streaming YouTube. Acara ini menghadirkan 3
narasumber yaitu A.A. Ngurah Cahaya Paramananda,
SST. AK., CFP, CSA (CEO & Founder Financial Evolution
(Fin.E) Bali), Made Arya Wiratama, S.Ak (Owner
Angkringan Nusantara Bali) dan I Gede Wira Pratama,
S.Ak (Investor Saham & Ketua Ikatan Alumni
Akuntansi Mahasaraswati) dengan moderator pada
acara hari ini, yaitu Ni Putu Ika Candra Kirani (Sekretaris
Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi
UNMAS Denpasar) serta Dewan Juri pada Lomba
Akuntansi III, yaitu Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si
(Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Triatma
Mulya). Kami mengucapkan selamat kepada para
pemenang Lomba Akuntansi III, diantaranya:

Senin, 14 Februari 2022, Program Studi Akuntansi
bersama Himpunan Mahasiswa Program Studi
Akuntansi & Ikatan Alumni Akuntansi Mahasaraswati
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Mahasaraswati Denpasar menyelenggarakan
Webinar Kewirausahaan dan Lomba Akuntansi III
dalam rangka memperingati Anniversary HIMASA
Unmas Denpasar yang ke-10 tahun guna
mewujudkan visi prodi akuntansi, yaitu Terwujudnya
Program Studi Akuntansi yang Bermutu dan
Berkarakter yang Menghasilkan Sumber Daya
Manusia Profesional di Bidang Akuntansi. Webinar
Kewirausahaan dan Lomba Akuntansi III ini
dilaksanakan dengan bertujuan untuk meningkatkan
semangat dan minat generasi Z untuk memulai
berwirausaha, menciptakan akuntan muda yang
berkualitas dan mampu bersaing di masa depan,
mengasah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis
suatu kasus transaksi akuntansi, sebagai wujud
keikutsertaan alumni dan praktisi dalam
mengembangkan kemampuan mahasiswa serta peran
alumni dalam memberikan pembelajaran di program
Studi Akuntansi.

Juara 1 : I Gede Agus Suartama
Juara 2 : Ni Putu Sukarini
Juara 3 : Ni Made Adelia Andika Putri
Terima kasih kepada para peserta yang telah
berpartisipasi pada acara hari ini, semoga
dengan terlaksananya acara Webinar
Kewirausahaan dan Lomba Akuntansi III ini
dapat menambah relasi, pengalaman serta
ilmu yang bermanfaat bagi panitia maupun
peserta.

MENGUKIR PRESTASI

BERSAMA UKM GANESHA
BADMINTON UNMAS
DENPASAR

A

pakah kalian gemar bermain
bulu tangkis? Atau kalian pencinta olahraga
bulu tangkis? Jika iya, maka Unit Kegiatan
Mahasiswa Ganesha Badminton adalah
ukm yang tepat untuk kalian menyalurkan
kemampuan maupun hobi dalam bermain
bulu tangkis. Tentu saja, permainan bulu
tangkis ini merupakan salah satu olahraga
yang paling banyak digemari di kalangan
mahasiswa, apalagi ukm Ganesha
Badminton juga memiliki torehan prestasi.
UKM Ganesha Badminton megadakan latihan setiap hari minggu
mulai pukul 10.00 – 14.00 WITA latihan ini dilakukan untuk
mengasah kemampuan individual anggota ukm serta menjaga pola
hidup sehat dengan berolahraga secara teratur. Memulai latihan,
setiap anggota dilatih dan diberikan arahan mulai dari cara
memegang raket yang benar, teknik servis, gerakan kaki, sampai
posisi badan yang baik saat bermain bulu tangkis.
UKM Ganesha Badminton juga mengikuti tournament –
tournament yang diadakan oleh perguruan tinggi yang dimana ukm
Ganesha Badminton pernah menyabet juara III dalam tournament
Undiknas Badminton Competition, ini membuktikan bahwa ukm
Ganesha Badminton memiliki talenta – talenta yang dapat
mengharumkan nama Universitas Mahasaraswati Denpasar di
tingkat perguruan tinggi maupun tingkat nasional nantinya.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, bergabung
bersama UKM Ganesha Badminton
Unmas Denpasar

Salam Olahraga

Himasa 2022
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Mela Trisna Dewi
UKM Ganesha Badminton
Fakultas Farmasi / D3 semester 6
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3

K EMERIAHAN HUT
FAKULTAS FARMASI YANG

rd

Galenica, Art, Sport and Science (GASS) merupakan salah

satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Farmasi UNMAS untuk merayakan HUT Fakultas
Farmasi. Tidak seperti tahun lalu, acara Galenica, Art, Sport and
Science (GASS) tahun ini diselenggarakan dengan sangat meriah
namun tetap menaati protol kesehatan dengan menggunakan
masker, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Pembukaan
Galenica, Art, Sport and Science (GASS) dilaksanakan pada hari
Sabtu, 11 Desember 2021 secara luring di Pura Sakenan, Desa
Serangan, Denpasar, Bali yang dihadiri oleh para dosen, staf &
pegawai, perwakilan setiap kelas dan Ketua ormawa dilingkungan
Umnas Denpasar. Galenica, Art, Sport and Science (GASS) dibuka
langsung oleh Bapak apt. I Made Agus Sunadi Putra, S.Si., M.Biomed.
selaku dekan Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar, acara pembukaan
dilaksanakan bersamaan dengan aksi sosial di area Pura Sakenan.

Galenica, Art, Sport and Science (GASS) memiiki rangkaian
perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Farmasi program
studi D3 Farmasi, S1 Farmasi dan lintas jalur, setiap kelas
mengirimkan perwakilan untuk mengikuti perlombaan yang sudah
di tentukan oleh panitia. Galenica, Art, Sport, and Science (GASS)
menjadi ajang mencari bakat, membentuk potensi diri, dan
kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang
bersifat positif. Kami sadar bahwa Galenica, Art, Sport, and Science
(GASS) juga perlu dilaksanakan demi mencari, mengembangkan,
dan meningkatkan potensi akademik maupun non akademik.
Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak menghalangi dan

menurunkan semangat kami kami untuk tetap melaksanakan kegiatan ini.
Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang
telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana
seperti semula

Mela Trisna Dewi,
BEM Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar,
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PEED AYA (PAWAI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
PESTA KESESENIAN BALI KE-XLIV TAHUN 2022
“Mahasaraswati Banyuning Pangeweruh”

Kegelapan jagat raya, kebodohan menyelimuti
alam semesta, etika moral manusia seakan
ditelan bumi, kehancuran bumi pertiwi tak
terelakkan. Melihat kehancuran tersebut
maka diutuslah Dewi Saraswati oleh
Dewa Tri Murti untuk turun ke dunia
memancarkan sinar suci pengetahuan guna
memberikan penerangan kepada setiap insan
manusia. Pengeruwatan alam semesta melalui
penyucian alam pikiran manusia, bersumber
dari ilmu pengetahuan. Penyucian alam
pikiran setiap insan manusia dengan air
suci, diibaratkan ilmu pengetahuan seperti
air suci (tirtha) untuk pengeruwatan bhuana
agung dan bhuana alit, air sebagai ilmu
pengetahuan, air sumber kehidupan, maka
dimuliakannya air ilmu pengetahuan sebagai
sumber kehidupan manusia, membersihkan atau
menyucikan diri dengan air ilmu pengetahuan,
karena kegelapan hanya bisa dibersihkan
dengan pengetahuan suci, sehingga dapat
menciptakan kemakmuran, kemajuan,
perdamaian, dan meningkatkan keberadaban
umat manusia yang kemudian diperingati
pada saat hari raya Saraswati dan Banyu
Pinaruh.
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TALKSHOW
FROM CREATIVITY
INTO
INDUSTRY
“How to Build and
Develop a Career by
Finding Your Passion in
Creative Industry”
Pada tanggal 19 Maret 2022, Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing
mempersembahkan sebuah acara Talkshow dengan
tema “From Creativity Into Industry: How to Build
and Develop a Career by Finding Your Passion in
Creative Industry”. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan motivasi, edukasi, and inspirasi kepada
seluruh peserta mengenai pentingnya industri kreatif
dalam menghadapi persaingan global. Selain itu,
kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam soft skill
seperti time management, kepemimpinan,
kemampuan komunikasi, dll.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring (online)
menggunakan media platform Zoom Meeting yang
diikuti oleh perserta dari lingkungan Universitas
Mahasaraswati Denpasar dan dari berbagai wilayah
di Indonesia. Talkshow kali ini dipandu oleh seorang
moderator yang berasal dari salah satu dosen
Fakultas Bahasa Asing yaitu bapak Gede Irwandika,
S.Pd., M.Hum.

Dalam kegiatan talkshow tahun ini, Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing
menghadirkan narasumber tunggal yaitu Antonio
Infloreska Jovialsra da Lopez atau dikenal dengan
nama Jovial da Lopez merupakan seorang aktor,
komedian, dan youtuber berkebangsaan Indonesia
yang saat ini menjadi menjabat sebagai Chief
Creative Officer pada perusahaan rintisan milik
Najwa Shihab yaitu Narasi TV dan merupakan
owner dari Da Lopez Entertaiment serta Co-Owner
dari Bumi Basketball.
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Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing
Universitas Mahasaraswati Denpasar berkolaborasi
dengan HMPS Sastra Inggris Fakultas Bahasa Asing
Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (pengmas)
dengan memberikan workshop pengembangan
“public speaking presentation skill” dibawah binaan
Ketua Unit P2M & HKI sekaligus dosen Fakultas
Bahasa Asing Unmas Denpasar, Dr. A.A. Ayu Dian
Andriyani, S.S., M.Hum dan Putu Nur Ayomi, S.S.,
M.Hum. Kegiatan ini menargetkan siswa/i SMA/
SMK di Bali.

Kegiatan ini memiliki tujuan agar siswa/i SMA/
SMK di Bali lebih memahami ilmu public speaking
dengan baik dan benar, meningkatkan pemahaman
public speaking khususnya pada bidang presentasi,
serta memperkenalkan Fakultas Bahasa Asing
Unmas Denpasar kepada siswa/i SMA/SMK di Bali
dan masyarakat luas. Diharapkan dengan adanya
kegiatan ini dapat membantu siswa/i dalam
mengembangkan soft skill yang terpendam dari
masing-masing siswa serta terwujudnya salah satu
bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu
pengabdian kepada masyarakat.

BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS
BAHASA ASING UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR
”BOUNDLESS CREATIVITY”
COLLABORATION
BEM FAKULTAS BAHASA ASING X HMPS
SASTRA INGGRIS
PENGABDIAN MASYARAKAT : WORKSHOP
PENGEMBANGAN “SOFT SKILL PUBLIC
SPEAKING”
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Kegiatan workshop pengembangan “public
speaking presentation skill” ini telah dilaksanakan
dari bulan Nopember tahun 2021 hingga bulan
Februari tahun 2022. Terdapat 5 (lima) sekolah yang
menjadi sasaran dalam kegiatan ini, diantaranya
SMK Wira Harapan, SMKN 1 Denpasar, SMAN
1 Kintamani, SMK Bali Dewata, dan SMK Kertha
Wisata. Kegiatan ini diikuti oleh 30-40 peserta dari
setiap sekolah dengan durasi 90 menit/pertemuan.

Pelaksanaan workshop pengembangan “public
speaking presentation skill”. dibagi menjadi dua,
yaitu secara luring (offline) dan daring (online).
Secara luring, panitia dan pendamping mendatangi
sekolah yang bersangkutan secara langsung, sehingga
kegiatan workshop dilakukan bertatap muka secara
langsung dengan peserta. Sekolah yang menjalani
workshop secara luring adalah SMK Kertha Wisata
pada tanggal 6 Januari 2022 dan SMK Bali Dewata
pada tanggal 8 Januari 2022. Secara daring, panitia,
pendamping, dan peserta melaksanakan workshop
menggunakan media platform Zoom Meeting.
Sekolah yang menjalani workshop secara daring
adalah SMK Wira Harapan pada tanggal 26
November 2021, SMKN 1 Denpasar pada tanggal 4
Februari 2022, dan SMAN 1 Kintamani pada tanggal
7 Februari 2022.
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Dentistry Open
House 2022 :
Start Your
Journey With
FKG UNMAS
Made Ayu Imas Pradnyanandini selaku ketua
panitia dari kegiatan Dentistry Open House pada
tahun ini menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya
Dentistry Open House ini adalah memberikan
gambaran kepada peserta mengenai kehidupan
perkuliahan di FKG UNMAS, meningkatkan minat
peserta untuk melanjutkan studinya pada bidang
kedokteran gigi dan juga melanjutkan studi mereka
di FKG UNMAS serta meningkatkan eksistensi dari
FKG UNMAS di kalangan SMA di seluruh Bali
bahkan seluruh Indonesia.

Kegiatan ini adalah salah satu pengalaman
pertamaku sebagai ketua panita tentunya banyak
kekurangan yang terjadi tapi kegiatan ini dapat
berjalan lancar tidak lain karena bantuan dari
kakak-kakak panitia yang lain serta teman-teman
yang sudah membantu kegiatan ini segingga bisa
berjalan lancar.” Ucap Imas. Ia juga berharap agar
kegiatan Dentistry Open House ini semakin tahun
semakin lebih baik, dan juga jumlah pesertanya
semakin banyak.

Dentistry Open House 2022 merupakan salah
satu program kerja yang diadakan oleh Departemen
Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa FKG UNMAS
Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13
Februari 2022 secara offline di kampus FKG UNMAS
Denpasar dan juga secara online via zoom meeting
yang dimana sasaran peserta dari kegiatan ini
adalah seluruh siswa kelas XII yang akan
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
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Fun Fact : Hari
Surat Perintah

Dentistry Youth Camp
Sebagai Ajang
Keterampilan
Manajemen Mahasiswa

Salah satu program kerja BEM FKG Unmas
Departemen Internal adalah Dentistry Youth Camp,
yang tahun ini memilih tema “membentuk
Mahasiswa yang memiliki jiwa berani, sigap, serta
rasa solidaritas dalam mengatasi segala keadaan.”
Tema tersebut dipilih bukan tanpa alasan, menurut
Dika Diwangga selaku ketua panitia DYC Mamelon
2022, tema tersebut bermakna mahasiswa harus
berani mengambil langkah-langkah awal yang belum
pernah dilakukan, lalu harus sigap menerima
sesuatu seperti terkait informasi perkuliahan, serta
solid karena sebagai manusia kita tidak dapat hidup
sendirian, pasti membutuhkan bantuan dari orang
lain.
Rangkaian DYC Mamelon 2022 dilaksanakan secara
online dan offline. Pada tanggal 22 Februari 2022
dilaksanakan secara online berupa webinar via Zoom
Meeting. Puncak acara DYC Mamelon 2022
dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2022 secara
offline, bertempat di Agro Puncak Bukit Catu,
Bedugul. Karena sedang masa pandemi,
tentunya kegiatan offline lebih riskan, jadi panitia
DYC Mamelon 2022 mempersiapkan acara ini lebih
ekstra dengan memfasilitasi swab antigen dan
memperketat protokol kesehatan bagi yang hadir.
Dika Diwangga yang diwawancarai beberapa waktu
lalu menegaskan bahwa kegiatan DYC ini sangat
penting dilakukan, karena bertujuan mengakrabkan
angkatan terutama angkatan mahasiswa baru yaitu
angkatan Mamelon. Dika sendiri mengungkapkan
rasa terima kasihnya kepada pihak Dekanat yang
sudah memberikan izin dan dukungan untuk berjalannya acara DYC, serta berpesan kepada angkatan
Mamelon untuk selalu semangat dalam menjalani
perkuliahan di FKG Unmas dan kelak dapat menjadi dokter gigi yang mengabdi kepada bangsa dan
negara.
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“Semoga semua kesalahan dan kekurangan yang
terjadi di DYC tahun ini dapat diminimalisir di
DYC selanjutnya dan semoga pandemi cepat berlalu,
sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar serta tanpa
dibatasi dengan masker lagi.” Ujar Dika Diwangga
sebagai penutup.
Penulis : Ni Luh Eka Purnamayanti

Hari Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR)
adalah hari untuk memperingati penandatanganan
surat perintah untuk menangani peristiwa G30S/PKI
yang sempat menyebabkan keamanan Negara
berada dalam situasi yang buruk dari Presiden
Soekarno kepada Presiden Soeharto yang pada saat
itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi
Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai
Peristiwa Hari Surat Perintah 11 Maret.
1.SUPERSEMAR Tidak Ada Yang Asli. Menurut
Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik
Indonesia, SUPERSEMAR memiliki 4 versi dan dari
keempat versi tersebut tidak ada yang asli. Keempat
versi tersebut berasal dari 3 instansi yang berbeda
yaitu 1 versi dari Akademi Kebangsaan, 2 versi dari
TNI AD, dan 1 versi dari Sekretariat Negara
2. Para Tokoh SUPERSEMAR
Para tokoh yang diketahui terlibat dalam peristiwa
SUPERSEMAR Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir
Jendral Amirmachmud, Brigadir Jendral Basuki
Rahmat, dan Presiden Soekarno. Mengenai pengetik
SUPERSEMAR masih menjadi sebuah misteri,
karena keempat tokoh tersebut tidak mengakui
bahwa perihal siapa yang mengetik.
3. Sayembara 1 Miliar

Seorang Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Asvi Warman pada 2019 pernah
melakukan sayembara yang berhadiah 1 miliar
kepada siapapun yang berhasil menemukan versi
asli dari SUPERSEMAR.
4. SUPERSEMAR Bukan Surat Pemindahan
Kekuasaan Banyak yang mengetahui bahwa SUPERSEMAR
adalah surat pemindahan kekuasaan kepresidenan
RI, padahal SUPERSEMAR adalah surat perintah
untuk menangani pasca kejadian G30 S/PKI.
Walaupun SUPERSEMAR bukanlah surat
pemindahan kekuasaan kepresidenan RI, tetapi
peristiwa ini menjadi titik awal dari dimulainya
perpindahan masa orde lama ke masa orde baru..
Penulis: Chenia Santoso, Putri Aryatih Balta
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SARASWATI
ENTREPRENEUR
FESTIVAL
BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA
FAKULTAS
EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS
MAHASARASWATI

SARASWATI ENTREPRENEUR FESTIVAL (SEF)
2022 merupakan sebuah kegiatan yang di
selenggarakan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun SEF
tahun ini merupakan SEF Vol.IV yang mengambil
tema “Rise Up Entrepreneurship”, Dari tema kali
ini, kami berharap bisa membangkitkan kreativitas
dan semangat berwirausaha mahasiswa maupun
masyarakat pelaku UMKM di masa pandemi.
Maksud tujuan kami mengangkat tema ini untuk
berjuang agar bangkit di masa pandemi ini agar
dapat lebih luas untuk menyalurkan segala Inovasi
dan Kreativitas. Selain itu dari tema tersebut
diharapkan dapat memulihkan semangat bagi
Wirausahawan untuk membangun kembali keadaan
ekonomi yang terpuruk menjadi seperti saat sebelum

Kegiatan ini juga dirangkai dengan “Road To
SEF” dimana berisikan beberapa kegiatan antara
lain 1) Penampilan Bakat Finalis Jegeg Bagus Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2022; 2) Lomba Bussiness
Plan (kolaborasi dengan HMK FEB UNMAS DPS);
3) Lomba Dance Cover K-Pop; 4) Lomba Foto dan
Videografi; dan 5) Lomba Band Akustik yang akan
diselenggarakan sebelum acara Puncak SARASWATI
ENTREPRENEUR FESTIVAL (SEF) 2022. Kegiatan
ini diselenggarakan selama 4 bulan.
Dengan adanya kegiatan “Saraswati Entrepre-

neur Festival (SEF)” di harapkan mampu memupuk
rasa persatuan dan kesatuan dalam diri mahasiswa
sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Serta kegiatan ini juga
diharapkan menambah semangat generasi muda terutama mahasiswa untuk berwirausaha dan memiliki
tekad serta semangat juang yang tinggi guna menjadi
wirausaha muda yang sukses serta dapat menjadikan
pegangan ilmu untuk mahasiswa guna membangun
Startup baru yang dapat menciptakan lapangan kerja
baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Prosiding
ber ISBN dan HKI Mahasiswa adalah hasil yang
diharapkan.
I Putu Kevin Gautama/Bidang Pengmas/BEM FEB
Unmas Denpasar/Semester VI
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KUDA HITAM

Lomba dimulai jam 09.00 –17.00 wita selanjutnya

Webinar Teknik Fakultas Teknik Universitas

Mahasaraswati Denpasar, merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh BEM Fakultas Teknik pada 19 Desember
2021. Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan peserta
webinar mengenai Building Information Modeling (BIM)
Pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi dan mempromosikan
Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar
kepada masyarakat umum dan mahasiswa diluar lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Webinar Teknik dilaksanakan secara online dan diikuti
oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati
Denpasar dan mahasiswa dari berbagai instansi pendidikan
serta masyarakat umum.

Kegiatan Webinar Teknik dibuka oleh I Gede Gegiranang Wiryadi, S.T., M.T. selaku Kaprodi Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Terdapat satu narasumber pada kegiatan Webinar Teknik
UNMAS 2022. Narasumbernya adalah Bapak Bonny Reinhard Immanuel. Beliau adalah Business Development
Manager Glodon Indonesia. Selama kurang lebih 2 jam, beliau menyampaikan materi yang berjudul Pengenalan
Building Information Modeling (BIM) Pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi. Webinar Teknik berlangsung sangat
menarik. Setelah pemaparan materi dilaksanakan sesi diskusi, banyak dari kalangan mahasiswa yang bertanya
terhadap pemaparan dari pembicara. Sesi diskusi menjadi lumayan sangat lama karena peserta sangat antusias
dalam berdiskusi kemudian dilanjutkan sesi foto bersama pada room zoom meeting.

S

elain kegiatan Webinar Teknik, BEM
Fakultas Teknik menyelenggarakan kegiatan
Kreativitas Mahasiswa Teknik (KRAMAT).
Kegiatan ini berlangsung dalam waktu yang
cukup lama yaitu dari tanggal 11 Januari-24 April
2022. Kegiatan KRAMAT MMXXII (Kreativitas
Mahasiswa Teknik 2022) adalah kegiatan yang
akan dilaksanakan setiap tahunnya 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 mencangkup bidang
seni dan budaya, aksi sosial, olahraga, teknologi,
ilmu keteknikan dan peduli lingkungan.

K

RAMAT ini berisikan lomba-lomba di
bidang akademik maupun non akademik dan juga
mencangkup aksi sosial berbagi kepada yang
membutuhkan. KRAMAT MMXXII ini diawali
dengan kegiatan pembukaan acara KRAMAT yang
dilaksanakan oleh BEM Fakultas Teknik Universitas
Mahasaraswati Denpasar secara offline yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022, selain
acara pembukaan pada tanggal 11 Januari 2022 juga
dilaksanakan lomba Pro Evolution Soccer (PES) dan
lomba Mobile Legend (ML) yang bertempat
di Ruang Pertemuan UNMAS Denpasar. Seluruh
panitia berkumpul pada jam 06.30- 07.30 wita untuk
melaksanakan sembahyang dan absensi.
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emudian, registrasi undangan pada jam 08.15- 08.45 wita
dilanjutkan dengan acara pembukaan yang dilaksanakan pada
jam 08.45-selesai. Acara dilanjutkan dengan lomba PES pada jam
13.00 wita-selesai. Pada tanggal 12 Januari 2022 dilaksanakan
acara lomba ML yang bertempat di Kopi Veteran (Jl. Veteran
No.4, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Bali). Seluruh panitia berkumpul pada jam 16.00 wita lomba
dimulai pada jam 17.00-selesai. Lomba selanjutnya yaitu National
AutoCad Competition yang diadakan pada tanggal 14 Januari
2022 bertempat di Gedung Widya Sabha Kampus Soka Unmas
Denpasar serta online via zoom meeting. Panitia berkumpul,
sembahyang, dan absensi pada jam 07.00 – 07.45 wita kemudian
dilaksanakan persiapan acara pada jam 07.45 - 08.30 wita,
registrasi peserta dilakukan pada jam 08.30 - 08.45 wita.

Acara dilanjutkan dengan evaluasi dari dewan

juri pukul 11.40 – 12.10 wita, setelah itu pengumuman
juara lomba Creative Idea Competition 12.10 – 12.15
wita. Tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan lomba
Badminton Competition bertempat di GOR Turi
(Jl. Turi Gg.V No.1 Kesiman Kec.Denpasar Timur, Kota
Denpasar). Lomba dilaksanakan pada pukul 10.00 wita
hingga selesai.
Lomba berikutnya yang diselenggarakan dua
hari terhitung dari tanggal 19 hingga 20 Januari 2022
yaitu lomba Futsal Competition. Bertempat di Tanjung
Sari Futsal (Jl. WR Supratman No.323, Kesiman
Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar)
lomba dilaksanakan dari pukul 10.00 wita hingga
selesai. Lomba terakhir yaitu Chess Competition
lomba tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Januari
2022. Adapun waktu pelaksanaan lomba tersebut 10.00
wita hingga selesai yang bertempat di Ruang Pertemuan
Unmas Denpasar. Acara Penutupan KRAMAT MMXXII
dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022 bertempat di
Gedung Widya Sabha Kampus Soka Unmas Denpasar
serta online via zoom meeting.
Seluruh panitia berkumpul melakukan
persembahyangan dan absensi pada jam 07.00 – 08.30
wita. Dilaksanakan registrasi undangan pada pukul
07.00 – 08.30 wita, kemudian dilaksanakannya
pembukaan pada pukul 09.00 – 09.30 wita. Pada pukul
09.30 – 09.50 wita acara dilanjutkan dengan
pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah juara
lomba National Autocad Competition, Creative Idea
Competition, Futsal Competition, Badminton
Competition, Chess Competition, PES Competition.
Pengumuman juara umum KRAMAT MMXXII
dilaksanakan pada pukul 09.50 – 09.55 wita, dilanjukan
dengan penyerahan sertifikat kepada pihak sponsor
10.00 – 10.30 wita. Penutupan acara KRAMAT MMXXII
berakhir dengan penyampaian kesan pesan Dekan FT
UNMAS Denpasar sekaligus simbolis pencabutan kayon
10.30 – 10.40 wita, terakhir dilakukannya sesi foto
bersama 10.40 – 10.45 wita.

pengumpulan hasil karya jam 17.00-17.30 wita
kemudan dilaksanakannya penutupan lomba National
AutoCad Competition jam 17.30 –17.35 wita oleh
MC. Lomba selanjutnya yaitu Final Creative Idea
Competition diadakan pada tanggal 17 Januari 2022.
Bertempat di Ruang Pertemuan UNMAS Denpasar
dan via Zoom Meeting. Panitia berkumpul
melaksanakan persembahyangan dan absensi pada
pukul 05.30 wita. Registrasi peserta pada pukul
08.30–09.00 wita. Pembukaan sekaligus
pembacaan CV dewan juri 09.00 – 09.10 wita
kemudian, Presentasi 6 Besar Lomba Creative Idea
Competition dilaksanakan pada pukul 09.10 hingga
11.40 wita.

Kegiatan selanjutnya yaitu MAIN EVENT
KRAMAT MMXXII (Kreativitas Mahasiswa Teknik 2022) dan
Charity adalah kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya
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. MAIN EVENT KRAMAT ini mencangkup konser musik dan aksi sosial berbagi kepada yang
membutuhkan. MAIN EVENT KRAMAT MMXXII ini
diawali dengan kegiatan konser musik yang dilaksanakan oleh
BEM Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar secara
offline yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022, bertempat
di Keramas Aero Park, Gianyar, Bali. Seluruh panitia berkumpul
pada jam 08.00 wita untuk melaksanakan sembahyang dan absensi
serta persiapan acara konser. Kemudian, acara dimulai pada jam
16.00 wita- selsai.
Pada tanggal 24 April 2022 dilaksanakan acara Charity yang
bertempat di TPA Suwung, Denpasar, Bali. Seluruh panitia berkumpul di secretariat BEM FT UNMAS Denpasar pada jam 16.00
wita setelah itu menuju ke lokasi Charity tepatnya di TPA Suwung,
Denpasar, Bali. Setibanya di lokasi seluruh panitia melaksanakan
foto bersama serta langsung
membagikan nasi di TPA hingga ke perkampungan yang ada di
area tersebut hingga selesai pada pukul 19.00 wita.
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D

i tengah-tengah kegiatan KRAMAT 2022 berlangsung, Fakultas Teknik dan BEM Fakultas Teknik juga
melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ABDIMAS kali ini berlokasi di Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan mengambil lokasi di dua desa yakni di Desa Timpag dan Desa Kesiut. Fakultas Teknik
memilih lokasi tersebut sebagai tindak lanjut dari Program Kecamatan Kerambitan Terintegrasi yang di tetapkan oleh
universitas. ABDIMAS Fakultas Teknik mengangkat dua program kerja utama yang ditetapkan oleh universitas yakni
program kerja pengelolaan kawasan pariwisata dan program kerja pengelolaan sampah.

D

Pembagunan tyto alba belum bisa terlaksana

karena ketidak sediaan dana. Pemetaan potensi
desa dibuat peta dan brosur terkait potensi Desa
Timpag. Penanaman pohon sudah diserahkan
total 1850 bibit pohon ke Desa Timpag dan Desa
Kesiut. Kegiatan penyuluhan pengolahan sampah
dilanjutkan dengan demo pembuatan lubang
biopori, sudah diserahkan alat biopori sejumlah
5 buah. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan
Pengabdian Masyarakat adalah seluruh
mahasiswa lanjutan Poltek dan Regular angkatan
2021 serta BEM FT UNMAS Denpasar.

Kegiatan penanaman pohon dan bersih

lingkungan di Pura atau Wantilan Desa timpag
dilaksakan oleh Dosen, pegawai Fakultas Teknik,
BEM serta mahasiswa Regular dan Poltek
angkatan 2020. Kegiatan penanaman pohon dan
bersih lingkungan di Pura Puseh Desa Kesiut
dilaksakan oleh Dosen, pegawai Fakultas Teknik,
BEM serta mahasiswa Regular dan Poltek
angkatan 2020.

Kegiatan penyuluhan terkait Pengolahan

Sampah dan Biopori di Wantilan Desa Kesiut.
Kegiatan demo pembuatan lubang biopori di
Wantilan Desa Kesiut diikuti oleh oleh Dosen,
pegawai Fakultas Teknik, BEM, PKK serta KBS
Desa Kesiut. Selain kegiatan ABDIMAS, BEM
Fakultas Teknik melaksankan kegiatan Latihan
Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM
BEM FT) Universitas Mahasaraswati Denpasar.
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ua program kerja tersebut diangkat
menjadi tiga kegiatan ABDIMAS.
Tiga kegiatan tersebut adalah
Pembangunan Taman Penangkaran
Tyto Alba di Desa Timpag, Pemetaan
Potensi Desa di Desa Timpag, dan
Kajian dan Workshop Pengolahan
Sampah di Desa Kesiut. Pembagunan
tyto alba belum bisa terlaksanan
karena ketidak sediaan dana.
Pemetaan potensi desa dibuat peta dan
brosur terkait potensi Desa Timpag.
Penanaman pohon sudah diserahkan
total 1850 bibit pohon ke Desa Timpag
dan Desa Kesiut.

LKMM bertujuan agar melatih dan membentuk jiwa

kepemimpinan bagi para peserta LKMM 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 bisa dikatakan 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
(LKMM) bagi mahasiswa Universitas Mahasarawati Denpasar
khususnya mahasiswa Fakultas Teknik. Kegiatan tersebut penting
dilakukan mengingat lemahnya 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 sosial.

Kegiatan LKMM yang dilaksanakan mengambil tema yaitu

“Pimpin Diri Anda Untuk Menjadi Pemimpin Hebat”. Kegiatan
LKMM dilaksanakan pada 12-13 Maret 2022 yang berlokasi di
Gedung Widya Sabha Kampus Soka Universitas Mahasaraswati
Denpasar dengan jumlah peserta yaitu 21 orang. Kegiatan ini
dihadiri oleh Dekan FT Unmas Denpasar, Wakil Dekan II FT
Unmas Denpasar, Wakil Dekan III FT Unmas Denpasar, Kaprodi
Teknik Sipil, Kaprodi Teknik Lingkungan, GPM Fakultas Teknik,
UPM Teknik Sipil dan UPM Teknik Lingkungan, BPM FT Unmas
Denpasar dan Alumni BEM FT Unmas Denpasar.

A

dapun rangkaiann kegiatan LKMM ini yaitu pada
tanggal 12 Maret 2022 dilakukan Pembukaan secara
resmi dan secara langsung dibuka oleh Dekan FT Unmas
Denpasar dilanjutkan dengan pemaparan materi Public
Speaking oleh I Wayan Epa Jayantika, S.M, pemaparan
materi Kepemimpinan oleh Hengky Firmansyah, dan
Sharing Organisasi yang dilakukan oleh Alumni BEM
FT Unmas Denpasar.

Pada hari kedua yaitu tanggal 13 Maret 2022

dilaksanakan kegiatan latihan baris berbaris di halaman
Kampus Soka Universitas Mahasaraswati Denpasar yang
di pandu oleh rekan-rekan UKM MENWA Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Selanjutnya, dilaksanakan
beberapa games seru dan menyenangkan agar suasana
lebih menyenangkan dan mengakrabkan peserta dan
panitia. Acara terakhir yaitu penyerahan juara lomba
dan penyerahan sertifikat kepada peserta LKMM
kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Beberapa
games setelah pemaparan materi selesai dilanjutkan
dengan melakukan games setelah itu rangkaian kegiatan
LKMM BEM FT Unmas Denpasar Tahun 2021 selesai
dilaksanakan.

Kegiatan selanjutnya yaitu Siraman dan Penglepasan

Calon Wisudawan/Wisudawati Fakultas Teknik
Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode Maret
Tahun 2022 dengan mengusung Tema yaitu “Melalui
Yudisium kita wujudkan Lulusan yang Inovatif dan
Tangguh dalam menghadapi Persaingan Global”.
Siraman dan Penglepasan merupakan wujud nyata rasa
persaudaraan diantara mahasiswa Program Studi Teknik
Sipil Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati
Denpasar.

T

ujuan 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 28 Maret 2022 bertempat di Halaman Gedung
Rektorat Kampus Kamboja Universitas Mahasaraswati
Denpasar.

dengan jumlah calon wisudawan/wisudawati yaitu 40

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. Acara selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022
adalah kegiatan Penglepasan calon wisudawan/wisudawati
Fakultas Teknik Periode Maret Tahun 2022, yang
dilaksanakan di Gedung Auditorium Kampus Pusat
Universitas Mahasaraswati Denpasar pada pukul 09.00
sampai selesai.

K

egiatan ini di ikuti oleh dosen, pegawai, Alumni FT
Unmas Denpasar, anggota BEM FT, dan seluruh calon
wisudawan/wisudawati. Acara ini dirangkai dengan
pembacaan Surat Keputusan (SK), pengalungan Gordon,
pemberian kenang-kenangan, hingga penutupan acara
yaitu adalah ramah tamah dan hiburan. Kegiatan ini
menimbulkan rasa bangga dan gembira yang terpancar dari
raut wajah calon wisudawan/wisudawati yang telah mampu
menyelesaian pendidikan di 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.

Shinta Sari, BEM FT
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Tetap Semangat di Tengah Pandemi,
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
Terjun Langsung Membina Olimpiade
Setelah sukses mengadakan Bali Biology
Olympiad and Science Olympiad 2021
pada Desember tahun lalu, kepengurusan
baru HMPS Pendidikan Biologi bersama
para Dosen Program Studi Pendidikan Biologi kembali dengan kegiatan yang tidak
kalah seru yaitu pengabdian masyarakat
terpadu, dimana pada kesempatan kali ini
kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam
lingkup pendidikan dengan mengadakan
pembinaan olimpiade (Kompetisi Sains
Nasional tingkat Kabupaten 2022) di SMA
Negeri 3 Denpasar.

Pada 19 April 2022 lalu Bapak Ida Bagus Ari
Arjaya, S.Pd., M.Pd Ketua Program Studi
Pendidikan Biologi didampingi oleh dosen serta
perwakilan mahasiswa melaksanakan
perbincangan awal mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan, lalu pembahasan lebih lanjut
mengenai konsep kegiatan dibahas pada tanggal
22 April bersama PLT di SMA Negeri 3 Denpasar
yaitu Bapak M. Rida, S.Pd, M.Pd sekaligus
penandatanganan kerjasama. Dari hasil
kesepakatan setelah melalui rangkaian diskusi
diputuskan bahwa pembinaan dilaksanakan bulan
Mei tepatnya 3 hari mulai dari Kamis, 19 Mei
hingga Sabtu, 21 Mei berlokasi di laboratorium
biologi SMA Negeri 3 Denpasar.
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak
lepas dari pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yaitu
penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pengajaran serta
pengabdian kepada masyarakat yang
mewajibkan seluruh komponen
perguruan tinggi mampu melaksanakan dan
mewujudkan tujuan tersebut
khususnya dosen serta mahasiswa
sehingga muncul ide melaksanakan
pengabdian berupa pembinaan olimpiade,
selain bermanfaat bagi program studi juga
kegiatan ini memang diperlukan bagi siswa
disekolah mengingat situasi pandemi yang
membuat sekolah kesulitan
memberikan pembina yang kompeten di
bidangnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat
terpadu dosen dan mahasiswa ini
diketuai oleh Ibu Ni Komang Dina
Suciari, S.Pd., M.Pd dan
beranggotakan dosen serta
mahasiswa program studi pendidikan
biologi. Dilibatkan sebanyak 4 orang
mahasiswa yang terdiri dari 2 orang
mahasiswa semester 6 dan 2 orang
mahasiswa semester 4, tidak banyak
mahasiswa yang dilibatkan mengingat
situasi pandemi. Keempat orang
mahasiswa ini dibagi untuk
membentuk satu tim bersama dosen
pendamping sehingga satu tim terdiri
dari 1 orang mahasiswa dan 1 orang
dosen. Pembinaan yang dilaksanakan
difokuskan pada siswa yang akan
mengikuti Kompetisi Sains Nasional
tingkat Kabupaten 2022. Materi
biologi yang dibahas melalui
latihan soal cukup kompleks mulai

Program pengabdian masyarakat ini
berlangsung dengan baik. Kegiatan ini
memberikan pengalaman baru
khususnya bagi mahasiswa yang terjun
langsung mengajar para siswa. Besar
harapan kami bahwa semangat belajar
dari siswa yang terpilih ini akan
mampu menyebar dan ilmu yang
mereka dapatkan juga dapat
tersampaikan kepada teman-teman
nya yang lain karena belajar dapat dari
mana saja dan setiap orang adalah
guru. Semoga kedepannya kegiatan
dalam bidang pendidikan ini dapat
dirasakan manfaatnya oleh lebih
banyak orang dan dari berbagai
kalangan.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Di SMA Negeri 3 Denpasar
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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.
Narkotika 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.
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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 seBali harus bersinergi dan bergandengan
tangan, berkoordinasi secara intens
untuk mencegah peredaran narkoba agar
Narkoba Di lingkungan Kampus dapat di
musnahkan.

BAHAYA NARKOBA
DI LINGKUNGAN
KAMPUS,
WUJUDKAN
UNMAS DENPASAR
BERSINAR
“BERSIH
NARKOBA”

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).

Universitas Mahasaraswati Denpasar
sangat mendukung Kampus Bebas
Narkoba (BERSINAR). Pelantikan Aliansi
Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba
(ARTIPENA) Ketua DP Wilayah Bali
periode 2022-2025 dilaksanakan pada
Rabu (20/4/2022) di aula Universitas
Mahasaraswati, Denpasar Bali dan
dihadiri oleh perwakilan Kapolda Bali,
perwakilan Badan Narkotika Nasional
(BNN) Bali, serta pengurus DPW Bali.
Rektor Universitas Lambung Mangkurat
(ULM) Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si.,
M.Sc yang juga menjabat sebagai Ketua
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi
Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba
(ARTIPENA) melantik I Gede Putu Darma
Suyas, S.Kp.,M.Ng.,PhD Rektor Institut
Teknologi dan Kesehatan (ITEKES)
Bali sebagai Ketua DPP ARTIPENA
Periode 2021 - 2025. Pelantikan digelar
Di mulai dengan sambutan oleh Rektor
Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd yang
sebelumnya menjabat sebagai ketua
dewan pimpinan wilayah Bali di lanjutkan
dengan pembacaan SK oleh ketua bidang
organisasi dan pengembangan Dr.
Suyanto, SE.,MM.M.Ak.Ak,CA, penyerahan
bendara pataka oleh sekjen DPP
ARTIPENA Prof. Dr. Ersis Warmansyah
Abbas, M.Pd kepada ketua DPW artipena
Bali yang baru yaitu I Gede Putu Darma
Suyasa, S.Kp.,M.Ng.,PhD.

I Dewa Made Arik Permana Putra, SE., MM
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cerpen

KISAH YANG TERCIPTA AKHIRNYA

“Nat…” panggil Lia perlahan. “Hpmu bunyi tuhh!!”.
“Ohh ya, thanks”, perlahan ku coba meraih tasku .
Tanpa ku sadari Pak Doni dosen Statistik ada dihadapanku
“Sudah bapak katakan selama perkuliahan bapak, hp tidak boleh
aktif”.
“Maaf pak, permisi saya keluar sebentar” jawabku sambil
berlalu. Kuhentikan suara merdu Bams Samson yang sedari tadi
mengalun.
“Hallo selamat sore!” tanyaku dari ujung telpon.
“Sore, apa benar ini dengan Natalie” jawab seorang cowok
disana.
“Ya benar, ini siapa? Ada perlu dengan saya?” tanyaku
penasaran.
“Aku Rangga, boleh kenalan kan, aku tau kamu dari Doni,
jadi langsung aja kuhubungin kamu” jawabnya santai.
“Oh kamu temannya Doni toh, ok salam kenal juga ya,
moga aja kita bisa berteman dengan baik”
“Ya, thank, kamu lagi ngapai tuhhh??” tanya Rangga
“Em lagi kuliah nieh, tu dosennya lagi cuap-cuap di dalam
he”
“Wah aku ganggu dounk, kalo gitu tar dah ku hubungin
kamu”
Itulah awal sebuah perkenalan, di hari yang cerah ditemani
sunset pada ujung telpon masing-masing. Satu hari yang membawa
senyum dan rasa nyaman diawal perkenalan yang semu. Satu hari
dimana tak ada yang pernah tau bagaimanakah akhirnya.
Hari berganti bulan dan bulanpun berganti tahun. Natalie tetap
menjalani hidupnya sendiri. Perkenalan diujung telepon itupun tak
lagi berlanjut dan berhenti di hari itu juga. Hingga pada suatu malam
di tahun yang berbeda.. alunan suara Bams Samson membuyarkan
lamunan Natalie., segera diambilnya ponsel yang terus berkedip
dengan nomor yang tak dikenal.
“Hallo malam” sapanya ringan.
“Hai Nat pa kabar?” ucap seseorang.
“Baik, ini sapa ya?” balasku.
“Wah masak lupa ma aku, masih inget ga?, aku Rangga”.
“Rangga?, Rangga yang mana?” tanyaku bingung..
“Aku Rangga yang temennya Doni, yang waktu itu pernah nelpon”
“Oh Rangga yang itu, apa kabar neh?, kemana aja kok lama ngilang?”
“Duh maaf ya alnya aku jarang bawa hp, ni aja ku baru bawa hp,
eh ga tau kenapa aku kok bisa inget no kamu, jadi kuhubungi dah,
ganggu ga?” jelasnya
“Oh enggak, duh apa neh yang bikin kamu inget ma aku”
“Banyak lah yang bikin ku inget kamu, kangen ku ma suaramu, he”
candanya
“Dasar bisa aja, eh kamu baik-baik ajakan”
“Yuks aku baik, aku bisa ceritakan ma kamu? Aku lagi sakit hati neh”
“Wah kalo sakit hati seh aku juga sering, kenapa habis diputusin
cewekmu??”
“Ga”… tuuttt…tuut.tutttttttt
Tiba-tiba telpon putus, entahlah apa sebabnya, hp Natalie pun
kembali bersuara pertanda sms masuk.
“Sory Nat tadi putus, emm aku bukan sakit hati yang
kayak kamu maksud, tapi aku bener-bener sakit hati.

Aku kena hepatitis, rasanya udah kayak narapidana aja yang
umurnya udah divonis”
Deg…. Dada Natalie pun tertegun, air matanya hampir
menetes ”maaf ya Ga aku ga tau, tapi kamu udah berobatkan,
kok bisa gitu?” tanya Natalie dalam sms..
“Udah tadi dateng dari dokter, aku sakit ini karena keturunan
dari bokap, mungkin sekarang gilaranku yang gini”
“Kamu jangan nyerah Ga, inget selalu minum obat dan denger
nasehat dokter, pasti akan bisa lebih baik” Natalie menghibur.
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“Ya tapi kadang aku ngiri ma orang-orang yang hidupnya bisa
normal, ga kayak aku yang selalu dibayangi rasa takut tentang besok.
Ampe kapan aku bisa bertahan?”
“Ga, kamu harus kuat, walau kita baru kenal tapi aku selalu mau
denger kamu baik-baik aja” kata Natalie getir.
“Kamu bener Nat, aku pingin bahagiain orang tua ku kayak yang dah
mereka lakuin selama ini ma aku, aku juga pingin kayak yang lainnya
bisa berkeluarga dan liat anak-anakku besar, aku pingin hidup seratus
tahun lagi Nat”
“Nah itukan mimpimu jadi kamu harus selalu kuat biar bisa
ngewujudin semuanya, kalau kamu lemah gimana coba ma orang
tuamu”
“Thank ya Nat, ternyata selain bokap n nyokap yang bisa ngasi
semangat, aku juga nemuin itu dikamu. Malam ini sepi ya, sekarang
aku cuma ditemenin ma Roxy anjingku hehe namanya keren ya”
“Ya keren hehe, Ga ini kan dah malem, ga baik kamu begadang kamu
tidur gih besok kamu kan gawe, banyak-banyak istirahat ya”
“Ya Nat tapi besok aku ga gawe, soalnya mesti cek up pagi-pagi, ya
udah met malem ya… mimpiin aku”
“Met malem juga moga besok jauh lebih baik, nite” balas Natalie
Natalie berusaha untuk tahu apa itu penyakit hepatitis?, sebahaya
apa penyakit itu? hingga Rangga sosok yang baru ia kenal merasa
kalah dan menyerah akan penyakit itu.
Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai
macam… mulai dari virus sampai obat-obatan termasuk juga
obat tradisioanal. Hepatitis termasuk penyakit yang menular,
penularannya bisa melalui makanan dan minuman yang
terkontamunasi faces pasien…. Selain itu penularan penyakit
hepatits juga dapat diakibatkan dari penggunaan jarum suntik,
transfusi darah dan juga hubungan seksual.. Apabila seseorang
pernah terinfeksi penyakit hepatitis B dan C maka akan sangat
mudah menderita kanker hati.
Setelah malam itu semuanya berlanjut Rangga dan Natelie
berteman semakin akrab, mereka bisa saling melengkapi satu
sama lain walaupun tak pernah saling bertemu. Suka dan duka bisa
ada dalam media maya mereka. Rangga selalu mendukung setiap
kegiatan Natalie dan memberikan Natalie semangat.
Waktu terus berjalan saatnya tiba setelah 1 bulan kebersamaan
mereka dalam batas hp, Rangga mengajak Natalie bertemu.
Bertemu dengan cara yang Natalie suka.
“Hai” sapa Rangga yang tak perlu waktu lama untuk mengenali
sosok Natalie.

“Ga lama kok, ni aku sampe dah sempat kenalan ma penjaga
parkirnya” canda Rangga..
“Duh maaf” jawab Natalie memelas.
“Ya dah, masuk yuks” ajaknya sambil berjalan beriringan
Mereka pun memilih duduk dekat jendela, saling berhadaphadapan dan saling bercerita tentang diri mereka
“Lo kok makan-makanan yang digoreng ma minuman
bersoda?, bukannya ga boleh?”
“Ga apa kan dikit, emeng sih biasanya habis minum pasti di
atas perutku sakit, tapi tar paling juga ilang”..
“Jangan maksain dirilah, kalau ga boleh ya jangan, jangan jadi
anak yang bandel”.. kata Natalie….
“Nat jangan perlakuin aku kayak orang sakit, aku baik-baik aja
kok, kita buat topik yang baru ya???” pinta Rangga
“ Ya udah ”

Obrolan itupun dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih ringan hingga
mendatangkan tawa yang renyah diantara mereka, Rasanya sudah
tak ada jarak lagi dan tak ada lagi kata bahwa mereka baru pertama
kali bertemu, sebab kedekatan yang mereka rasa seperti sudah
sangat lama saling mengenal.
Pertemuan itu ditutup dengan indah dan meninggalkan sejuta
senyum dibibr Natalie. Ini pertemuan pertama yang sangat
berkesan baginya, pertemuan yang tak akan pernah ia lupakan
seumur hidupnya.
Sampai pada suatu malam yang sunyi. Natalie menunggu sms
Rangga, tak biasanya Rangga tak menghubungi Natalie. Natalie
mengambil hpnya dan dengan lincah jemarinya mengetik kata
“malam” dan terkirimlah sms itu ke Rangga.
Satu jam berlalu tak ada satu balasan pun dari Rangga, akhirnya
Natalie pun menelpon Rangga.
“Hallo, Rangga??”
Suara diseberang yang menjawab bukan suara Rangga dan Natalie
pun merasa asing”maaf kak, kak Rangganya udah tidur, tadi dia habis
kecelakaan”
“Em terus dia kenapa baik-baik aja”
“Iya, kak Rangga ga kenapa sekarang dia lagi tidur”
“Oh ya kalo gitu, makasi ya..” jawab Natalie, bagi Natalie setidaknya
keadaan Rangga baik-baik saja…
Dua hari berlalu sms Rangga tiba “He Nat, sory ya yang waktu ini”
“Lo kok sory, ga apa lagi, aku juga ga tau kamu kecelakaan, karang
kamu gimana dah baik”
“Udah, cuma jari kaki ja yang patah, tapi udah mendingan kok”
“Wah patah kok mendingan, ya yang penting masih bisa jalan”
Kejadian itu lah kali pertama yang membuat hubungan Rangga dan
Natalie putus kontak, tapi setelah hari itu semuanya dapat berjalan
lancar kembali seperti sedia kala.
Beberapa hari kian berlalu. Saat itu pun tiba Natalie benar-benar
kehilangan kabar dari Rangga. Natalie coba menghubunginya tapi tak
satu pun balasan dari tangan Rangga yang dia dapat. Hanya jawaban
dari sepupu Rangga yang dia dapat bahwa Rangga sedang tugas
keluar daerah tanpa membawa ponselnya.
Sehari dilewati Natalie dengan berat sebab dia telah terbiasa
menerima sms Rangga. Kian hari berjalan hingga hitungan minggu,
akhirnya Natalie terbiasa tanpa Rangga.
Hidup Natalie kembali berjalan tanpa sosok Rangga
disampingnya tapi bagi Natalie Rangga adalah bayangan
yang akan selalu hidup menjadi semangat baginya.
Yups. Rangga sudah secara nyata tak ada lagi dalam hidup Natalie.
Bertahun-tahun berlalu Natalie hidup dengan semangat yang
diberikan Rangga, bercerita dengan bayangan Rangga. Natalie sudah
melepas semua janji Rangga untuknya. Terkadang Natalie berteriak
dalam dirinya meminta Rangga kembali disisinya, tapi Natelie sadar,
Rangga sudah pergi jauh meninggalkannya dan Natalie tak tau
kemana harus mencari Rangga lagi. Dia hanya minta yang terbaik
bagi Rangga, Natalie hanya ingin Rangga sehat dan tersenyum.
Sore itu Natalie sedang bersama temen-temannya, tak sengaja
bertemu Doni kawan Rangga.
“He Nat apa kabar?”
“He Don, Baik aja, kamu?”
“Sama baik kayak kamu”
“Eh ya Don tau kabar Rangga??”
“Lho kamu ga tau ya Nat?”
“Tau kenapa Don, Rangga dah nikah ya?”
“Wah Nat, Rangga udah meninggal”
“Apa Don…??? Rangga meninggal??? nggak…. Rangga nggak boleh
pergi” kata Natelie tidak percaya
“Nat” kata Doni sambil menggenggam pundak Natalie,

“Dua bulan yang lalu, Rangga pergi, kamu tau kan dia punya sakit
hepatitis, sakitnya makin parah. Sebulan dia dirawat di rumah sakit
dan akhirnya Rangga menyerah akan hidupnya” jelas Doni berkacakaca.
“Don kenapa kamu ga hubungi aku, kenapa kamu ga kasi tau aku
kalo Rangga kritis??” teriak Natalie sambil menangis
“Aku dah coba hubungin kamu tapi hp kamu ga aktif terus, kamu
ganti no kan??, aku ga tau rumahmu, cuma Rangga yang tau, tapi dia
ga sadar Nat”
“Nggak boleh Don, Rangga ga boleh pergi, dia masih punya banyak
janji ma aku. Don bawa dia kembali kesini. Rangga ga boleh ninggalin
aku” Histeris Natalie

“Nat… sadar… Rangga dah pergi, lepasin dia, biarin dia
tenang “
“Don, aku pingin liat dia, sentuh dia, aku perlu dia” Isak
Natalie
“Nat, udah waktunya kamu mampu, untuk melangkah sendiri,
bahkan jauh sebelum Rangga benar-benar meninggalkan kita,
dia memberikan kamu kesempatan untuk mandiri dan selalu
kuat tanpa dia. Nat pernah kamu berpikir kenapa Rangga
meninggalkanmu waktu itu?” tanya Doni
Natalie hanya terdiam dan menangis…..
“Nat… Rangga merasa kamu sudah mampu berdiri tegak
di atas kakimu sendiri tanpa dia, dia yakin kamu mampu
jadi apapun yang kamu mau dan Rangga takut jika ia tetap
disampingmu. Ia akan semakin berat meninggalkanmu” jelas
Doni
“Apapun itu tapi nyatanya dia salah, aku masih saja
memerlukan dia. Dia terlalu jahat, hingga tak memberi aku
kesempatan untuk menatapnya, walau untuk yang terakhir.”
“Nat… sudah…. nyatanya kini Rangga sudah pergi dan
biarkan ia tenang di sana. Kata-kata terakhir Rangga dia cuma
bilang ”maafin aku, Nat”, jadi aku harap kamu bisa maafin dia.
Yang harus kamu tau bukan hanya kamu yang merasa tersakiti
oleh keadaan kalian tapi jauh dari itu Rangga pun merasakan
hal yang sama. Ia ingin memiliki kamu Nat. tapi ia tak sanggup
menahan sakit yang semakin hari membuatnya lemah, kalau
sekarang kamu terus menyalahkan Rangga bukannya itu akan
hanya membuat Rangga sedih. Jadi aku minta biarkan Rangga
tenang”
Persahabat Natalie dan Rangga akan selalu abadi dalam hati
Natalie… walaupun Rangga telah pergi selamanya tapi dalam
hati Natalie, Rangga tak pernah mati…
Rangga…. sosok yang menjadikan Natalie jauh lebih
berharga, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sosok yang selalu
menjadikan Natalie kuat berdiri dengan kekuatan kakinya,
walau terkadang rapuh tapi Natalie selalu mampu bangkit
karna Rangga. Rangga adalah kekuatan Natalie, Rangga adalah
cahaya penerang jiwa Natalie.
Karya: IAMWW
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