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Alhamdulillahirabbil a'lamin, tiada
kata yang patut kita ucapkan selain
syukur kepada Allah SWT, karena
dengan nikmat dan rahmatnya
sehingga Majalah UB News edisi 6
dapat terbit tepat pada waktunya
dengan sejuta informasi yang
ditawarkan. Tahun 2015 ini
merupakan tahun yang sangat
gemilang bagi Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) dimana UUI telah
sukses menyelenggarakan Event
International I+ACEH ( International
Exhibition Art Creativity
Engineering) disambung dengan
kedatangan Tuanku Raja Muda
Perlis beserta Delegasi UNIMAP ke
UUI serta berbagai prestasi yang
didapat oleh mahasiswa dan Dosen
UUI. Hal yang sangat
membanggakan , ditahun ini juga
Dosen Universitas Ubudiyah
Indonesia telah dapat
menyumbangkan video E-Learning
untuk Global Access Asia ( GAA).
Edisi kali ini UB News mengusung
tema " Kreatiﬁtas tanpa Batas
menuju kesuksesan yang gemilang
".
Redaksi sangat berterimakasih
kepada semua civitas akademika
yang telah berkontribusi dalam UB
News Edisi 6 ini . Informasi menarik
lainnya yang dapat menambah
wawasan dan intelektualitas
terdapat pada artikel Dosen UUI.
Redaksi sangat berterima kasih
kepada setiap insan akademik yang
telah berkontribusi dalam UB News

Edisi kali ini, karena mulai edisi kali
ini terdapat beberapa tulisan artikel
Dosen UUI yang menyumbangkan
pemikiran keilmuannya ditambah
dengan proﬁl dari dosen-dosen
berprestasi di lingkungan
Universitas. Harapan redaksi, akan
semakin banyak dosen dan staf
yang akan menyumbangkan ide
dan pemikirannya di Edisi
Selanjutnya.
Akhir kata , kami ucapkan selamat
membaca, mudah-mudahan
informasi yang terdapat di UB News
ini dapat menjadi kontribusi dan
ispirasi bagi setiap pembaca.
Salam Redaksi
Redaksi sangat berterima kasih
kepada setiap insan akademik yang
telah berkontribusi dalam UB News
Edisi kali ini, karena mulai edisi kali
ini terdapat beberapa tulisan artikel
Dosen UUI yang menyumbangkan
pemikiran keilmuannya ditambah
dengan profil dari dosen-dosen
berprestasi di lingkungan
Universitas. Harapan redaksi, akan
semakin banyak dosen dan staf
yang akan menyumbangkan ide
dan pemikirannya di Edisi
Selanjutnya.
Akhir kata , kami ucapkan selamat
membaca, mudah-mudahan
informasi yang terdapat di UB News
ini dapat menjadi kontribusi dan
ispirasi bagi setiap pembaca.
Salam Redaksi
Banda Aceh, April 2015

Dewan Redaksi

Majalah Resmi Universitas Ubudiyah Indonesia

SAMBUTAN KETUA YAYASAN

Partnership :

SPAINDO

Mukaddimah
Alhamdulillah UBNEWS edisi V sudah dapat diterbitkan. Edisi ini adalah edisi kedua UBNEWS resmi
menjadi majalah Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI). Rasa terimakasih yang mendalam kepada Rektor
Ubudiyah Indonesia dan segenap civitas akademika dalam memperjuangkan Universitas Ubudiyah Indonesia
(UUI) ke arah wold class University. Sepak terjang selama setahun terakhir telah membawa Universitas
Ubudiyah Indonesia ke kancah International.
Rasa syukur yang tak terhingga, Universitas Ubudiyah Indonesia telah berhasil mendapat penghargaan
Asean Best executive award dan international award in field oh human resources pada tgl 1 november 2014 lalu
di jakarta. serta telah terjalin 26 MOU kerjasama dengan Universitas-Universitas di Asia maupun di Eropa,
diantaranya Athlone University

di Irelandia, Dongseo university di korea selatan, Daffodil University di

Bangladesh.Semua itu didapat berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Saya sangat berharap
media ini menjadi suatu wadah

yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi serta dapat

menampung segala bakat dan kreatifitas civitas akademika di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.
Akhir kata saya mengajak para pembaca semua untuk mengambil sisi positif dari setiap konten yang
tersaji di dalam UBNEWS ini. Segala macam bentuk saran dan perbaikan tentunya sangat dibutuhkan guna
menghadirkan informasi yang lebih aspiratif, inspiratif dan mencerahkan.
Banda Aceh, 15 April 2015
Pembina Yayasan Ubudiyah Indonesia

Dedi Zefrizal, ST
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DIES NATALIS UUI PERTAMA

DIMERIAHKAN BERBAGAI KEGIATAN INTERNATIONAL

Ijcimbi 2015 Sukses Digelar
Peserta Conference IJCIMBI dihadiri 8 Negara
Konferensi ini dilaksanakan oleh empat
universitas dari empat negara yaitu
Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI),
Universiti Malasyia Perlis (Unimap), Daffodil
International University (DIU) Bangladesh dan
Athlone Institute of Technology (AIT) Irlandia,
sukses digelar .
Dari angka paritisipasi konferensi, panitia
mencatat jumlah pendaftaran keseluruhan
mencapai 418 orang. Namun dari hasil seleksi
hanya 250 peserta yang akan mengikuti
konferensi ini. Mereka berasal dari berbagai
universitas dalam dan luar negeri. Peserta
dalam negeri berasal dari 18 provinsi di
Indonesia mewakili 72 Universitas di
Indonesia dari Aceh hingga Papua. Beberapa
diantaranya
dari universitas ternama
seperti Universitas Indonesia, Universitas
A i r l a n g g a , Tr i s a k t i , U G M , P r e s i d e n t
5

University, dan Universitas Diponegoro.
Sedangkan peserta luar negeri umumnya
didominasi peserta asal Malaysia,
Bangladesh, Irlandia, Jepang, Thailand
,Polandia, USA. Tahun 2016 IJCIMBI digelar
di University Malaysia Perlis (UniMAP).
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Malam Budaya
Kegiatan Malam Budaya (Cultural Night) ini
digelar di Ubudiyah Plenary Hall yang diikuti
oleh seluruh peserta IJCIMBI dan
dimeriahkan oleh penampilan Sanggar Tari
Ubudiyah Indonesia Heritage. Para peserta
akan hadir dengan menggunakan pakaian
adat dari daerah masing-masing. Pada
malam itu juga akan digelar parade pakaian
adat dari 17 provinsi di Indonesia dan dihadiri
oleh Tuanku Raja Muda Perlis dan KAPOLDA
Aceh beserta seluruh Keynote dan peserta
conference.

34 Spesial Award diraih Peneliti terbaik pada malam Budaya
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Sepada
Santai
dengan Tuanku Raja Muda Perlis
Seusai pelaksanaan Seminar Wasatiyah di
Kampus UUI pada Selasa (28/4) Raja Muda
Perlis beserta sejumlah pimpinan universitas
penyelenggara IJCIMBI Rektor UUI Marniati
SE MKes, Ketua Yayasan Ubudiyah
Indonesia Dedi Zefrizal, Vice Chancellor
Unimap Prof. Dr. Kamarudin Hussin,
Chairman Daffodil International University
Sabur Khan dan President AIT Prof. Dr.
Ciaran O’Cathain akan ikut serta mengayuh
sepada.
Kegiatan sepeda santai sore hari ini diakhiri
dengan kunjungan social ke rumah sejumlah
warga yang kurang mampu. Tuanku Raja

Muda dan rombongan menyerahkan bantuan
dan santunan kepada warga tersebut. Tradisi
ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan
Tuanku Raja Muda di Perlis, Malaysia.
7
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Dies Natalis Pertama UUI

Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin
Putra Ibni Syed Sirajuddin Jamalullail
menyampaikan orasi ilmiah pada peringatan
Dies Natalis ke-1 Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) yang berlangsung di AAC
Dayan Dawood, Rabu (29/4) kemarin. Dalam
orasinya bertema “Tantangan ASEAN
Economic Community dan Penguatan
Kerjasama Institusi Perguruan Tinggi dalam
Kawasan ASEAN”, Raja Muda menekankan
pentingnya penguatan kolaborasi

6 Visiting Professor
dilantik di

antarinstitusi di kawasan ASEAN. Tujuannya
adalah untuk memperkuat daya saing dan
memberikan kontribusi terhadap negara
masing-masing.

UUI

Disela kegiatan Dies Natalis Rektor UUI
melantik 6 Visiting Professor dari Universitas
Malaysia Perlis yaitu Prof.Madya Dr.Che
Mohd Ruzaidi Ghazali bidang Science, Prof.
Dato’ Wira Dr, Mohd Salleh Din bidang
Ekonomi, Prof. Dr. Harshita Aini Haron
b i d a n g l a n g u a g e , P r o f . M a d y a D r.
Rizalafande Che Ismail Bidang Technology,
Puan Mazmin Mat Akhir bidang
perpustakaan dan antarbangsa dan dari
Indonesia melantik Prof. Jamaluddin.M.Ed
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KULIAH MELALUI VIDEO
SECARA ONLINE PERTAMA DILUNCURKAN DI UUI

UUI tidak pernah berhenti menciptakan inovasi
dalam pengembangan ICT, dalam waktu
bersamaan UUI juga meluncurkan Video kuliah
secara Online yang dirangkum dalam media ELearning berbasis video. Dalam hal ini UUI
selangkah lebih maju dengan meluncurkan bahan
ajar melalui video yang memiliki fungsi untuk
kemudahan bagi mahasiswa untuk mengulang
kembali materi ajar yang diberikan dosen melalui
youtube yang dapat diakses setiap saat dimana
pun. Hal ini disambut positif oleh mahasiswa UUI
karena kemudahan untuk belajar lebih dapat
dilakukan tanpa harus membawa buku, karena
dapat diakses melalui Hp dan laptop baik
dikampus maupun diwarung kopi. Rektor UUI
berharap dengan peluncuran video materi ini
dapat meningkatkan kemapuan mahasiswa dapat
pencapaian kompetensi yang diharapkan sesuai
standar nasional. UUI SUMBANG VIDEO MATERI
KULIAH KE GAA Materi kuliah yang dihasilkan
oleh dosen UUI dalam versi Bahasa Inggris juga
dikirimkan ke forum Global Akses Asia ( GAA)
sebuah forum yang digagas oleh Dongseo
University Korea Selatan. 65 universitas yang
tergabung dalam GAA yang di dominasi

Universitas di Asia, salah satunya UUI mewakili
Indonesia mendapat kehormatan dapat tergabung
dan menyumbang materi yang akan diakses oleh
jutaan mahasiswa Internasional. Demikian juga
mahasiswa UUI berkesempatan untuk mengakses
ribuan materi dari universitas dunia melalui forum
GAA. Global Acses Asia (GAA) akan di Launching
pada bulan September 2015 di kampus Dongseo
University Busan Korea, yang akan juga dihadiri
oleh Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia.
Dengan demikian Rektor optimis kualitas
mahasiswa yang kuliah di UUI akan memiliki
kualitas dan Standar yang sama dengan
mahasiswa dari berbagai Negara di Asia.
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UUI

Tingkatkan Kualitas

Angkat 10
Visiting Professor
Dalam rangka peningkatan
kualitas dan reputasi akademik,
Rektor Universitas UbudiyahI
Indonesia Marniati SE MKes
melantik 10 profesor tamu (visiting
professor) yang akan menjadi
pengajar di UUI. Mereka yang
diangkat ini masing-masing
terbagi dalam tiga kepakaran yaitu
Ekonomi, Teknik dan Ilmu Sosial.
Ke-10 profesor tamu ini dilantik
dalam dua kegiatan terpisah yaitu
pada pembukaan konferensi IJCIMBI
dan Dies Natalis UUI ke-1 akhir April lalu.
Tiga diantaranya adalah pimpinan
universitas yaitu President Athlone Institute
of Technology Prof. Dr. Ciaran O’Cathain untuk
bidang ekonomi dan bisnis, Mr. Md. Sabur Khan
Chairman Daffodil International Uninversity (DIU)
Bangladesh dalam bidang IT dan
Entreprenuership, CEO Proven Group Datuk
Jusof Jusoh untuk bidang Entrepreneurship dan
Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia I
Prof. Ir. Muhammad Nawawy Loebis PhD dalam
bidang Arsitektur.
Enam lainnya terdiri dari professor tamu dari
Universiti Malaysia Perlis (Unimap) yaitu Prof. Dr.
Harshinta Aini Haroon, Datuk Prof. Dr. Salleh Din,
Prof. Madya. Che Ruzaidi Ghazali, Prof. Madya.
Dr Rizal Affande Che Ismail,dan Prof. Madya. Dr.
Huzili Hussin serta Guru Besar UIN Ar-Raniry
yang juga Ketua Kopertis Wiayah XIII Aceh Prof
Dr. Jamaluddin Idris MEd dilantik sebagai
professor tamu UUI dalam bidang pendidikan.
Keberadaan professor tamu ini diharapkan
mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan
pendidikan di kampus UUI. “Kita memberikan
apresiasi kepada para professor tamu UUI dari
sejumlah universitas dalam dan luar negeri. Kita
harapkan mereka dapat memberikan transfer
pengetahuan dan kepakaran kepada mahasiswa
10

mau
p u n
dosen-dosen
kita di UUI,”kata
Rektor.
Karena itu, Rektor berharap keberadaan professor
tamu ini akan mampu mengangkat reputasi
akademik UUI di tahun-tahun mendatang. Upaya
peningkatan reputasi akademik ini kata Rektor
sejalan dengan strategic statement UUI
I+LEADER, sehingga dapat memberikan kontribusi
dalam upaya UUI meraih akreditasi international QS
Star dan mewujudkan visi World Class Cyber
University pada tahun 2025.
Senada dengan Rektor, Ketua Yayasan Ubudiyah
Indonesia Dedi Zefrizal ST menyatakan dirinya
sangat apresiatif terhadap inisiatif Rektor
mengangkat professor tamu. “Ini satu terobosan
yang bagus. Karena ke depan mahasiswa UUI
berkesempatan untuk menggali pengetahuan dari
para professor dari dalam dan luar negeri,”papar
Dedi.
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Dua Produk Inovasi UUI

Menangi dua Emas

Di Korea
Dua produk inovasi Universitas Ubudiyah
Indonesia yang diperlombakan di World
Innovation and Invention Contest (WiC) 2015
pada 6-7 Juni 2015 di Seoul, Korea Selatan
berhasil menyabet medali . Kedua konsep
produk inovasi yang memenangin anugerah
emas itu adalah produk inovasi Smart
Parking System Menggunakan Unity-4.
Model ini dikembangkan oleh Dosen UUI
Zuhar Musliyana, Zahrull Maizi dan
Mahasiswa Program Studi Teknologi
Informasi Alﬁz Zikra.
Informasi tersebut
disampaikan Direktur Kerjasama
Internasional Asia Invention Association
(AIA), Moonsuk Chang selaku
penyelenggara WiC 2015, Senin (8/6)
melalui surat elektronik ke Direktorat
Kerjasama UUI.
Produk lainnya yang juga sukses meraih
medali emas adalah Digital Forensics and
Post-Incident Identiﬁcation yang
dikembangkan Ketua Program Studi
Teknologi Informasi UUI UUI Nurul Hamdi ST
MKom, M. Agessy Barrazi SST yang juga
melibatkan mahasiswa Alﬁ Wahyu Ramzam.
Sedangkan dua produk lainnya, masingmasing aplikasi tranlasi Bahasa Aceh ke
Bahasa Indonesia ARGOT berbasis Android
karya Zalﬁe Ardian sukses menyabet medali
perak. Demikian juga produk inovasi konsep
jaringan komunikasi pada tahap darurat
bencana yang digagas Zahrul Maizi, Nani
Eliza dan Deny Joefakri juga diganjar medali
perak.
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Rektor UUI Marniati SE MKes menyampaikan
selamat kepada para dosen UUI yang sukses
meraih medali emas dan perak di ajang WiC
2015 di Seuol, Korea Selatan. Medali ini kata
Rektor merupakan pembuktian bagi konsepkonsep inovasi yang dikembangkan oleh
perguruan tinggi di Aceh ternyata mendapat
pengakuan di tingkat dunia.
“Ini adalah hasil yang positif buat UUI. Saya
berharap kesuksesan empat dosen UUI ini
dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas
akademika UUI, untuk lebih giat lagi berkreasi
mengembangkan berbagai produk inovasi di
masa mendatang,”kata Rektor. Ke depan, kata
Rektor lagi, UUI akan terus berpartisipasi di
berbagai kegiatan inovasi baik di kawasan Asia
maupun Eropa. Ditambahkannya,
keikutsertaan UUI diajang pameran inovasi
internasional di Korea Selatan adalah yang
kedua, setelah sebelumnya pada Maret lalu,
UUI juga ikut ambil bagian pada kegiatan IENVEX di Malaysia.
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UUI UKIR PRESTASI DI AJANG

INTERNASIONAL
I-ENVEX MALAYSIA

Mahasiswa Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI)mengharumkan nama
Indonesia dan khususnya Acehpada
ajang inovasi sains tingkat
Internasional I-Envex diMalaysia yang
berlangsung 17-18 April 2015. Pada
ajangtersebut mahasiswa UUI berhasil
mendulang prestasimembanggakan
dengan menyabet dua medali emas
gold ) dari hasil riset mahasiswa
Fakultas KesehatanUUIyang diwaliki
Merleni dan Fenny Juwita Sari.Delegasi UUI
lainnya juga membukukan 1 medali
perak(Silver) dan 2 medali perunggu
(bronze). Tidak hanyaitu, delegasi UUI juga
meraih dua penghagaan Special Award dari
Asia Invention Association(AIA) dan Euro
Invention Rumania.
Mengukir prestasi di ajang ini bukan hal
mudah.Delegasi UUI harus bersaing dengan
457 produk inovasiyang diikuti 600 inovator
dari 10 negara, yang teridiridari Indonesia,
Ta i w a n , K o r e a S e l a t a n , O m a n ,
Vietnam,Filipina, Iran, Irak, Mesir dan
Malaysia.
Kesuksesan mahasiswa UUI tak lepas dari
bimbinganpara dosen dalam merancang
inovasi dan meningkatkankepercayaan diri
mahasiswa untuk bersaing di
tingkatinternasional. Prestasi ini
membuktikan bahwamahasiswa PTS juga
memiliki konpentensi, inovasi dankarenanya
diperhitungkan di tingkat internasional.
Pameran Inovasi yang berlangsung selama
tiga hari itubertujuan memotivasi mahasiswa
untuk menghasilkankarya-karya penelitian
yang inovatif dan bermanfaat
bagimasyarakat.
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Dosen UUI Jadi Juri I-EnvexInternasional
Dua dosen Universitas Ubudiyah Indonesia
Rita NingsihSE.M.Si dan Jurnalis J Hius ST
MBA mendapatkehormatan menjadi juri pada IENVEX 2015. Bagikeduanya, ini merupakan
kesempatan kedua menjadi juridi tingkat
internasional, setelah sebelumnya
jugadipercayakan menjadi juri pada ajang
I+ACEH maretlalu.
Rita mengatakan dirinya agak kesulitan
memberikanpenilaian karena semua produk
memiliki keungulan danmanfaat yang tinggi
bagi masyarakat dan layakdikomersilkan.
Selain Rita dan Jurnalis, para juri
lainnyaberasal dari 10 negara, sehingga
proses penilaian jadilebih obyektif.
Rektor UUI Prof. Adjuct Unimap Marniati M.Kes
mengatakan torehan prestasi ini merupakan
satukebanggaan. Karena putra putri Aceh yang
menempuhpendidikan di UUI mampu
mengukir prestasi di tingkatinternasional.
Kesadaran merakan akan pentingnya
menciptakan produk inovasi kian tinggi, karena
bisadipertandingkan di tingkat Internasional.
Hal ini menurutRektor dapat mematahkan
anggapan bahwa mahasiswaswasta susah
untuk bisa ke level internasional.“Kesuksesan
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DUNIA KAMPUS

mereka akan menaik reputasi
perguruantinggi swasta di Aceh, khususnya
UUI. Karena selamaini kan swasta dianggap
gak bisa bersaing di levelinternasional,”papar
Rektor. Saya optimis ke depan akanbanyak
lagi mahasiswa UUIyang ikut andil
melahirkanberbagai produk inovatif. Selain
dapat dipertandingkan,juga berpeluang
untuk dikomersilkan, sehingga secaratidak
langsung mereka telah membentuk dirinya
sebagaientrepreneur bukan lagi sekadar
pencari kerja.
Feni dan Marleni Diekspose Media Malaysia
Produk inovatif yang digarap Fenny dan
Maleni jugamendapat sorotan
khusus dari media Malaysia.
Hasilinovasi keduanya yang
menyajikan produk
obatdiabetes dari biji rambutan
mendapat sorotan khusus dari
suratkabar Berita Harian yang
terbit Minggu (19/4) kemarin.
Media berbahasa Melayu itu
memuat laporan denganjudul :
Inovasi Biji Rambutan : Dua
Pelajar CiptaMinuman
Pencegah Kencing Manis.
Media ini jugamemuat foto
keduanya dengan memegang
medali dansertiﬁkat
penghargaan dari pameran IENVEX.
Gagasan pembuatan produk ini
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berdasarkan tradisi
masyarakat Gayo Lues
y a n g
t e t a p
memanfaatkan biji
rambutan yang sudah
dikeringkan. Dari hasil
penelitian mereka dan
berdasarkan tradisi
masyarakat Gayo
Lues, mereka
mendapati bahwa
konsumsi biji rambutan
dapatmencegah
terjadinya diabetes .
Proses pembuatannya
juga gampang, biji
rambutan dipotong
kecil-kecil sebelum
kemudian dijemur
sampai kuning kehitaman.
Menurut Feni, biji rambutan mengandung
lemak, proteindan karbohidrat sesuai dengan
kebutuhan nutrisiseseorang. Bahkan biji yang
kerap disia-siakan ini jugatidak mengandung
racun.
Rekannya, Marleni dalam keterangannya
menyampaikanbahwa saat ini produk inovasi
tersebut sudahmendapatkan perhatian dari
sejumlah kalangan perobatandi Indonesia untuk
dikaji lebih lanjut sebelumdikomersilkan.
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Rektor UUI
Lantik Tujuh
Pejabat Baru
Banda Aceh| Rektor Universitas
Ubudiyah Indonesia (UUI) Prof
Adjunct Marniati SE.M.Kes
melantik tujuh pejabat struktural
baru di lingkungan UUI, Kamis
(6/8/15) di Plenary Hall UUI.
Rektor yang didampingi Ketua
Yayasan Ubudiyah Dedi Zefrizal ST
mengambil sumpah ketujuh pejabat tersebut
untuk masa khidmat selama dua tahun.

khususnya Wakil Rektor untuk membangun
komunikasi dan koordinasi yang efektif,
mensosialisasikan berbagai program kepada
seluruh staf dan mahasiswa serta
mengevaluasi berbagai program yang
sedang dan akan dijalankan. “Menjadi wakil
rektor memang berat, tetapi dengan
koordinasi dan komunikasi yang bagus serta
dukungan dari semua staf, insya Allah akan
lebih mudah,”ungkap Rektor. Rektor
menambahkan, pemilihan jajaran Wakil
Rektor UUI yang baru ini didasarkan pada
hasil ﬁt dan proper test tahun lalu.

Ketujuh pejabat yang baru dilantik tersebut
adalah Mutiawati,S.Pd.,M.Pd sebagai Wakil
Rektor I Bidang Akademik dan Mutu, Donny
Arief Sumarto,ST.MT sebagai wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan, Multimedia, Riset
dan Kerjasama, Muttaqin, ST.M.Cs sebagai
Direktur Pangkalan Data, Erna Kurniawati,
SH sebagai Direktur SDM dan Sarana, Yunia
Shoﬁasti,ST.,M.T sebagai Ketua Program
Studi Teknik Sipil dan Anhar Nasution
SH,MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu
Hukum.
Dalam sambutannya, Rektor meminta
pejabat yang dibaru dilantik untuk menjaga
kepercayaan yang diberikan dengan bekerja
secara cerdas, ikhlas, cepat dan tepat.
Rektor juga meminta para pejabat baru

Lebih lanjut, Rektor mengemukakan bahwa
keberhasilan dalam memimpin tidak hanya
ditentukan oleh kecerdasan semata, tetapi
juga ditentukan oleh factor etika dan cara
berkomunikasi yang baik. Kegiatan
pelantikan pejabat structural baru ini dihadiri
para dosen dan staf di lingkungan UUI.
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Kartini Masa Kini

Membangun Pendidikan

Dengan

Hati

Prof. Adjunct. Unimap Marnia , SE, M.Kes
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Perannya dalam
mengembangkan
pendidikan tinggi di
Aceh sudah dimulai
sejak tahun 2005,
ketika pertama kali
resmi bergabung
sebagai staf
administrasi di
Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan (STIKes)
Ubudiyah. Sebagai
seorang Sarjana
Ekonomi dalam
bidang akuntansi,
selain masalah
administrasi ia juga
membantu dalam
pengelolaan
keuangan sekolah
tersebut.
Peran mulai terlihat signiﬁkan ketika ia dan
sang suami Dedi Zefrizal ST Ketua Yayasan
Universitas Ubudiyah Indonesia hendak
mewujudkan gagasan pendirikan klinik
bersalin sebagai tempat praktik bagi
mahasiswa Kebidanan STIKes Ubudiyah.
Setelah melalui berbagai pertimbangan,
gagasan sederhana membangun klinik
kebidanan itu berubah menjadi satu gagasan
besar mendirikan Rumah Sakit Ubudiyah.
Ketika itu usia baru sekitar 26 tahun, saat
gagasan itu direalisasikan, ia mendapatkan
banyak hambatan. Misalnya hambatan
internal seperti tidak adanya kompetensi di
bidang ilmu kesehatan, juga ketersediaan
dana untuk pembangunan dan operasional
rumah sakit. Dari sisi eksternal, sebagai
wanita muda yang masih berada di awal-awal
karirnya tentu masih punya banyak
kekurangan, misalnya belum punya relasi dan
jaringan kerja yang kuat dengan berbagai
instansi pemerintah maupun swasta. Wajar
jika kemudian, ia mendapati banyak kesulitan
ketimbang kemudahaan, khususnya pada
tahap-tahap awal mengejar mimpinya
mengembangkan dunia pendidikan tinggi dan
sector kesehatan di Aceh.
Dengan dukungan sang suami dan juga
keluarga, Marniati yang jika dilihat dari
semangat juang tak ubahnya ibarat kartini
16

masa kini. Semangat itu pula yang
menguatkannya untuk terus belajar dan
mengembangkan potensi dirinya. Menyadari
akan kurangnya kompetensi dalam bidang
kesehatan, pada tahun 2007 Marniati
memutuskan untuk melanjutkan pendidikan
pascasarjana di bidang administrasi rumah
sakit pada Universitas Sumatera Utara (USU).
Dari perjuangannya dan sang suami, mereka
akhirnya mendapatkan bantuan pembiayaan
dari Bank Syariah Mandiri untuk
pengembangan Rumah Sakit Ubudiyah.
Pembiayaan ini merupakan sesuatu yang sulit
untuk di dapatkan pada saat kondisi
perekonomian Aceh pada saat itu. Pasalnya
sebelum realisasi pembiyaan dengan BSM,
sudah ada sederetan lembaga perbankan yang
menolak proposal mereka.
Dari kampus tersebut, ia kemudian berhasil
meraih gelar Magister Kesehatan pada tahun
2009, hanya berselang beberapa hari dari hari
ulang tahun sekaligus peresmian Rumah Sakit
Ubudiyah.
Kesuksesan membangun RS Ubudiyah
menjadi satu berkah tersendiri bagi Marniati.
Karena dengan demikian dirinya dan sang
suami berharap dapat memberikan kontribusi
berupa penyediaan jasa layanan kesehatan
bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya.
Pada tahun 2010, Marniati yang sudah bergelar
magister kemudian ditunjukkan untuk menjabat
sebagai Ketua STIKes Ubudiyah. Penunjukkan
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ini jika dilihat dari unsure kemanfaatannya
akan sangat kuat bagi STIKes, karena
hubungan komunikasi dan koordinasi antara
Ketua STIKes dengan Ketua Yayasan menjadi
semakin mudah. Ini diharapkan ketika bisa
mempercepat pengembangan STIKES
Ubudiyah, apalagi pada tahun 2007, Yayasan
Ubudiyah mengambil alih pengelolaan STMIK
Padjajaran menjadi STMIK UBudiyah
Indonesia.
Selama lima tahun pertama

banyak masukan dari berbagai kalangan, ia
dan sang suami kemudian mengajukan
proposal pendirian universitas ke Dirjen Dikti.
Sayangnya proposal tersebut sempat ditolak,
namun disarankan untuk mengusulkan
universitas dari perguruan tinggi yang sudah
ada. Dari rekomendasi itu, ia kemudian
mengajukan proposal baru penggabungan
STIKes Ubudiyah dan STMIK Ubudiyah
menjadi universitas. Usulan itu diajukan pada
tahun 2011.

kepemimpinannya di Ubudiyah Marniati
sudah mengukir hingga 18 penghargaan dan
anugerah dari berbagai institusi baik di dalam
maupun luar negeri. Penghargaan tersebut
antara lain diberikan sebagai bentuk
penghormatan dan penghargaan atas kiprahkiprahnya dalam pengembangan pendidian
tinggi. Sukses tiga tahun pertama diraih
dengan membangun dan memperkuat
kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi
negeri lainnya.
Berbekal tempaan pengalaman selama lima
tahun terakhir, Marniati terus mengupayakan
berbagai pengembangan. Setelah mendapat

Setelah tiga tahun lamanya menunggu
kepastian, sekitar 21 November 2013, tim
evaluator dari Dirjen Pendidikan Tinggi
mengadakan kunjungan lapangan untuk
mencocokkan kesesuain antara uraian
proposal dan bukti ﬁsik di lapangan. Hingga
awal tahun 2014 belum ada tanda-tanda akan
disetujuinya pendirian Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, kecuali pada pertengah April
2014, Marniati yang ketika itu masih menjabat
sebagai Ketu STIKes Ubudiyah mendapatkan
informasi bahwa Kementerian Pendidikan
telah menerbitkan SK penggabungan STIKes
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dan STMIK Ubudiyah menjadi Universitas
Ubudiyah Indonesia.
Sejak 2013, Marniati juga gencar
mengembangkan kerjasama internasional
dengan sejumlah universitas di berbagai
negara. Pada Juli 2013 misalnya ia bersama
delegasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (APTISI) mengadakan kunjungan
kerja sekaligus menandatangani kerjasama
dengan sejumlah universitas di Spanyol,
Kroasia dan Hungaria. Pada akhir tahun 2013,
pada Asian University President Forum
(AUPF), ia membawa UUI (Ketika itu STIKes
dan STMIK) untuk menjalin kerjasama dengan
sejumlah universitas di Asia seperti Universiti
Malaysia Perlis, Philippine Normal University,
dan Rajamangala University of Srivijaya.
Berbagai realisasi kerjasama mulai
diimplementasikan sejak tahun 2014 bersama
Unimap dan Phillipine Normal University. Dia
juga memotivasi para dosen dan mahasiswa
untuk ikut dalam berbagai program
internasional seperti Asia Summer Program
2014 dan kegiatan konferensi internasional di
Malaysia. Untuk memantapkan kiprahnya di
dunia internasional pada tahun 2014 lalu,
Ketua Yayasan UUI menunjuk Brigjen Datuk
Prof Dr Kamarudin Hussin sebagai penasehat
UUI.
Kini di tahun 2015, Marniati dengan dukungan
penuh Ketua Yayasan Ubudiyah Dedi Zefrizal
terus menggerakkan inisiatif baru seperti
pelaksanaan Pameran International Art,
Creativity, and Engineering Exhibition (I+Aceh)

pada maret lalu dan konferensi IJCIMBI yang
melibatkan empat negara Indonesia, Malaysia,
Bangladesh dan Irlandia.
Dari berbagai kiprah yang dilakoninya itu ia
berhasil mengoleksi 18 penghargaan nasional
dan internasional. Sejumlah penghargaan
terbaru antara lain Cut Nyak
Dhien Award dalam bidang
Pendidikan, Outstanding
Achievement dari Asia
Invention Association (AIA)
Korea Selatan dan
Anugerah Professor
Adjunct dari Universiti
Malaysia Perlis.
Bertepatan dengan
peringatan hari Kartini pada
April ini, maka perjuangan
yang dilakukan Marniati hari
ini adalah sejalan dengan
perlawanan yang dilakukan
Kartini di masanya. Hanya
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TARI UBUDIYAH TAMPIL MEMUKAU PADA MALAM

CITRA BUDAYA ANTAR BANGSA
DI MALAYSIA.
Sanggar Ubudiyah
Indonesia Heritage
yang terdiri dari para
mahasiswi UUI
sukses menampilkan
Tari Ratouh Jarou dan
Ta r e k P u k a t
dihadapan Raja Perlis
D Y M M S y e d
Sirajuddin Jamalullail
dan 2000 undangan
baik dari Malaysia,
M y a n m a r, Tu r k i ,
Vietnam dan China.
Penampilan sanggar
Tari Ubudiyah yang
tampil penuh
kekompakan di panggung Malam Citra
Budaya Unimap 2015 pada Rabu malam
(27/5) sekira pukul 20:00 di Kampus Unimap,
Perlis juga mendapat aplaus dan pujian dari
Raja Perlis.
Rektor UUI Marniati SE Mkes yang turut
hadir menyaksikan pementasan seni itu
menyatakan pihaknya puas dan bangga
dengan kesuksesan sanggar tari UUI untuk
kedua kalinya di Unimap. Pentas Malam
Citra Budaya ini kata Rektor terhitung special
karena digelar dalam rangka menyambut
hari Keputeraan Raja Perlis DYMM Syed
Sirajuddin Jamalullail yang ke 72. Sanggar
UUI tampil di even ini atas undangan dari
Vice Chancellor Unimap Brigjen Datuk Prof
Dr Kamarudin Hussin dan Tuanku Raja Muda
Perlis DYTM Syed Faizuddin Putra Ibni Syed
Sirajuddin Jamalullail.
“Alhamdulillah anak-anak sukses
mementaskan tarian khas Aceh dihadapan
Raja serta 2000 tamu dan para delegasi
lainnya dari China, Myanmar, Turki dan
Vietnam. Dan UUI menjadi wakil Indonesia di
even budaya tahunan ini,”pungkas Rektor
yang hadir ke even tersebut bersama Ketua
Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal
ST
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Ini merupakan penampilan internasional ke tiga
kalinya bagi sanggar tari yang terus meningkat
performanya di bawah arahan Syeh Muda Aris
Munandar. Sebelumnya, sanggar ini pernah
tampil pada Konvokesyen Unimap 2014, dan
pada malam pembukaan Asian University
President Forum (AUPF ) di Nakhom Pathom,
Thailand juga pada tahun yang sama.
Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi
Zefrizal ST juga memberikan apresiasi atas
penampilan sanggar ubudiyah tersebut.
Penampilan kali ini kata Dedi menjadi spesial bagi
sanggar Ubudiyah karena mampu mempromosikan
seni budaya Aceh kepada audien yang lebih ramai
dan tidak hanya terbatas untuk warga Malaysia,
tetapi juga warga lainnya di Asia
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UUI PERLUAS KERJASAMA

UUI Jalin Kerjasama dengan AGH University
Komitmen terhadap peningkatan kerjasama
luar negeri ditunjukkan oleh Universitas
Ubudiyah Idonesia dengan memperlebar
kerjasama hingga ke kawasan Eropa. Adapun
mitra kerjasama luar negeri UUI yang baru
dari kawasan Eropa adalah AGH University of
Science and Technology, Krakow, Polandia.
Inisiasi kerjasama ini digagas pada ajang
konferensi IJCIMBI April lalu. Pihak AGH
University kala itu diwakili oleh Prof Dr Hab
Eng Januzs Szpytko yang juga Chairholder
Unesco untuk AGH.
Rektor UUI Marniati SE MKes menyatakan
kerjasama dengan AGH University of Sciece
and Technology ini merupakan satu peluang
strategis bagi UUI. Karena AGH merupakan
salah satu universitas negeri tertua di
Polandia punya keunggulan utama dalam
bidang sains dan teknik.” Kita berharap AGH
University bisa menjadi mitra strategis dalam
pengembangan Fakultas Teknik dan Fakultas
Ilmu Komputer UUI ke depan,”kata Rektor
seusai menerima salinan MoU yang
dikirimkan Prof Janusz mewakili President
AGH University, Rabu (27/5) di kampus UUI.
Rektor menambahkan, untuk tahap pertama
pihak AGH menawarkan program beasiswa
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kepada dosen UUI untuk program PhD dan
Master. Diakhir tahun nantinya UUI juga
ditawarkan untuk ikut program perkuliahan
musim panas.
UUI dan AGH juga akan memperkuatn
kerjasama pertukaran budaya dalam tahuntahun ke depan. AGH University sendiri
kataRektoradalah anggota aktif dalam Asian
University President Forum (AUPF).
Diharapkan dengan kerjasama ini nantinya
akan meningkatkan reputasi akademik,
kualitas dosen dan penelitian UUI. Dengan
demikian Visi UUI menjadi World Class Cyber
University pada tahun 2025 akan dapat
diwujudkan.. .
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program-program yang terbukti sukses
diterapkan di sejumlah negara. Misalnya,
dengan menyumbang artikel ke Scopus. Hal ini
katanya sebagai bentuk dukungan dalam
meningkatkan jumlah artikel dari Indonesia
yang terindeks Scopus di level dunia. Tahun
depan ditargetkan dosen UUI dapat mempublis
150 artikel dalam jurnal internasional terindeks
Scopus.

30

dosen UUI
tembus jurnal

Internasional
30 artikel dosen Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) yang didaftarkan pada
konferensi IJCIMBI diterima di sejumlah jurnal
internasional. Rektor UUI Marniati SE MKes
menyatakan hasil tersebut sebagai sinyal
positif terhadap perkembangan penelitian
di lingkungan UUI. Dikatakannya,
keseluruhan artikel tersebut diterima
untuk diterbitkan dalam jurnal
internasional yang terindeks
Scopus dan Google Scholar.
"Meskipun kita baru tumbuhkan
minat meneliti di kalangan
dosen UUI pada tahun
pertama, namun hasilnya
sudah cukup positif untuk
dikembangkan. Apalagi
dosen kita umumnya
masih muda-muda,
bahkan ada yang baru
berusia 23 tahun, jadi
masih semangat dan
sudah menghasilkan
artikel untuk jurnal
internasional,"papar
Rektor Jumat (29/5)
sekembali dari satu
lawatan ke Malaysia.
Dalam hal publikasi
internasional, Rektor
menambahkan bahwa
UUI akan mengadopsi
berbagai strategi dan
21
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Sementara itu, dalam bidang kerjasama
penelitian dengan Unimap akan terus
diperkuat yang dimulai pada tahun depan
melalui penandatangan kontrak
secara resmi. Kerjasama
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Hasil Konferensi IJCIMBI
di Terima di Jurnal

Internasional

Berdasarkan hasil rekomendasi reviewer, dari
total 250 artikel yang didaftarkan pada konferensi
IJCIMBI, 176 diantaranya direkomendasikan
untuk layak dipublis di Jurnal Internasional.
Informasi tersebut dikemukakan Rektor UUI
Marniati SE MKes Minggu lalu di Kampus UUI.
Dikatakan Rektor, seminggu pasca pelaksanaan
konferensi IJCIMBI, pihaknya sudah
mendapatkan hasil rekomendasi keseluruhan
artikel yang layak dan tidak layak dipublis di jurnal
internasional.
Lebih lanjut, hasil konferensi sebanyak 176 artikel
yang layak publis pada jurnal internasional ini juga
menjadi catatan sebagai konferen terbanyak yang
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artikelnya tembus ke jurnal internasional.
Dikatakan Rektor, dalam hal ini peran reviewer
kelas duniayang terlibat dalam konferensi IJCIMBI
juga sangat menentukan. Reviewer
IJCIMBImerupakan peneliti terbaik dari sejumlah
negara yang memiliki catatan publikasi dalam
jumlah banyak yang masuk dalam database
Scopus, seperti Mustafa Albakri Abdullah.
Dari hasil itu, Rektor UUI optimis dalam
penyelenggaraan konferensi IJCIMBI tahun
mendatang akan lebih banyak lagi artikel yang
dapat dipublis di jurnal internasional.
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jasa dan kegiatan bisnis di kawasan ASEAN.
Dan isu yang paling strategis bagi perguruan
tinggi adalah terbukanya peluang bagi tenaga
kerja terampil untuk bekerja di seluruh
kawasan ASEAN.Menurut alumnus La Trobe
University Australia ini, hal tersebut menjadi
tantangan yang harus dijawab UUI ke depan
dengan merumuskan satu strategi yang tepat.
Salah satu strategi yang tepat adalah
memperkuat kerjasama antarinstitusi
pendidikan tinggi di ASEAN, sehingga lulusan
UUI nantinya menjadi lulusan yang memiliki
standar yang dibutuhkan di era MEA. Hal
senada juga diungkapkan Vice Chancellor
Universiti Malaysia Perlis Birgjen. Datuk. Prof.
Dr. Kamarudin Hussin. Pihak Unimap akan
terus menjadi mitra strategis UUI, sehingga
UUI nantinya akan menjadi universitas
terkemuka tidak hanya di Indonesiatapi juga
bisa go internasional. Datuk Kamarudin juga
meminta Bahasa Inggris dijadikan sebagai
bahasa kedua di UUI. Karena penguasaan
bahasa menjadi salah satu alat kempetitif di
masa depan.

Tantangan ASEAN Economic Community

dan Penguatan Kerjasama Institusi
Perguruan Tinggi dalam

Kawasan ASEAN

D

ies Natalis UUI ke-1 Raja Muda Perlis

Orasi Ilmiah Raja Muda Perlis Tuanku Syed
Faizuddin Putra Ibni Syed Sirajuddin
Jamalullail menyampaikan orasi ilmiah pada
peringatan Dies Natalis ke-1 Universitas
Ubudiyah Indonesia (UUI) yang berlangsung
di AAC Dayan Dawood, Rabu (29/4) kemarin.
Dalam orasinya bertema “Tantangan ASEAN
Economic Community dan Penguatan
Kerjasama Institusi Perguruan Tinggi dalam
Kawasan ASEAN”, Raja Muda menekankan
pentingnya penguatan kolaborasi
antarinstitusi di kawasan ASEAN. Tujuannya
adalah untuk memperkuat daya saing dan
memberikan kontribusi terhadap negara
masing-masing.
Seiring dengan berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) maka akan
berdampak pada bebasnya aliran barang,
23

Sementara itu, Rektor UUI Marniati SE MKes
menegaskan pihaknya akan terus berusaha
menjalan inisiatif-inisiatif strategis dalam
mewujudkan visi menjadiuniversitas siber
berkelas dunia (World Class Cyber
University) dalam menjalankan tridarma
perguruan tinggi. Rektor menyatakan focus
UUI ke depan adalah penguatan bidang
Teknologi Informasi, penguatan riset dan
komersialisasi hasil riset, serta penguasaan
Bahasa Inggris bagai dosen,staff dan
mahasiswa. Komitmen dalam tiga hal ini
akan menjadi landasan penting bagi UUI
untuk dapat bersaing di era pasar tunggal
ASEAN 2015.
Peringatan Dies Natalis UUI ditandai dengan
kegiatan pemotongan “bue leukat” dan
dilanjutkan dengan pelantikan 8 Visiting
Professor dari Unimap masing-masing dalam
bidang teknologi, ekonomi dan ilmu social.
Pada kesempatan itu Rektor juga melantik
Prof Dr Jamaluddin Idris MEd sebagai visiting
professor UUIdalam bidang pendidikan.
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Penyelidikan,
Pengkormesilan Dan Penerbitan
Berimpak Kunci Kejayaan

Universiti Malaysia
Penyelidikan,
Pengkormesilan
Dan Penerbitan
Berimpak Kunci
K e j a y a a n
Universiti
Malaysia
BANDA ACEH ,
2 7
A p r i l
(Bernama) -Penglibatan
dalam bidang
penyelidikan,
pengkomersilan
dan penerbitan
berimpak merupakan kunci utama kejayaan
universiti awam (UA) dan institusi pengajian
tinggi (IPT) di Malaysia, kata Naib Canselor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Brig Jen
Datuk Prof Dr Kamarudin Hussin.
Katanya sokongan dan komitmen kerajaan
yang memberikan geran penyelidikan kepada
UA, IPT dan agensi penyelidikan adalah
galakan untuk menghasilkan inovasi dan
teknologi terkini bagi kepentingan
masyarakat.
Katanya dalam tempoh 10 tahun lepas,
UniMAP menerima sekitar RM91.4 juta geran
penyelidikan daripada pelbagai institusi yang
membolehkan ia menjalankan lebih 1,500
projek penyelidikan.
Aktiviti penyelidikan menghasilkan penemuan
terbaru tetapi secara tidak langsung
meningkatkan kapasiti UniMAP di persada
antarabangsa dengan meraih geran
penyelidikan antarabangsa daripada
beberapa negara luar, katanya.
Beliau berkata demikian semasa
menyampaikan ucaptama pada Persidangan
Antarabangsa Bersama Kali Pertama
Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Ireland (Ist
IJCIMBI) 2015 di Universitas Ubudiyah
24

Indonesia (UUI) yang dirasmikan oleh Assisten
II Bidang Keistimewaan Pembangunan dan
Ekonomi SEKDA Acheh, Azhari S.E. M.si di sini
hari ini.
Kamarudin berkata melalui inisiatif aktiviti
penyelidikan juga menyumbang kepada
penghasilan lebih banyak penerbitan berimpak
tinggi yang meningkatkan reputasi dan imej
UniMAP di kalangan UA dan IPT di seluruh
dunia.
Sebagai contoh
analisis yang
dijalankan oleh
Reed Elsevier
menunjukkan
UniMAP antara UA
yang menunjukkan
pencapaian
membanggakan di
dalam pangkalan
data Scopus,
katanya.
Beliau berkata
impak sitasi
UniMAP telah
melebihi paras 1.0
iaitu paras purata pengukuran global dan data
ini digunakan sendiri oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) untuk
membudayakan penyelidikan dan inovasi di
kalangan UA di negara ini.
"Saya secara peribadi melihat inisiatif seperti
ini harus dicontohi oleh universiti-universiti
lainnya termasuk di Inodonesia dan Acheh,"
katanya.
Selain beliau turut dijemput sebagai
pembentang utama ialah Presiden Athlone
Institute of Technology (AIT), Ireland; Prof Dr
Ciaran O' Cathain, Pengerusi Daffodil
International University, Bangladesh; Md Sabur
Khan dan Rektor UUI, Marniati M. Kes.
Sejumlah 400 peserta dari negara-negara
tersebut mengambil bahagian dalam
persidangan dua hari itu yang bertemakan
Ekonomi, Sains Sosial dan Teknologi.
Kamarudin berkata lagi pengakhiran kepada
kejayaan penyelidikan ialah melalui aspek
pengkomersilan yang mana semua UA dan IPT
harus bijak mencari kolaborasi terutama dari
sektor industri bagi tujuan itu.
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Rektor UUI:

Peningktan SDM

Penting
untuk kelola SDA Aceh

Peningkatan kualitas sumber daya manusia
di Aceh menjadi isu sentral terutama terkait
dengan bidang pengelolaan sumber daya
alam di daerah ini. Keberadaan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi dan
sesuai dengan kebutuhan daerah dalam hal
pengelolaan sumber daya alam akan menjadi
penentu keberhasilan Aceh dalam
pengelolaannya di masa mendatang. Hal itu
dikemukakan Rektor Universitas Ubudiyah
Indonesia Marniati SE MKes ketika tampil
sebagai pemateri pada seminar bertemakan "
Memupuk Rasa Kebangsaan dan Kesadaran
Bernegara Serta Menciptakan Kedamaian di
Aceh” yang digelar Laskar Cut Nyak Dhien
bekerjasama dengan Universitas Ubudiyah
Indonesia, Kamis, 11 Juni 2015.
Rektor juga menyebutkan bahwa sebanyak
apapun potensi sumber daya alam yang ada
di Aceh tidak akan mampu menjamin
kesejahteraan bagi masyarakat, jika dalam
pengelolaannya tidak didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia lokal
yang professional. “Pengalaman ini sudah
kita rasakan selama beberapa dekade
terakhir. Dan untuk ke depan saya pikir
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konsep pengelolaan sumber daya alam harus
dibarengi dengan ketersediaan sdm yang
mumpuni, supaya ke depan kita dapat
berharap banyak dari pengelolalaan sumber
daya alam di Aceh,”papar Rektor.
Menurutnya, dunia pendidikan merupakan
solusi yang akan menjadi solusi bagi persolan
kompetensi sumber daya manusia di Aceh saat
ini. Hal yang perlu dilakukan ke depan adalah
dengan memberikan perhatian khusus bagi
dunia pendidikan, sehingga pengembangannya
ke depan lebih terarah. Diperlukannya satu
pemetaan mengenai sebaran SDM dan
kebutuhannya bagi masa depan Aceh
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Aceh.
Pada sisi lainnya perguruan tinggi juga perlu
mendidik dan membekali lulusannya dengan
kualitas dan karakter yang positif dalam
membangun bangsa. Keberadaan mereka
diharapkan mampu berkontribusi bagi
perdamaian dan menghindari dari perpecahan.
Seminar sehari yang digelar Laskar Cut Nyak
Dhien dan UUI ini menghadirkan tiga
narasumber Tgk. Muhammad Yus, Murni Mard
MM dan Rektor UUI Marniati SE MKes dan
dimoderatori oleh Dra Hj. Rukaiyah Ibrahim
Nain. Seminar ini dibuka oleh Ketua Laskar Cut
Nyak Dhien Aceh Yuniati MM.
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UUI Segera Buka Konferensi DRUGSTECH 2016
Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi
internasional hasil riset para dosen di
perguruan tinggi, Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) akan membuka pendaftaran
ke konferensi internasional Drugs, Social
Science and Technology (DRUGSTECH)
2016. Konferensi yang melibatkan empat
universitas dari empat negara di kawasan
ASEAN--Indonesia, Malaysia, Thailand dan
Filipina—akan digelar pada April 2016 nanti.

“Kita melihat animo para peneliti kita di dalam
negeri untuk mempublikasi hasil risetnya di
proseding maupun jurnal internasional sangat
tinggi. Ini terlihat dari pelaksanaan IJCIMBI
bulan lalu. Dan konferensi Drugstech ini
diharapkan juga mampu mewadahi para
peneliti kita yang ingin mempublikasikan hasil
riset mereka. Pendaftaran ke konferensi ini
akan kita buka dalam waktu dekat,”papar
Rektor.

Rektor UUI Prof.Adjunct.Unimap Marniati SE
MKes, Jumat (8/5) mengatakan pelaksanaan
konferensi ini akan menjadi ajang strategis
bagi para peneliti di dalam negeri maupun luar
negeri. Konferensi ini juga membuka
kempatan bagi para peneliti di bidang
kesehatan yang terkait dengan narkoba dan
zat adiktif, ilmu social dan teknologi.

Ditambahkannya, artikel atau makalah yang
disubmit ke konferensi ini nantinya akan
dipublikasi disejumlah jurnal internasional baik
yang terindeks Scopus maupun sejumlah
indeks lainnya seperti Google Scholar. Karena
itu Rektor berharap para peneliti yang berminat
ikut ambil bagian pada konferensi ini untuk
dapat menyiapkan makalah terbaiknya,
sehingga nanti dapat didaftarkan ke konferensi
DRUGSTECH
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JALUR UMB – PTS
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Mulai tahun akademik 2015/2016 Universitas
Ubudiyah Indonesia (UUI) membuka
pendaftaran mahasiswa baru sistem online via
Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi
Swasta (UMB-PTS). Perihal bergabungnya
UUI ke UMB-PTS ini dikemukakan Rektor UUI
Prof. Adjunct UniMAP Marniati SE Mkes,
Senin (11/05/2015) di kampus UUI. Kata
Rektor keikutsertaan UUI ke UMB-PTS
bertujuan untuk menambah alternatif jalur
masuk bagi mahasiswa yang ingin
melanjutkan kuliah ke UUI.
Penerimaan mahasiswa melalui UMB-PTS
tahun ini ditargetkan mampu menjaring 1.360
mahasiswa dengan kapasitas penerimaan
masing-masing 80 mahasiswa per program
studi untuk jalur UMB-PTS. Diakui Rektor,
dengan bergabungnya UUI ke UMB-PTS ini
diharapkan dapat memperluas akses
pendaftaran bagi calon mahasiswa dari
seluruh Indonesia, khususnya Sumatera dan
Pulau Jawa.
“Memang tahun ini adalah tahun pertama UUI
bergabung dengan UMB-PTS. Mudahmudahan keberadaan UUI dapat dikenali oleh
mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya
Sumatera dan Pulau Jawa. Harapan kita di
tahun-tahun mendatang akan banyak
mahasiswa dari luar Aceh yang berminat
kuliah di UUI,”paparnya didampingi Wakil
Rektor I Donny Arief Sumarto ST MT dan
Direktur Akademik UUI Zafrina SPd.
Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi
Swasta (UMB-PTS) merupakan satu platform
seleksi calon mahasiswa baru yang ingin
melanjutkan pendidikan ke sejumlah
perguruan tinggi Swasta favorit di Indonesia.
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UMB PTS digelar di enam (6) kota di Indonesia
yaitu Banda Aceh, Medan, Lampung, Jakarta,
Bandung dan Semarang dengan sepuluh
Perguruan Tinggi Swasta favorit di Indonesia.
Adapun Universitas Ubudiyah Indonesia
merupakan satu-satunya universitas swasta di
Aceh yang ikut dalam UMB-PTS. Sedangkan
sembilan universitas lainnya adalah
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)
Medan, Universitas Malahayati, Universitas
Pancasila, Universitas Trisakti, Universitas
Gunadarma, Universitas Bakrie, Universitas
Siswa Bangsa Internasional (Jakarta),
Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar)
Bandung dan Universitas Dian Nuswantoro
(Udinus) Semarang. Pendaftaran di mulai pada
tanggal: 25 Mei s/d 26 Juni 2015.
Sementara untuk wilayah Aceh Ujian Cyber
pada tanggal 28 Juni 2015 di pusatkan di
Laboratorium Komputer Universitas Ubudiyah
Indonesia yang beralamat di Jalan Alue Naga,
Tibang Banda Aceh dan pengumuman
kelulusan akan diumumkan secara nasional
pada tanggal 2 Juli 2015. Bagi pendaftar jalur
UMB-PTS dapat memilih satu sampai dengan
tiga pilihan Perguruan Tinggi Swasta yang ada
di Indonesia dengan maksimal lima Program
Sudi pilihan.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap
tentang proses pendaftaran dan seleksi UMBPTS dapat diakses melalui laman resmi
https://penerimaan.spmb.or.id/informasi/umbp
ts. Selain mengandalkan jalur UMB-PTS,
penerimaan mahasiswa baru UUI juga dapat
dilakukan via situs laman resmi penerimaan
calon mahasiswa baru UUI tahun 2015 melalui
laman http://sipenmaru.uui.ac.id/.
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UUI Perluas

Kerjasama ke

Eropa

UUI Jalin Kerjasama dengan AGH
University Komitmen terhadap peningkatan
kerjasama luar negeri ditunjukkan oleh
Universitas Ubudiyah Idonesia dengan
memperlebar kerjasama hingga ke kawasan
Eropa. Adapun mitra kerjasama luar negeri
UUI yang baru dari kawasan Eropa adalah
AGH University of Science and Technology,
Krakow, Polandia. Inisiasi kerjasama ini
digagas pada ajang konferensi IJCIMBI
April lalu. Pihak AGH University kala itu
diwakili oleh Prof Dr Hab Eng Januzs
Szpytko yang juga Chairholder Unesco
untuk AGH.
Rektor UUI Marniati SE MKes menyatakan
kerjasama dengan AGH University of
Sciece and Technology ini merupakan satu
peluang strategis bagi UUI. Karena AGH
merupakan salah satu universitas negeri
tertua di Polandia punya keunggulan utama
dalam bidang sains dan teknik.” Kita
berharap AGH University bisa menjadi mitra

strategis dalam pengembangan Fakultas
Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer UUI ke
depan,”kata Rektor seusai menerima salinan
MoU yang dikirimkan Prof Janusz mewakili
President AGH University, Rabu (27/5) di
kampus UUI.
Rektor menambahkan, untuk tahap pertama
pihak AGH menawarkan program beasiswa
kepada dosen UUI untuk program PhD dan
Master. Diakhir tahun nantinya UUI juga
ditawarkan untuk ikut program perkuliahan
musim panas.
UUI dan AGH juga akan memperkuatn
kerjasama pertukaran budaya dalam tahuntahun ke depan. AGH University sendiri
kataRektoradalah anggota aktif dalam Asian
University President Forum (AUPF).
Diharapkan dengan kerjasama ini nantinya
akan meningkatkan reputasi akademik,
kualitas dosen dan penelitian UUI. Dengan
demikian Visi UUI menjadi World Class
Cyber University pada tahun 2025 akan
dapat diwujudkan.. .
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Rektor UUI : UUI Wakili Aceh

di Program GAA Korea Selatan

Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)
menjadi satu-satunya wakil Aceh yang ikut
ambil bagian dalam program Global Access
Asia (GAA). Keberadaan UUI dalam program
ini tak terlepas dari implementasi kerjasama
antara UUI dan Dongseo University (DU)
serta jaringan Asia University President
Forum (AUPF).
Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi
Zefrizal ST dan Rektor UUI Prof Adjunct
Marniati SE MKes diundang secara khusus
oleh President DU untuk menghadiri acara
peluncuran portal GAA tersebut. Kegiatan
peluncuran portal itu juga dirangkai dengan
penandatanganan kesepakatan
penyelenggaran GAA dengan sejumlah
anggota GAA yang diantaranya terdiri dari
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Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI),
University Malaysia Perlis (Unimap), Daffodil
International University, Josai International
University, Bangkok University, Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, Universitas
Widyatama dan sejumlah universitas lainnya.
Rektor UUI dihadapan forum disukusi GAA
menyatakan dirinya sangat mengapresiasi
atas inisiatif Dongseo University menggagas
pembelajaran online. Diharapkan model
pembelajaran via online ini dapat
meingkatkan kualitas pendidikan seluruh
Asia dan terutama lulusan UUI aceh agar
memiliki kemampuan dan skill yang setara
dengan lulusan Asia.

Rektor UUI
Resmikan Portal

E-Learning se-Asia

di Korea Selatan
Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)
Marniati SE MKes didampingi Ketua Yayasan
Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal dan
pimpinan universitas lainnya ikut
meluncurkan portal pembelajaran secara
online (e-learning) Global Access Asia yang
dihelat di kampus Dongseo University, Busan,
Korea Selatan, Senin (24/8). Kegiatan
peluncuran yang dipimpin oleh Presiden
Dongseo University Prof Dr Jekuk Chang itu
berlangsung meriah dan diikuti oleh 20 rektor
universitas dari sejumlah negara di Asia.
Peluncuran ini menandai dimulainya sistem
perkuliahan online dengan berbagai materi
perkuliahaan di kalangan universitas Anggota
Asian University President Forum (AUPF).
Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan
satu-satunya wakil Aceh di GAA ini. Platform
e-learning yang dikembangkan oleh Dongseo
University ini memungkinkan mahasiswa dan
dosen di Indonesia misalnya berbagi konten
pembelajaran dengan dosen dan mahasiswa
di kawasan Asia yang menjadi partisipan
GAA.
Dalam paparannya di sesi diskusi usai
peluncuran GAA, Rektor UUI Marniati MKes
memberikan apresiasi atas inisiatif Dongseo
University . Pengembangan e-learning kata
Rektor akan menguntungkan bagi banyak
pihak dalam kemudahan akses dan
membuka kesempatan belajar yang lebih
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luas. Dengan platform ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pembelajaran di
kalangan universitas-universitas Asia yang
menjadi anggota GAA. UUI sebagai
partisipan GAA, akan menjadikan platform ini
sebagai satu fasilitas unggulan dalam
meningkatkan daya saing dan mutu
pembelajaran yang setara dengan universitas
terkemuka lainnya di Asia.
Pada kesempatan itu, Rektor UUI bersama
Rektor dan Presiden universitas lainnya -yang menjadi mitra dalam GAA--ikut
menandatangani nota kesepakatan
multilateral untuk mengesahkan pelaksanaan
perkuliahan online. Perkuliahan ini akan
dimulai pada semester genap tahun ini
dengan mengacu pada dua model, yaitu
satuan kredit semester (credit based) dan
non-sks. Untuk tahun ini UUI mengirimkan
empat mata kuliah yang akan diajarkan
secara onlinedi portal GAA. Keempat mata
kuliah terdiri dari dua mata kuliah dari
Program Studi Manajemen dan dua lainnya
dari Program Studi Arsitektur.
Pelaksanaan GAA ini merupakan hasil
implementasi kerjasama internasional UUI
dengan Dongseo University dan universitas
mitra lainnya yang tergabung dalam AUPF.
Melalui simpul kerjasama ini, diharapkan misi
internasionalisati UUI di tingkat ASEAN
maupun Asia dapat memberikan kontribusi
dalam mewujudkan visi menjadi World Class
Cyber University.

Rektor UUI Minta Penambahan

Menu E-Book
di Portal GAA
Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)
menyarankan pengembangan fasilitas menu
buku elektronik (e-book) pada program
Global Acces Asia (GAA). Menu ini
diharapkan menjadi rujukan dan pegangan
bagi mahasiswa yang mengambil mata
kuliah melalui portal GAA. Hal ini
dikemukakan oleh Rektor UUI Prof Adjunct
Marniati SE MKes pada forum diskusi seusai
peluncuran portal GAA di Kampus Dongseo
University, Busan, Korea Selatan Senin
(24/8/15).
Pada kesempatan itu, Rektor UUI juga
menyarankan agar portal GAA dapat
diupgrade dari waktu ke waktu dan
disesuaikan dengan berbagai kebutuhan
pembelajaran. Misalnya, dari segi interaksi
antara mahasiswa dan dosen jugaperlu
diberikan wadah tersendiri, sehingga
sekalipun ini adalah pembelajaran melalui
video, tetapi dosen dan mahasiswa dapat
berdiskusi melalui fasilitas chat atau ruang
diskusi yang diberikan di portal tersebut.

Lebih lanjut, Rektor berharap berbagai
interaksi dan tanggapan yang diberikan oleh
mahasiswa maupun dosen melalui portal
GAA akan menjadi umpan balik bagi
penambahbaikan konten maupun kreativitas
dosen dalam mengemas materi
pembelajarannya.
Portal GAA merupakan platform
pembelajaran online (elearning) yang dikembangkan
Dongseo University. UUI dan
sejumlah universitas anggota
Asian University President
Forum (AUPF) menjadi
partisipan dalam program ini.
Peluncuran program ini
dilangsungkan di kampus
Dongseo University, Busan,
Korea Selatan pada 24 Agustus
2015 lalu.

32

Majalah Resmi Universitas Ubudiyah Indonesia

DUNIA KAMPUS

Penasehat UUI
Brigjen Datuk Prof Dr Kamarudin Hussin

yang juga Vice Chancellor

Universiti Malaysia Perlis
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pusat kajian yang dikembangkan
berdasarkan keunggulan yang dimiliki
Unimap. Tidak hanya itu, Unimap juga
menyasar setiap publikasi penelitian untuk
diterbitkan di sejumlah jurnal yang terindeks
Scopus. Dari hasil tersebut Unimap
mencatat kenaikan dalam jumlah artikel
dalam database Scopus.
Paparan Datuk Kamarudin dalam forum itu
mendapat sambutan antusias dari kalangan
peserta yang terdiri dari rector dan pimpinan
PTS di Aceh. Datuk juga berbagi
pengalaman tentang implementasi
kerjasama antara UUI dan Unimap. Pada
tahu ini kata Datu, implementasi dari
kerjasama UUI dan Unimap telah
menghasilkan dua kegiatan internasional
yaitu International Art, Creativity, and
Engineering Exhibition (I+ACEH) dan
International Joint Conference of Indonesia,
Malaysia, Bangladesh and Ireland (IJCIMBI)
yang digelar pada Maret dan April yang lalu.

Penasehat UUI Brigjen Datuk Prof Dr
Kamarudin Hussin yang juga Vice
Chancellor Universiti Malaysia Perlis
(Unimap) tampil sebagai pembicara kunci
(keynote speaker) pada kegiatan Rapat
Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi
Swastas se-Aceh yang digelar di Batam,
Kamis (14/5/2015).
Pada kesempatan itu, Datuk Kamarudin
memaparkan materi tentang Being World
Class University, yang memaparkan
mengenai berbagai strategi dan kiprah
Unimap untuk menjadi perguruan tinggi
berkelas dunia. Unimap kata Datuk
merupakan universitas yang progresif dalam
mengembangkan kegiatan kerjasama
dengan berbagai universitas di Asia, Eropa,
Amerika maupun Australia.
Dalam bidang akademik Unimap juga aktif
menggelar kegiatan student mobility dan
staff exchange dan bahkan menjadi salah
satu pendiri Asian University President
Forum (AUPF) dan Asia Summer Program
Datuk juga mengungkapkan tentang
kebijakan riset di Unimap melalui sejumlah

Pada kesempatan itu, Direktur
Kelembagaan Dikti Prof Ir Hermawan
Kresnodipojono MSEE memberikan
apresiasi atas keberhasilan UUI dalam
menggelar konferensi internasional dan
berharap UUI ke depan menjadi universitas
yang akan membanggakan Indonesia di
pentas internasional.Rapat koordinasi
pimpinan PTS se-Aceh ini diikuti 100 peserta
dari jajaran Rektor dan Ketua Sekolah Tinggi
di Aceh. Sementara itu, Koordinator Kopertis
Wilayah XIII Aceh berharap PTS di Aceh ke
depan untuk dapat mengembangkan
potensinya menjadi universitas yang
berwawasan global.
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Rabu 15 april 2015, Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) kembali luncurkan 6 sistem
informasi untuk penunjang kemudahan
pelayanan bagi mahasiswa baru,UUI yang
terkenal dengan World Class Cyber University
terus mengembangkan kemampuannya untuk
mencapai target tersebut dengan kemudahan
pelayanan dan administrasi penguna melalui
sistim informasi Online. Rektor UUI
(Prof.Adjuct Unimap) Marniati M.Kes
mengatakan sarana komunikasi melalui media
internet dan sistim informasi sudah menjadi
kebutuhan yang sangat penting apalagi untuk
membangun komunikasi dengan penguna baik
tingkat internal , nasional apalagi tingkat
dunia,.
Fungsi dari sistem informasi tentu untuk
meningkatkan eksebilitas data yang tersaji
secara tepat dan cepat sehingga dapat
mengendalikan operasional secara efektif dan
eﬁsien papar rektor. Rektor menambahkan
Sistem informasi yang diluncurkan kali ini
adalah : Sistim informasi Usulan Program
Kerja (U–poker) bertujuan untuk kemudahan
perencanaan Program kerja masing-masing
Direktorat untuk menyusun program kerja satu
tahun kedepan dan memudahkan untuk
pengukuran kinerja secara online sejauh mana
capaian kinerja yang dapat diwujudkan. Sistem
informasi Riset dan manajemen Informasi
Sistem (R-MIS ), sistem ini bertujuan untuk
memudahkan fungsi kerja lembaga penelitian
dalam mengkordinasi, memantau dan menilai
pelaksanaan kinerja penelitian dan
pengabdian yang menjadi kewajiban dosen.
Sistem informasi Evaluasi kinerja Dosen dan
Kinerja Staf administrasi, Sistem Informasi ini
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berfungsi memantau kinerja dan kualitas
dosen pengajar melalui pengisian kuisioner
secara online dari mahasiswa sebagai
penilai sehingga mendapatkan hasil yang
objektif untuk pemberian sangsi atau
penghargaaan atas kinerjanya. Dan Sistem
Informasi kepegawaian berbasis E-Kinerja
berfungsi memantau capaian kinerja yang
diberikan melalui laporan kerja harian
kepada pimpinan langsung.
Selain itu UUI juga meluncurkan sistem
informasi yang telah terintegrasi dengan
Hand Phone Android yang diberikan GRATIS
kepada mahasiswa baru, setelah
sebelumnya diterbitkan Sistem Informasi
pendaftaran wisuda online, pendaftaran
sidang online, pendaftaran kuliah kerja nyata
(KKN) dan Tracer Study, kali iniUUI
meluncurkan Sistim informasi absensi
secara Online baik dosen dan mahasiswa
untuk memudahkan dan keabsahan absensi
lebih terkendali. Sistem Informasi lainya
adalah pelayanan terpadu untuk pengusulan
surat –surat keterangan penting mahasiswa
seperti izin penelitian, surat aktif dan non aktif
mahasiswa cukup melakukan registrasi dan
kelengkapan dokumen secara online maka
surat itu dapat diproses tanpa harus hadir
kekampus dan ini memberikan kemudahan
terbesar tanpa harus menunggu.
Saat ini UUI telah memiliki 65 Website dan
Sistem Informasi yang telah difungsikan
untuk kemudahan aktiﬁtas mahasiswa.
Kecanggihan dan kemudahan pelayanan
mahasiswa dalam mengunakan sistem
informasi seperti ini, belum dimiliki oleh
semua Universitas lainnya termasuk negeri
dan swasta, UUI sebagaiUniversitas Cyber
terus membangun sistem yang
memudahkan mahasiswa, dan level
pimpinan dalam pengambilan keputusan.
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D-III Kebidanan UUI Gelar

Try Out
Kompetensi Kebidanan

Dalam rangka peningkatan kompetensi
mahasiswa, Program Studi D-III Kebidanan
Universitas Ubudiyah Indonesia menggelar
Try Out Uji Kompetensi bagi mahasiswa
Kebidanan yang berlangsung selama dua hari
dari 1-2 Juli 2015 di kampus Ubudiyah,
Tibang, Banda Aceh. kegiatan itu diikuti
sekitar 87 peserta dari kalangan mahasiswa
Prodi D-III Kebidanan.
Ketua Program Studi D-III Kebidanan UUI
Nuzulul Rahmi SST mengatakan
pelaksanaan try out ini merupakan salah satu
program kerja Prodi D-III Kebidanan yang
bertujuan untuk membekali mahasiswa
dengan kompetensi kebidanan yang harus
mereka kuasai. Dikatakannya, pelaksanaan
try out tahun ini diawali dengan pemberian tes
pendahuluan kepada mahasiswa. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman
awal mereka tentang komptensi kebidanan
yang mereka kuasai. "Kemarin kita juga suda
menggelar confrehensivenya yang
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disampaikan oleh Ibu Heni dan Ibu Yuni dari
Poltekkes Yogyakarta,"papar Nuzulul Rahmi
didampingi Dosen D-III Kebidanan Fauziah
Andika SST dan Faradilla Saﬁtri SST.
Sebagai kelanjutannya, pada Kamis (2/7)
pagi mahasiswa peserta try out juga
mengikuti post-test. Tes ini dilakukan untuk
mengukur kemampuan para mahasiswa
dalam menghadapi ujian kompetensi secara
nasional. "Kita berharap mahasiswa D-III
Kebidanan UUI ke depan akan lebih siap
dalam menghadapi
ujian kompetensi nasional,"kata Nuzul lagi.
Ditambahkannya, Program D-III Kebidanan
UUI akan terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan, mahasiswa dan lulusannya
sehingga dapat mempertahankan reputasi
sebagai porgram D-III Kebidanan unggulan
dan favorit di Aceh.
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Ketua BAN-PT
Kunjungi
Universitas Ubudiyah Indonesia
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Ketua Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN PT) Prof
Dr Mansyur Ramly MBA Msi
memberikan pujian atas
kesiapan Universitas Ubudiyah
Indonesia (UUI) dalam
mengintegrasikan kegiatan
pembelajaran, riset dan
pengabdian masyarakat ke
dalam sistem informasi. Hal itu
dikemukakan Prof Mansyur
menanggapi presentasi yang
disampaikan Ketua Yaysan
Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal
ST dan Rektor UUI Marniati SE
MKes mengenai perkembangan
UUI di kampus UUI, Tibang,
Rabu (29/7).
“Saya sudah lihat sistem informasi di UUI
sudah cukup bagus. Perguruan Tinggi Swasta
perlu belajar ke UUI untuk mengembangkan
sistem informasi. Kita harapkan UUI bisa
membantu perguruan tinggi swasta lainnya
dalam pengemangan sistem informasi”kata
Prof Mansyur yang juga mantan Kepala
Balitbang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dikatakannya, keberadaan
internet dan sistem informasi saat ini
memberikan kemudahan di berbagai sector
termasuk dunia pendidikan.
Prof Mansyur juga menyatakan dengan
penguasaan sistem informasi dan kerjasama
internasional yang dimiliki saat ini, dia optimis
UUI dapat mewujudkan visinya menjadi World
Class Cyber University.
“Perguruan Tinggi sekarang ini memang
arahnya ke World Class semua. Tidak cukup

hanya berkelas Aceh atau nasional saja. Jadi
visinya ini juga akan sejalan dengan
penguatan teknologi informasi di
Ubudiyah,”ujarnya di damping Koordinator
Kopertis Wilayah XIII Aceh Prof Dr Jamaludin
Idris M.Ed. Prof. Mansyur juga
berkesempatan mengujungi Perpustakaan
Budiyah Binti Abdul Wahab yang juga berada
di kawasan Universitas UBudiyah Indonesia,
Tibang Banda Aceh. Beliau mengapresiasi
tentang banyaknya koleksi e-book yang
dimiliki Perpustakaan UUI yaitu berjumlah 3
juta lebih koleksi dengan berbagai bidang
ilmu, Rektor UUI menjelaskan jumlah koleksi
tersebut didapat berkat kerjasama UUI
dengan UniMAP. Selain itu juga, koleksi ejournal yang jumlahnya ribuan dll. Prof.
Mansyur mengatakan fasilitas Perpustakaan
UUI harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin
oleh para mahasiswa dan para dosen di
lingkungan UUI.

Beri Kuliah Umum
Ketua Umum Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof Dr Mansyur
Ramly MBA Msi memberikan kuliah umum di
Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI). Dalam
paparannya Prof Mansyur menyampaikan
secara umum baik dosen maupun mahasiswa
di Indonesia diakusi kehebatannya. Hanya
saya yang masih belum dimiliki adala
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mentalitas dan budaya akademik yang
memiliki daya saing tinggi di tingkat
internasional.
“Kita punya banyak produk dan jasa yang bisa
dihasilkan. Namun nilai dan harganya
mungkin akan jauh
lebih besar jika dikemas dan disajikan secara
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kreatif,”ujarnya seraya
mencontohkan produk
minuman
dalam
kemasan yang memiliki
nilai jual tinggi
dibandingkan air minum
biasa. Dengan memiliki
nilai-nilai tersebut, kata
Prof Mansyur, dosen,
mahasiswa dan
perguruan tinggi di
Indonesia akan mampu
bersaing di tingkat
internasional.
Untuk itu dalam
menghadapi era Masyarakat Ekonomi
ASEAN yang akan dimulai pada awal 2016
nanti Prof Mansyur mengingatkan adalah
lima nilai penting yang harus dimiliki civitas
akademika di perguruan tinggi. Pertama,
harus memiliki kreativitas yang
inovatif,kemudian berintegritas,mampu
membangun networking, kerja keras dan
cerdas, serta dibarengi dengan keikhlasan.
Pasalnya, hingga saat ini banyak para
pekerja yang memiliki skill dan telenta dari
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negara-negara ASEAN sedang bersiap-siap
untuk masuk ke Indonesia. Tenaga skill dari
Vietnam, Thailand dan Malaysia adalah
diantara yang paling agresif. Untuk dia
mengajak semua elemen dosen dan
mahasiswa UUI untuk meningkatkan daya
saing dengan menerapkan kelima nilai
tersebut. Selain memberikan kuliah umum,
selama berkunjung ke UUI Prof Mansyur
juga sempat menghadiri acara Malam
Budaya dan Penganugerahan Award bagi
dosen, staf dan mahasiswa UUI.
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Dosen UUI Mengikuti
Pelatihan Robot di UniMAP-Malaysia
tingkat internasional. Dengan adanya
pelatihan ini UUI juga diharapkan bisa
menjadi sebuah Universitas pelopor di
Indonesia khususnya di Aceh untuk bidang
robotic.Dalam pelatihan ini UUI mengikut
sertakan dua dosennya untuk dilatih yaitu
Nurul Hamdi sebagai dosen IT sekaligus
Kepala bidang studi Teknik Informatika dan
Zahrul Maizi yang merupakan Dosen serta
praktisi IT di UUI.

PERLIS-MALAYSIA| Pelatihan robotic yang
diberikan pihak UNIMAP dalam bentuk
private trainingkepada dosen UUI untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing tingkat
internasional berjalan dengan baik, pelatihan
ini akan diselenggarakan selama 20 hari.
Pelatihan robotic ini dimulai dari pelatihan
pembuatan robot sederhana dengan
menggunakan perangkat robot-robot buatan
korea yang tujuan nantinya akan
disosialisasikan ke SMA-SMA dan sekolah
sederajat yang ada di Aceh guna
menumbuhkan budaya kreatiﬁtas dalam
lingkungan sekolah khususnya dalam bidang
robotic.Selanjutnya pelatihan akan berlanjut
ketahap menengah dan tahap advance
dimana dosen UUI akan dikenalkan dengan
perangkat pembuatan robot yang lebih
mutakhir, yang nantinya setelah pelatihan ini
dosen UUI diharapkan dapat
mengembangkan kreatiﬁtas pembuatan robot
yang akan diikut sertakan dalam kompetisi
tertentu khususnya kompetisi di tingkat
internasional.
UNIMAP sendiri sering membuat perlombaan
robotic baik itu kelas internasional atau kelas
nasional dalam wilayah Malaysia, dan
UNIMAP juga sudah sering mendapatkan
juara dalam beberapa kompetisi robot di
40
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Rektor UUI Kenakan Kupiah Aceh
ke Presiden Dongseo University
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk
mempromosikan budaya Aceh ke luar negeri.
Lazimnya melalui pementasan tarian,
pameran kerajinan dan melalui wahana
ekspresi kebudayaan lainnya. Bagi Rektor
UUI Prof Adjunct Marniati SE MKes promosi
budaya Aceh adalah bagian dari tanggung
jawab social yang diembannya setiap kali
mengadakan lawatan ke luar negeri. Uniknya
lagi dia punya cara tersendiri, seperti yang
dilakukannya baru-baru ini di Korea Selatan.
Di malam penutupan acara peluncuran Global
Access Asia (GAA) di kampus Dongseo
University, Busan Korea Selatan, Rektor UUI
mendapat kesempatan untuk menyerahkan
kenang-kenangan berupa cenderamata
kepada pihak tuan rumah demikian
sebaliknya. Rektor telah menyiapkan
cenderamata yang unik untuk diberikan
kepada tuan rumah, yaitu Predisen Dongseo
University Prof Dr Jekuk Chang, yaitu Kupiah
Aceh (Kupiah Meukutop). Kepada koleganya
itu, Rektor tak sekedar menyerahkan begitu
saja, tetapi juga memakaikan langsung saat
penyerahan.
Prof Chang tak menyangka dirinya bakal
dipakaikan kopiah tersebut ikut surprise dan
merasa senang mendapatkan hadiah kopiah
khas daerah Aceh yang belum pernah
dikenalnya selama ini. Ketika mengenakan
kopiah tersebut Prof Chang tampak
sumringah seraya menanyakan nama kopiah
tersebut. Sesi pemakaian kopiah ini pun
sempat mengundang perhatian dan aplus dari
para undangan yang hadir.
Rektor UUI Marniati SE MKEs dalam
keterangannya menyatakan penyerahan
kopiah Aceh ini akan menjadi salah satu misi
kebudayaan yang akan terus dilakukan setiap
kali menyambut tamu luar negeri, baik ketika
di tanah air maupun saat berkunjung ke luar
negeri. Pemilihan kupiah sebagai
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cenderamata, karena bentuknya yang khas
dan memang mewakili salah satu khazanah
budaya Aceh. Rektor berharap melalui cara
seperti ini, promosi budaya Aceh akan lebih
berkesan dan mendapat sambutan tentang
Aceh di kalangan mitra-mitra kerjasama UUI.
Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi
Zefrizal ST juga ikut mendukung upaya
promosi budaya Aceh yang digalakkan Rektor
UUI. UUI, tandasnya, juga harus ambil bagian
dalam mempromosikan budaya Aceh ke
dunia luar. Penyerahan cenderamata seperti
ini pertama kali dilakukan Rektor UUI kepada
President Asia Invention Association (AIA) Mr
Soungmo Hong pada pembukaan
International Art, Creativity and Engineering
Exhibition (I+ACEH) 2015.
.
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AGH University Polandia Tawarkan Proyek Pelatihan untuk

Mahasiswa UUI

Sebagai komitmen dalam mewujudkan visi
World Class Cyber University, Universitas
Ubudiyah Indonesia mulai tahun ini akan
memperbanyak program internasional,
khususnya bagi mahasiswa dan dosen.
Kegiatan tersebut antara lain berupa
pelatihan, pertukaran pelajar dan kerjasama
di bidang penelitian.
Rektor UUI Prof Adjunct Marniati SE MKes
J u m a t ( 11 / 9 ) m e n g a t a k a n u p a y a
memperbanyak program internasional ini
mendapat sambutan positif dari sejumlah
perguruan tinggi mitra UUI baik di Asia
maupun Eropa. AGH University of Science
and Technology Polandia baru-baru ini
menawarkan proyek pelatihan dalam bidang
keteknikan untuk lima orang mahasiswa UUI
dalam tahun ini.
Selama di Polandia, mereka akan dilatih
dengan menggunakan pendekatan Virtual
Mobility berbasis teknologi informasi. Mereka
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juga akan mengadakan kunjungan lapangan
ke sejumlah industri di Kota Krakow,
Polandia. Dikatakan Rektor, kegiatan ini
sepenuhnya didanai oleh AGH University dan
disponsori oleh Eramus+, meliputi biaya
penerbangan, akomodasi dan konsumsi
serta uang saku. Dalam pelatihan ini, mereka
juga diminta memberikan input terhadap
materi-materi pelatihan seputar isu
konservasi lingkungan, transportasi, dan
teknologi informasi. Adapun keempat
mahasiswa yang terpilih untuk ikut ambil
bagian dalam proyek pelatihan ini adalah Cut
Ramadhaniati (Teknik Sipil), Heri Hakim
Setiawan, Zaﬁra Fedhila (Teknik Informatika)
dan Lasma Hasanul Hamidi (Sistem
Informasi). Mereka akan didampingi Armia
Nasri MMSc dari unsur dosen sebagai group
leader. Sebelumnya AGH juga menawarkan
beasiswa Master dan Doktoral kepada dosen
dan staf UUI.
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Karabuk University Turki dan
UUI Sepakat Jalankan Program

Mevlana

Rektor UUI juga menambahkan pada Oktober
mendatang, pihaknya juga akan memulai
program Mevlana bekerjasama dengan
Karabuk University, Turki. Melalui program ini
mahasiswa UUI mendapat kesempatan untuk
mengikuti perkuliahan selama satu semester
di universitas tersebut. Program ini juga
memberi kesempatan kepada dosen untuk
mengikuti kegiatan akademik selama 14 hari.
Sejumlah program studi yang terlibat dalam
program ini melibatkan enam fakultas di UUI
yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu
Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas
Teknik, Fakultas Hukum dan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program
pertukaran pelajar ini dijadwalkan
berlangsung antara bulan November 2015 –
Maret 2016. Dimana setiap program studi
diwakili oleh dua mahasiswa. Seluruh biaya
pelaksanaan program ini seperti transportasi,
akomodasi dan uang saku ditanggung oleh
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Pemerintah Turki melalui Karabuk
University.“Saya sudah mendapatkan
konﬁrmasi dari Rektor Karabuk Prof
Reﬁk. Beliau setuju untuk
kerjasama dan menerima
mahasiswa UUI untuk kegiatan
pertukaran mahasiswa.
Program ini akan berlanjut ke
tahun-tahun mendatang,”papar
Rektor.
Kesepakatan kerjasama antara
UUI dan Karabuk University
akan digelar di kampus Karabuk
University pada 9 Oktober nanti.
Rektor Karabuk University Prof Dr
Reﬁk Polat secara resmi
mengundang Rektor UUI Prof Adjunct
Marniati MKes dan Ketua Yayasan
Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST untuk
menghadiri seremoni pembukaan masa
perkuliahan mahasiswa baru di kampus
tersebut. Bertepatan dengan momen itu juga
akan dilangsungkan penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) dan Protokol Mevlana.
Lebih lanjut Rektor mengatakan kedua
program ini sangat strategis dalam
mewujudkan visi UUI menjadi World Class
Cyber University (WCCU) pada tahun 2025.
Melalui program internasionalsiasi ini juga
akan menjadi peluang untuk meningkatkan
daya saing mahasiswa, sehingga nantinya
lulusan UUI akan mampu bersaing di tingkat
internasional. “Kita akan terus mencari
program-program internasional yang baru
untuk bisa mengirimkan mahasiswa dengan
dukungan universitas mitra dan sponsor dari
luar negeri. Sehingga kita mampu
meningkatkan daya saing UUI baik secara
institusi maupun sivitas akademika,”ujar
Rektor.
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9 Dosen UUI menjadi

Visiting professor di KIA
Sebanyak Sembilan orang dosen UUI
diangkat menjadi Visiting Professor pada
Korean Invention Academy (KIA) yaitu
Prof.Adjunct UniMAP Marniati SE.M.Kes, Juli
Dwina Puspita Sari SE.M.Bus (Adv), Rita
Nengsih,M.Si, Jurnalis J.Hius M.BA, Donny
Arief Sumarto ST.MT, Ridha Ansari MA, Anhar
Nasution, SH.MH, Jumaidi Saputra SH.MH,
Zenitha Maulida, MM, Rifyal Dahlawy
Chalil.M.Sc, kesembilan dosen UUI dilantik
oleh president KIA Song Mo Hong.
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Proﬁl Rektor UUI Dibukukan dalam

“Srikandi-Srikandi Indonesia
.

Prof.Adjunct Marniati SE M.Kes
Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia

Kiprah dan kisah
sukses Rektor
Universitas
Ubudiyah
Indonesia
( U U I )
Prof.Adjunct
Marniati SE
MKes dalam
membangun
perguruan
tinggi swasta
di Aceh akan
d i b u k u k a n
b e r s a m a
sejumlah tokoh
penting nasional
lainnya yaitu
M e n t e r i
Kelautan dan
Perkanan Susi
Pujiastuti,
Mantan Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini ST,
Rektor UGM Prof Dwikoritawati Karnawarti serta
sejumlah ﬁgure tokoh perempuan sukses
lainnya.
Adi Priyanto manager penerbitan itu
menyatakan pihaknya tinggal menunggu
konﬁrmasi naskah dari beberapa tokoh yang ada
didalam buku tersebut. Setelah mendapatkan
konﬁrmasi pihaknya akan segera menerbitkan
buku itu pada akhir September nanti.
Buku yang yang diberi judul “Sirkandi-Srikandi
Indonesia: Proﬁl Perempuan Sukses dan
Berprestasi) ini merupakan buku yang memuat
sekitar 20 tokoh perempuan Indonesia yang
berhasil mencatatkan kesuksesan di bidangnya
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masing-masing. Mereka berasal latar
belakang profesi dan daerah yang berbeda.
Figur Rektor UUI mejadi salah satu sosok
srikandi yang dipilih oleh pihak penerbit untuk
dimuat dalam buku tersebut. Rektor UUI juga
menjadi satu-satunya tokoh perempuan Aceh
yang terpilih dalam buku tersebut. Dalam
buku tersebut antara lain memuat kiprah
perjuangan Rektor UUI yang kala itu masih
menjabat sebagai Ketua STIKES Ubudiyah
Indonesia dalam membangun dunia
pendidikan tinggi di Aceh. Setelah melewati
berbagai kesulitan, hingga akhirnya mampu
membangun satu universitas yang berbasis
pada keungguan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dengan megusung visi menjadi
World Class Cyber University pada tahun
2025.
Rektor UUI Prof Adjunct Marniati SE MKes
menyatakan dirinya mengapresiasi inisiatif

dari pihak Penerbit Cedekia yang akan
menerbitkan buku tersebut. Diharapkan, buku
ini nantinya akan menjadi inspirasi dan
referensi bagi calon-calon pemimpin
perempuan di Aceh maupun di Indonesia
bahwa seorang perempuan juga punya
peluang besar untuk mengukir kesuksesan.
Hal ini tentu saja harus dibarengi dengan visi,
keuletan, konsistensi dan terus maju untuk
meraih prestasi terbaik.
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UUI Gelar Wokrshop

Service Excellent

Universtias Ubudiyah Indonesia (UUI) gelar
Workshop Service Ecellent dalam rangka
menumbuhkan budaya organisasi di
lingkungan UUI. Kegiatan Workshop yang
dibuka oleh Wakil Rektor III UUI Donni Arif
Sumarto ST MT ini menghadirkan trainer
kenamaan Dr Like Robuskova Oktoberlina
Med.
Dalam sesi latihan yang berlangsur secara
interaktif dan cair, Dr Like antara lain
mengungkapkan sejumlah poin penting
mengenai budaya organisasi, cara
berkomunikasi dan hingga ke persoalan etika
dalam organisasi.
Dr Like mengingatkan satu hal yang sering
diabaikan oleh para karwayan, bahwa apa
yang mereka ingin tidak selalu memenuhi
harapan mereka. Oleh karena itu, diperlukan
langkah-langkah bagaimana beradaptasi
dengan lingkungan kerja, membangun
hubungan yang baik dengan sesama rekan
kerja dan memberikan rasa hormat kepada
pimpinan.
Pada kesempatan itu, Dr Like yang pernah
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studi di Australi ini juga mengajak para dosen
UUI untuk mempraktikkan langsung
beberapa etiket di lingkungan kerja yang bisa
dipraktikkan sehari-seharinya. Misalnya etika
menemui pimpinan, etika menerima telepon
dan menyambut tamu. “Pada intinya seorang
pribadi itu harus menjadi orang yang disukai.
Karena dengan begitu, dia akan mudah
menjadi orang sukses,”kata Dr Like. Sesi
pelatihan ditutup dengan kegiatan relaksasi
yang dipimpin Dr Like dan diikuti seluruh
peserta yang terdiri dari dosen dan staff UUI.
Wakil Rektor III Donny Arief Sumator ST MT
meminta kepada seluruh dosen dan staff UUI
agar dapat mempraktikkan konsep excellent
service yang dipaparkan oleh Dr Like. Hal ini
menjadi penting untuk menjadikan
pelayanan di UUI bagia kepada mahasiswa,
calon mahasiswa dan masyarakat pada
umumnya ke depan akan lebih baik. Dan ini
pada girilannya akan meningkatakan
reputasi UUI di mata public.
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Rektor UUI beri kesempatan 4 mahasiswa untuk mengiku
project keteknikan di AGH University Polandia

s
a
Gr

4 mahasiswa UUI dan satu dosen
pendamping akan di ikut sertakan dalam
project Innovation and Good Practice In
Te c h n o l o g y F o r S o l v i n g P r o b l e m I n
Developing Countries, yang di fasilitasi oleh
AGH University Krakow Polandia. Project ini
merupakan bagian dari program Erasmus
Plus, rektor UUI mengatakan siap untuk
mengirimkan mahasiswa dan ini merupakan
satu kesempatan besar UUI dan mahasiswa
UUI untuk mengambil peran dalam Program
tingkat Internasional. Program ini akan
dilaksanakan selama 5 hari di Krakow
Polandia, dimana seluruh biaya dan
akamodasi serta uang saku peserta di
tanggung pihak AGH University selaku
pemegang project.
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AGH University merupakan University
kerjasama UUI, dan juga merupakan
anggota Unesco. Project ini dilaksanakan
tanggal 1 maret 2016 hingga 31 januari
2017, aktiﬁtas project ini berbasis Virtual
Mobility dan aspek teknology terkait bidang
energy, transportasi dan geology. Program ini
merupakan bentuk implementasi kerjasama
UUI dan AGH university sejak
penandatanganan MOU april lalu dan juga
AGH juga menawarkan beasiswa
melanjutkan pendidikan S3 dan training
untuk para dosen UUI, dan juga kedepan
akan dijajaki kerjasama bidang pertukaran
budaya.
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Rektor dan Ketua Yayasan Ubudiyah
dapat Kejutan Ultah dari

Unimap

Karabuk Universty dan staf Unimap yang
hadir pada jamuan makan tersebut. “Kejutan
ini jadi suatu kehormatan bagi kami. Karena
bagi kami Unimap sudah seperti keluarga
sendiri,”kata Rektor Jumat (29/5) sekembali
dari Malaysia.

Malam Citra Budaya Unimap 2015 dalam
rangka memperingati Hari Keputeraan Raja
Perlis yang ke-72 yang dihelat di kampus
Unimap, Perlis, Senin (27/5) malam juga
menjadi malam kejutan buat Rektor UUI
Marniati SE MKes dan Ketua Yayasan
Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST.
Kejutan itu berlangsung di sela-sela acara
jamuan makan malam, tanpa pemberitahuan
sebelumnya, Vice Chancellor Unimap
Brigjen Datuk Prof Dr Kamarudin dan sang
istri Datin Noridah Yangman datang
menghampiri keduanya seraya menyerahkan
kado ulang tahun. Keduanya mengucapkan
selamat ulang tahun dan bergantian
menyalami Rektor dan Ketua Yayasan
Ubudiyah.
Rektor UUI mengaku terharu dengan
peristiwa itu. Setelah menerima ucapan
selamat dari Datuk dan Datin, kemudian juga
mendapat ucapan selamat dari Raja dan
Perempuan Perlis, Raja Muda dan Ku Puan
Muda Perlis, Menteri Besar Perlis, Rektor
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Ketua Yayasan Ubudiyah Dedi Zefrizal ST
juga mengemukakan keharuannya atas
perayaan ultah mereka di Unimap. “Kami
ucapkan terima kasih atas kejutannya yang
berharga dan tak terlupakan buat kami.
Terimakasih kepada Datuk dan seluruh
warga Unimap atas perhatian dan dukungan
pada UUI dan secara pribadi selama
ini,”papar Dedi.
Pada kesempatan itu Raja Perempuan Perlis
menyampaikan ucapan selamat dan
mendoakan semoga Rektor UUI panjang
umur, tambah sukses dan berkah hidup
dunia dan akhirat. Sementara itu Raja Perlis
memuji persembahan Tarian sanggar
Ubudiyah dan menyampaikan terima kasih
atas Rektor menhadiri undangan Unimap.
Raja juga mendorong UUI untuk terus
berkolaborasi dengan Unimap untuk
kemajuan bersama.
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Animator ?

Maka Pelajari 12 Prinsip menciptakan
Sebuah Animasi

Sebagai seorang animator harus
memiliki modal utamayaitukemampuan
meng-capture momentum ke dalam runtutan
gambar sehingga seolah-olah menjadi
bergerak atau nyata. Berbeda dengan
komikus, ilustrator, atau karikaturis yang
menangkap suatu momentum ke dalam
sebuah gambar diam (still). Seorang animator
harus memilikikepekaan gerak yaitu
kemampuan membuat gambar yang bagus
akan percuma tanpa didukung kemampuan
menghidupkan gambar menjadi nyata seolaholah gambar menjadi hidup.Ada berbagai
macam teori dan pendapat tentang bagaimana
seharusnya animasi itu dibuat. Tetapi
setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi
untuk membuat sebuah animasi yang 'hidup'.
Prinsip-prinsip ini meliputi dasar-dasar gerak,
pengaturan waktu, peng-kaya-an visual,
sekaligus teknis pembuatan sebuah animasi.
1. Solid Drawing
Menggambar sebagai
dasar utama animasi
memegang peranan
yang signiﬁkan dalam
menentukan proses
dan hasil menjadi
sebuah animasi,
terutama animasi klasik. Seorang animator
harus memiliki kepekaan terhadap anatomi,
k o m p o s i s i ,
b e r a t ,
keseimbangan,pencahayaan, dan sebagainya
yang dapat dilatih melalui serangkaian
observasi dan pengamatan, dimana dalam
observasi itu salah satu yang harus dilakukan
adalah: menggambar.
2. Timing & Spacing
Grim Natwick seorang animator Disney pernah
berkata, “Animasi adalah tentang timing dan
spacing”. Timing adalah tentang menentukan
waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan,
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sementara spacing adalah tentang
menentukan percepatan dan perlambatan
dari bermacam-macam jenis gerak.
3. Squash & Stretch
Squash and
strecth adalah
u p a y a
penambahan
efek lentur
(plastis) pada
objek atau ﬁgur
sehingga seolah-olah 'memuai' atau
menyusut' sehingga memberikan efek gerak
yang lebih hidup.
4. Anticipation
Anticipation
boleh juga
dianggap
sebagai
persiapan/
a w a l a n
gerak atau
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ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari
duduk harus membungkukkan badannya
terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri.
Pada gerakan memukul, sebelum tangan
'maju' harus ada gerakan 'mundur' dulu. Dan
sejenisnya.

7. Secondary Action

5. Slow In and Slow Out

Sama seperti spacing yang berbicara tentang
akselerasi dan deselerasi. Slow In dan Slow
Out menegaskan kembali bahwa setiap
gerakan memiliki percepatan dan
perlambatan yang berbeda-beda. Slow in
terjadi jika sebuah gerakan diawali secara
lambat kemudian menjadi cepat. Slow out
terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat
kemudian melambat.

Secondary action adalah gerakan-gerakan
tambahan yang dimaksudkan untuk
memperkuat gerakan utama supaya sebuah
animasi tampak lebih realistik. Secondary
action tidak dimaksudkan untuk menjadi
'pusat perhatian' sehingga mengaburkan
atau mengalihkan perhatian dari gerakan
utama. Kemunculannya lebih berfungsi
memberikan emphasize untuk memperkuat
gerakan utama.
8. Follow Through and Overlapping Action

6. Arcs

Follow through adalah tentang bagian tubuh
tertentu yang tetap bergerak meskipun
seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya,
rambut yang tetap bergerak sesaat setelah
berhenti berlari.
Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh
pada manusia, binatang, atau makhluk hidup
lainnya bergerak mengikuti pola/jalur (maya)
yang disebut Arcs. Hal ini memungkinkan
mereka bergerak secara 'smooth' dan lebih
realistik, karena pergerakan mereka
mengikuti suatu pola yang berbentuk
lengkung (termasuk lingkaran, elips, atau
parabola). Pola gerak semacam inilah yang
tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik/
robotik yang cenderung patah-patah.
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Overlapping action secara mudah bisa
dianggap sebagai gerakan saling-silang.
Maksudnya, adalah serangkaian gerakan
yang saling mendahului (overlapping).
Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan
bisa termasuk didalamnya.
9. Straight Ahead Action and Pose to Pose
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Straight Ahead Action, yaitu membuat animasi
dengan cara seorang animator menggambar
satu per satu, frame by frame, dari awal
sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki
kelebihan: kualitas gambar yang konsisten
karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi
memiliki kekurangan: waktu pengerjaan yang
lama.
Pose to Pose, yaitu pembuatan animasi oleh
seorang animator dengan cara menggambar
hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja,
selanjutnya in-between atau interval antar
keyframe digambar/ dilanjutkan oleh asisten/
animator lain.

Appeal berkaitan dengan keseluruhan look
atau gaya visual dalam animasi.
Sebagaimana gambar yang telah
menelurkan banyak gaya, animasi (dan beranimasi) juga memiliki gaya yang sangat
beragam. Ada juga yang berpendapat bahwa
appeal adalah tentang penokohan,
berkorelasi dengan 'kharisma' seorang tokoh
atau karakter dalam animasi.
12. Exaggeration

10. Staging

Seperti halnya yang dikenal dalam ﬁlm atau
teater, staging dalam animasi juga meliputi
bagaimana 'lingkungan' dibuat untuk
mendukung suasana atau 'mood' yang ingin
dicapai dalam sebagian atau keseluruhan
scene.
11. Appeal
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Exaggeration adalah upaya untuk
mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk
rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis.
Dibuat untuk menampilkan ekstrimitas
ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara
komedik.
Prinsip-prinsip animasi ini sering
digunakan dalam teknik animasi stop motion
dan dalam penerapannya tentu lebih
tergantung pada sang animator. Semakin
profesional seorang animator dalam
menguasai, mengoptimalkan dan
mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam
membuat animasi secara keseluruhan,
tentunya ide cerita akan selalu menarik dan
menghasilkan sebuah ﬁlm animasi yang
sangat dinamis dan tidak membosankan
bahkan untuk kalangan yang bukan
merupakan target utama pengguna.
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KESEHATAN REPRODUKSI
PADA REMAJA MASA KINI
“Remaja adalah ibarat aset yang sangat penting bagi
bangsa, tanpa mereka bangsa ini tidak dapat hidup
dan berkembang”

Seiring berjalannya waktu dengan
perkembangan zaman yang semakin modern,
masyarakat dari kalangan usia rendah hingga
dewasa tak terkecuali para remaja mengikuti
trend dan gaya hidup yang juga ikut
berkembang. Hal ini pun yang menjadi
penyebab munculnya masalah buruk yang
akan terjadi pada kesehatan reproduksi remaja
seperti pergaulan bebas, kecanduan narkoba,
aborsi dan terinfeksi virus hiv/aids.
Kesehatan reproduksi adalah keadaan
kesejahteraan ﬁsik, mental dan social secara
lengkap. Kesehatan reproduksi bukan saja
hanya sehat bebas dari penyakit atau
kecacatan namun lebih dari itu adalah sehat
mental dan sosial yang berkaitan dengan
system, fungsi serta proses reproduksi
termasuk angka hubungan seks sebelum
nikah, angka kehamilan di luar nikah yang
meningkat, angka penggunaan narkoba,
pengidap HIV/AIDS, aborsi serta kenakalan
yang terjadi pada remaja.
World Health Organization (WHO) dan
The Uited Nations Population Fund
mengumumkan bahwa mereka pada saat ini
telah mengkoordinasikan aksi unjuk baru untuk
melawan memberantas prilaku buruk dari
masalah yang terjadi pada kesehatan
reproduksi remaja masa kini.
Hal ini dikarenakan minimnya
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pengetahuan yang dibekali kepada
mahasiswa tentang kesehatan reproduksi
pada remaja, sehingga prilaku mereka
menuju kea rah yang beresiko dengan
mencoba dalam kehidupan seksual. Masa
kanak-kanak yang mengalami pertumbuhan
dan perkembangan sehingga menduduki
masa remaja sering kali berjalan ke alur yag
tidak semestinya atau pergaulan buruk. Halhal ini dapat dibuktikan dengan berbagai
kasus –kasus yang terjadi pada kesehatan
reproduksi remaja tidak hanya pergaulan
melainkan kejahatan asusila.
Penggunaan narkoba pada remaja
pun semakin meningkat, rata-rata usia
remaja pemakai 13 – 17 tahun, pada
dasarnya mereka hanya memakai narkoba
untuk menghilangkan kecemasan,
ketakutan, dan susah tidur, namun itu
berlanjut hingga ketergantungan. Biarpun
seperti itu tidak dapat ditoleransi dan
dibiarkan karena dapat berdampak buruk,
tidak hanya bagi remaja itu sendiri tetapi juga
bagi keluarga dan lingkungan mereka.
Tidak hanya penggunaan narkoba
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pada remaja, seks bebas dan aborsi pun
menjadi masalah terhadap kesehatan
reproduksi remaja. Menurut data BKKBN
2013, hampir mencapai 4, 38 persen yang
melakukan aktivitas seks. Sedangkan
menurut data dari Komisi Perlindungan Anak
2012 yang melakukan aborsi tercatat hampir
80 persen remaja yang melakukan aborsi.
Dari data ini mengalami peningkatan yang
signiﬁkan hampir 121 kasus. Kejadian
kekerasan seksual yang menimpa anak
mencapai angka 817 kasus. Angka ini berarti
hampir 70 sampai 80 anak mengalami
kekerasan seksual.
Seks bebas dan aborsi juga mengalami
peningkatan. Kasus HIV/AID juga tidak mau
kalah. Coba kita lihat laporan Kementerian
Kesehatan RI akhir Desember 2012, secara
komulatif terdapat 42.887 kasus AIDS dan
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98.390 kasus HIV positif dengan prosentase
pengidap usia 20-29 tahun sebanyak 35,2
persen, dan usia 30-39 tahun sebesar 28,1
persen.
Dari data – data tersebut menjadi
persoalan yang tidak dapat dibantah lagi.
Permasalahan yang menjadi semakin
menyebar luas dan membutuhkan perhatian
kita untuk menyelamatkan penerus generasi
bangsa kita. Kesehatan reproduksi pada
remaja menjadi permasalahan utama bagi
bangsa kita.
Penulis: Raudhatun Nuzul,S.ST. Dosen
Fakultas kesehatan, Universitas Ubudiyah
Indonesia.
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“ERA MARKETING 3.0”

Rifyal Dahlawy Chalil, SEI., M.Sc
Ka.Prodi Manajemen, Universitas Ubudiyah Indonesia

Pemasaran modern saat ini menganut
konsep creating customer value yang artinya
berupaya memberikan kepuasan kepada
konsumen melalui penyampaian nilai-nilai
yang terkandung dalam sebuah produk dan
merek. Berbagai komunikasi pemasaran dan
promosi dilakukan guna membentuk opini
positif dibenak konsumen (positioning).
Konsep marketing modern yang berkembang
saat ini dikenal dengan konsep “marketing
2.0”, yang merupakan konsep yang
dikembangkan dari konsep pemasaran klasik
yang hanya berorientasi pada penjualan
produk, atau dikenal dengan sebutan
“marketing 1.0”.
Marketing 1.0 mengandalkan rational
intelligence konseumen, yang artinya
konsumen akan cenderung membeli produk
yang bagus dengan harga terjangkau.
Produsen/pemasar berpikir segala cara yang
paling efektif untuk menjual produk sebanyak54

banyaknya kepada konsumen. Penerapan
strategi marketing mix, positioning, branding,
diskon, dan iklan menjadi pilihan untuk
meyakinkan konsumen tentang kualitas
produk. Tidak heran pada era ini konsumen
akan sangat mudah untuk beralih dari satu
produk ke produk lain, dengan alasan produk
pesaing memiliki harga lebih murah.
Memasuki tahun 1990an, era
marketing mengalami perubahan. Perubahan
yang terjadi dikarenakan perusahaan
semakin sadar bahwa kelangsungan
perusahaan bukan ditentukan dari tingginya
angka penjualan produk, melainkan dari
loyalitas konsumen. Jika kesuksesan
penjualan produk tahun ini disebabkan
kerena tidak adanya produk pesaing, maka
apakah ada jaminan penjualan produk akan
sukses ditahun mendatang, mengingat akan
banyaknya produk pesaing? Maka dari itu
loyalitas konsumen menjadi faktor penjamin
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dari keberhasilan penjualan perusahaan di
masa mendatang. Konsep pemasaran yang
berorientsi pada konsumen dikenal dengan
era marketing 2.0.
Dalam era marketing 2.0, pemasar
berusaha memasukkan unsur-unsur
emosional kedalam produk dan merek
(emotional marketing). Seperti dengan
mengkampanyekan merek-merek tertentu
yang dapat menimbulkan kesan kualitas dan
kemewahan (Mercedes Benz), kesan high
class (Hermes), kesan macho (Marlboro) dan
lainnya. Dengan penerapan strategi yang
berusaha memikat hati konsumen secara
emosional, maka perusahaan mampu
menawarkan produk lebih mahal dibanding
merek lain, hal ini dikarenakan konsumen
sudah merasa memiliki ikatan emosional
dengan produk. Marketing 2.0 sudah
55

berkembang luas menjadi konsep
pemasaran modern seperti konsep
customer relationship management,
experiental marketing, emotional marketing,
dan sebagainya.
Memasuki era digital, dimana dunia
saat ini terasa sempit karena mampu saling
terhubung antara satu dengan yang lain
secara mudah lewat jejaring sosial, batasbatas privasi menjadi semakin samar, dan
keterbukaan informasi yang tanpa batas.
Dalam situasi seperti ini maka lahirlah
konsep marketing 3.0. Marketing 3.0
merupakan konsep marketing yang
mengedepankan “human spirit”, yang
dilandasi oleh spiritual intelligence.
Marketing 3.0 yang mengedepankan human
spirit dengan menjual “values behind the
value” memang berbeda dengan Marketing
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2.0 yang menjual emotional connection
ataupun Marketing 1.0 yang menjual product
price & beneﬁt. Marketing 3.0 berbeda
karena lebih mengedepankan nilai-nilai
positif dan kejujuran dibandingkan branding
yang menawan atau produk yang berkualitas.
Pada era marketing 3.0, perusahaan
tidak lagi hanya semata menghasilkan
produk sesuai dengan kebutuhan konsumen,
tatapi juga berupaya melekatkan milai-nilai
pada visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai
perusahaan yang perduli akan lingkungan,
menggunakan kemasan produk dari bahan
daur ulang dan berupaya untuk peduli
terhadap kehidupan sosial merupakan
strategi pemasaran jitu. Lihat apa yang
dilakukan Aqua yang perduli akan
ketersediaan air bersih bagi kesehatan,
Tupperware dengan slogan “tupperware she
can” yang peduli akan nasib perempuan
melalui pemberdayaan, Pepsodent yang
perduli akan kesehatan gigi, dan Queker Oats
dengan “gerakan sayangi jantungmu” dan
lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut
bukan hanya sekedar menjual produk kepada
konsumen, tetapi berupaya untuk
menyampaikan nilai-nilai perusahaan
kepada konsumen. Dalam Marketing 3.0
yang dijual adalah nilai-nilai dan ajakan yang
positif untuk memperbaiki hidup, bukan
hanya bintang iklan yang cantik atau iklan
yang lucu atau kemasan yang menarik.
Dengan kata lain seluruh kegiatan
pemasaran dituntut untuk mampu menyentuh
sisi humanisme, ramah lingkungan, dan
melibatkan audiens secara aktif.
Dalam era marketing 3.0, peran
salesman (pemasar) juga ikut berubah.
Salesman yang hanya bisa membujuk dan
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memberikan berjanji-janji palsu guna
menjual produk dengan harga yang fantastis
tidak akan bertahan di era marketing 3.0.
Salesman dituntut bukan lagi menjadikan
konsumen sebagai raja, melainkan sebagai
teman. Salesman sebagai temannya
konsumen dituntut untuk bersikap humanis,
selalu memberikan saran positif, ramah dan
bersahabat, mampu bersosialisasi dalam
komunitas, dan yang terpenting adalah
kejujuran.
Akhirnya, marketing 3.0 ini akan
terlihat dari seberapa dalam hubungan
antara produsen dengan konsumen dan
seluruh stakeholder-nya. Wujud
spiritualisme adalah bagaimana mencintai
stateholder bisnis dengan menjunjung tinggi
kejujuran. Jika sudah sampai tahap spiritual
sedemikian itu, maka hubungan antara
perusahaan dengan siapapun yang
berkepentingan akan tetap harmonis, demi
keberlangsungan perusahaan.
Keberhasilan perusahaan tidak lagi diukur
dari seberapa kuat ekuitas merek yang
dimiliki, melainkan dari seberapa besar
ekutas konsumen (customer equity). Karena
dapat dipastikan bahwa perusahaan yang
jujur dan memberikan value pasti akan
memiliki banyak konsumen setia.

Sumber:
Kotler, P; H. Kartajaya; and I. Setiawan
(2010), Marketing 3.0. New Jersey: John
Wiley & Sons.
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12 HAL PENTING YANG HARUS
DIMENGERTI DAN DIKUASAI
OLEH MAHASISWA/I JURUSAN
TEKNIK SIPIL UNTUK MEMBANGUN
BANGUNAN RUMAH

1.
2.
3.

Membangun berarti mengatur atau aturan
tersebut dapat dicerminkan dalam setiap
proses tahapan pembangunan, aturan pokok
ini merupakan dasar-dasar dari segala
kegiatan untuk membangun yang selalu
diinginkan oleh manusia dan oleh pelaku
usaha untuk menggambarkan sudah
seberapa banyak yang telah dilakukan,
khususnya bagi mahasiswa/I Jurusan Teknik
Sipil menjadi mutlak harus dimengerti dan
dikuasai, hal inilah yang menjadi dasar
penilaian orang, pelaku usaha perumahan
merekrut dan menggunakan jasa
mahasiswa/i Teknik Sipil untuk menjadi
pelaku dalam setiap pembangunan
perumahan, pertokoan, jalan, jembatan, dll.
Kemampuan individu menguasai dasar-dasar
ilmu sesuai bidangnya sangat diperlukan
dalam perkembangan teknologi yang serba
kompleksitas.
Beberapa pemikiran tentang patokanpatokan atau aturan-aturan untuk
membangun secara umum dapat
digambarkan menjadi 3 (tiga) pokok dasar
yang harus dimiliki untuk membangun sebuah
bangunan yang ideal :
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Firmitas (kekukuhan atau stabilitas)
Utilitas (kenyamanan)
Venustas (keindahan)

Berbicara pokok dasar struktur bangunan
selalu dan wajib mengikuti aturan teknis,
pokok dasar dalam bentuk struktur bangunan
adalah suatu rangkaian atau katalogis yang
selalu memperhatikan keanekaragaman
dalam pembangunan yang holistis.
Sistem bentuk struktur bangunan sangat
berhubungan erat dengan arsitektur,
walaupun suatu gedung yang di anggap
janggal karena hanya memperhatikan
struktur atau fungsinya saja, adalah wajar bila
suatu bentuk arsitektur menuntut kejelasan
struktur dan konstruksi yang menjadi bahan
dalam pembangunannya sehingga
mengetahui bahan apa yang digunakan,
maka penulis ingin menjelaskan secara detail
dalam menulis artikel ini, supaya mahasiswa/I
teknik sipil mampu menelaah apa yang
menjadi pokok materi yang harus dimengerti
dan dikuasai oleh mahasiswa sipil.
Berbicara membangun berarti mengatur,
pemikiran dalam ruang (gagasan tiga
dimensi), pengertian ruang dan waktu ,
massa dan isi, ruang antara dan hubungan
waktu dan ruang, maka hal ini tidak mungkin
penulis jabarkan dan jelaskan dalam artikel
ini. Karena artikel ini merupakan
pembelajaran dan materi praktis yang mudah
dan gampang dikuasai dan dimengerti oleh
mahasiswa/I maka penulis coba fokus dan
menulis artikel ini secara berkelanjutan dan
mudah-mudahan ada manfaat bagi setiap
pembaca .

Majalah Resmi Universitas Ubudiyah Indonesia

DUNIA KAMPUS

58

Majalah Resmi Universitas Ubudiyah Indonesia

Galery
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RUMAH SAKIT U’BUDIYAH

U’BUDIYAH UNIVERSITY HOSPITAL

Fasilitas Kamar Perawatan yang Exclusive
VVIP DAVINCI
- 2 Tempat tidur elektrik Bed Hopeful
- Ruang Tamu
- Mini Bar
- Lemari Pakaian
- AC
- TV, Telpon
- Kamar mandi Shower Panas Dingin
- Lampu Tidur
Price = Rp. 525.000

VVIP RAPHAEL
- 2 Tempat tidur elektrik Bed Hopeful
- Sofa tamu
- Lemari pakaian
- Mini Bar
- AC
- TV,Telpon
- Kamar mandi Shower Panas Dingin
- Lampu Tidur
Price = Rp. 525.000

STANDAR I
- 2 Tempat tidur elektrik Bed Hopeful
- Sofa tamu
- Lemari pakaian
- Mini Bar
- AC
- TV,Telpon
- Kamar mandi Shower Panas Dingin
- Lampu Tidur
Price = Rp. 525.000

A. Fasilitas kamar ASKES Kelas I
- Satu tempat tidur hopeful
- Kursi Tamu
- Lemari Pakaian
- Mini Bar
- AC
- TV
- Kamar Mandi
- Rp. 200.000/ Malam (Paket)

Melayani
Pasien Umum,
Pasien Asuransi dan
Pasien Perusahaan Kerjasama

A. Fasilitas kamar ASKES Kelas II
- TV
- Boofet Pakaian
- Telepon
- Kamar Mandi
- Rp. 175.000/ Malam (Paket)

A. Fasilitas kamar ASKES Kelas III
- TV
- Boofet Pakaian
- Telepon
- Kamar Mandi
- Rp. 200.000/ Malam (Paket)

STANDAR II
─Dua tempat tidur Hopeful
─Kursi tamu
─Lemari pakaian
─Mini Bar
─AC
─TV
─Kamar mandi
Price = Rp. 285.000

KELAS III
- lima tempat tidur manual Bed
- Kursi tamu
- Lemari pakaian
- Meja samping
- Kipas Angin
- 2 Kamar mandi
- TV
Price = Rp. 150.000

RUMAH SAKIT U’BUDIYAHJln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh
U’BUDIYAH UNIVERSITY HOSPITAL

Telp. (Booking Room) (0651) 7555750, Fax (0651) 7555750
Ofﬁcial Site : www.rsubudiyah.ac.id

UB NEWS
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Media Informasi Universitas Ubudiyah Indonesia
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website : www.uui.ac.id

All of UUI students uniforms collection
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Akreditasi Institusi 2014
UNIVERSITAS

KAMI MEMIMPIN

UBUDIYAH
INDONESIA

CYBER UNIVERSITY

TOP 10
TRUSTED

UNIVERSITIES

The Most Trusted
Leading Education
Universities
Of The Year

Peringkat

TeSCA
Smart Campus
Award

12
Sumatera
#

PTS

WEBOMETRICS
RANGKING WEB
OF UNIVERSITIES

Jl. Alue Naga, Desa Tibang kec. Syiah Kuala Banda Aceh - Indonesia
Phone/fax : 0651 7555566 / fax : 0651 7555566
Website : www.uui.ac.id

Peringkat
#

4

PTS

Sumatera

