
MEDIA UNUD LIII/SEP/2022

Media Unud | LIII | 03

Edisi:

Unud Berikan Anugerah Udayana 
kepada Menkopohukam Mahfud MD

A
nugerah Udayana 
merupakan anugerah 
tertinggi di Universitas 
Udayana yang menjadi 

rangkaian puncak Dies Natalis 
Universitas Udayana ke-60. 
Mahfud MD dianugerahi Anugerah 
Udayana atas jasanya dalam 
bidang penegakan hukum dan 
keadilan masyarakat serta berjasa 
dalam penyelamatan aset negara 
yang dikuasakan ke Universitas 
Udayana. 
 “Harapan kami kepada 
bapak Menko, penghargaan ini 
bisa bermakna, lebih semangat 
lagi memperjuangkan hal-hal 
yang berkaitan dengan hukum, 
keamanan dan politik di negara 
kita yang memang masyarakatnya 
perlu dididik bagaimana berpolitik 
yang cerdas,” ungkap Rektor Prof. 
I Nyoman Gde Antara. 

 Mahfud MD mengatakan, 
apa yang ia lakukan terjadi pada 
situasi masyarakat yang tidak 
biasa, sehingga bentuk penegakan 
hukum yang dilakukkannya 
dianggap luar biasa. “Sejujurnya, 
setiap ada anugerah seperti 
ini kepada saya dari berbagai 
kelompok ada media, perguruan 
tinggi, masyarakat adat, LSM, 
saya merasa terlalu tersanjung. 
Karena merasa yang saya kerjakan 
sebenarnya biasa saja, kenapa 
saya dapat penghargaan karena 
lebih banyak orang yang  tidak 
biasa,” jelas Mahfud. 
 Mahfud mengucapkan 
terima kasih kepada keluarga besar 
Universitas Udayana atas anugerah 
yang diberikan. Melalui Anugerah 
Udayana ia ingin mengajak 
seluruh bangsa Indonesia untuk 
membangun bangsa dengan cara 

berperilaku yang benar dan tidak 
merugikan bangsa. 
 “Saya hadir ke sini karena 
berkepentingan bukan karena 
saya mendapatkan penghargaan, 
tetapi melalui Udayana saya 
bisa menyerukan kepada 
seluruh bangsa Indonesia untuk 
membangun bangsa ini dengan 
sebaik-baiknya, ya cukup dengan 
biasa-biasa saja negara ini akan 
baik. Jelek karena banyak yang 
berperilaku tidak biasa. Biasa yaitu 
berperilaku dengan benar. Tapi 
lalu negeri ini seakan-akan gaduh 
karena korupsi karena banyak 
yang tidak biasa. Saya tidak 
melakukan hal yang luar biasa, 
saya melakukan biasa-biasa saja 
namun kemudian diapresiasi oleh 
Udayana. Oleh sebab itu, saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Udayana,” tambah 
Mahfud MD. (Media Udayana)

Universitas Udayana memberikan Anugerah Udayana kepada Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. Dr. Moh. 
Mahfud MD., SH., S.U, Jumat (30/9/2022) di Auditorium Widya Sabha. 



Dies Natalis 60: Bergerak 
Bersama Menuju PTN BH

R
ektor Universitas 
Udayana, Prof. I Nyoman 
Gde Antara menjelaskan, 
Dies Natalis ke-60 menjadi 

momentum untuk mengajak 
seluruh civitas akademika bergerak 
bersama menuju PTN BH. “Tema ini 
mencerminkan civitas akademika 
Unud bersatu padu dengan 
semangat bergotong-royong dan 
berkolaborasi secara bersama-
bersama, bergerak dengan 
mengerahkan sumber daya yang 
dimiliki untuk meraih status PTN 
BH,” jelas Rektor. 
 Rektor berharap, cita-
cita ini dapat segera terwujud 
dengan dukungan dan kerja 
bersama civitas akademika. Rektor 
menjelaskan, peningkatan status 
Universitas Udayana menjadi 
PTN BH akan meningkatkan pula 
layanan pendidikan tinggi kepada 
masyarakat. “Dengan PTN BH 
Unud akan dapat meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan tinggi-

kepada masyarakat, lebih efisien, 
dengan cakupan yang lebih 
luas lagi. Di samping itu juga 
pemberdayaan aset yang dimiliki 
Unud atas kuasa dari pemerintah 
mudah-mudahan ke depan lebih 
diperkuat lagi untuk pelayanan 
pendidikan,” tambah Rektor.
 Universitas Udayana 
berstatus sebagai Perguruan 
Tinggi Badan Layanan Umum (PTN 
BLU) sejak tahun 2011. Universitas 
Udayana saat ini telah meraih 
akreditasi Unggul dari BAN PT. Hal 
ini menjadi modal bagi Universitas 
Udayana untuk meningkatkan 
statusnya sebagai PTN BH. 
 Universitas Udayana 
saat ini tengah mengembangkan 
ekosistem pendidikan bermutu 
dan terintegrasi. Hal ini 
dilakukan dengan peningkatan 
program internasionalisasi, 
seperti diluncurkannya program 
International Advisory Board, 
peresmian Udayana University-

International Senior Fellowship, 
dan program lainnya. Peningkatan 
lainnya juga dilakukan dengan 
pengerjaan proyek konstruksi di 
Kampus Bukit guna menciptakan 
pendidikan terintegrasi.
 Presiden RI Joko 
Widodo melalui tayangan video, 
menyampaikan atas nama 
masyarakat bangsa dan negara, 
mengucapkan selamat Dies Natalis 
ke-60 kepada seluruh keluarga 
besar Universitas Udayana. Usia 
60 tahun kata Presiden, menandai 
kematangan sekaligus kesiapan 
menghadapi tantangan serta 
kemampuan beradaptasi terhadap 
perubahan-perubahan.  
 “Perguruan tinggi harus 
selalu hadir menawarkan gagasan, 
menawarkan terobosan, serta 
inovasi-inovasi yang berkelanjutan 
untuk melahirkan SDM yang 
unggul dan tangguh, membantu 
menyelesaikan berbagai persoalan 
masyarakat bangsa dan negara. 
Semoga Unud semakin maju 
menjadi perguruan tinggi yang 
unggul, perguruan tinggi yang 
mandiri dan berbudaya,” kata 
Presiden. (Media Udayana)

Puncak perayaan Dies Natalis ke-60 diselenggarakan 29 
September 2022 di Auditorium Widya Sabha Kampus Bukit. 
Dies Natalis tahun ini bertema Bergerak Bersama Menuju 
Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH).

Liputan Khusus
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International Advisory Board 
Universitas Udayana 
Selenggarakan Pertemuan Perdana

Universitas Udayana menyelenggarakan “The 1st Annual 
Meeting of Udayana University International Advisory Board 
(IAB)”, Jumat (23/09/2022) secara daring.

I
AB digagas oleh Rektor 
Universitas Udayana sebagai 
bagian dari internasionalisasi 
Universitas Udayana serta 

menuju universitas kelas dunia. 
Terbentuknya IAB diharapkan 
agar  anggota dapat memberikan 
saran kritis kepada Unud untuk 
meningkatkan pengakuan serta 
memperluas jaringan di tingkat 
internasional. 
 IAB bertujuan mendukung 
pencapaian visi Unud melalui 
mekanisme pemberian nasehat 
atau konsultasi oleh anggota 
IAB serta memberikan saran dan 
masukan terhadap pengembangan 
renstra Unud. Selain itu juga untuk 
membantu memperluas jejaring 
Unud di tingkat internasional, 
merekomendasikan pakar, tokoh 

masyarakat, atau pakar yang 
terlibat untuk meningkatkan 
kontribusi Unud kepada 
masyarakat internasional, serta 
membantu upaya perluasan 
kapasitas penggalangan dana 
untuk mencapai visi global Unud. 
 IAB terdiri dari 13 anggota, 
yaitu: Prof. Kadambot Siddique 
(The University of Westerns 
mAustralia), Prof. Harry W. Palm 
(Rostock University, Germany), 
Prof. Fusanori Miura (Yamaguchi 
University, Japan), Prof. Guy 
H. Palmer (Washington State 
University), Prof. Farhad Ansari 
(University of Illinois Chicago, 
USA), Prof. Frederik Anseel 
(UNSW Australia), Prof. Mohamed 
Quafafou (Aix-Marseilles University, 
France), Prof. Osamu Matsushita 

(Okayama University, Japan), Prof. 
Adrian Vickers (The University of 
Sydney), Prof. Elkhonon Goldberg 
(New York University School of 
Medicine),  Prof. I Gede Mahardika 
(Udayana University, Bali), 
Prof. Ketut Suastika (Udayana 
University, Bali), Prof. Ketut Budi 
Susrusa (Udayana University, Bali). 
 Rektor Universitas 
Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman 
Gde Antara, M.Eng., IPU, 
menyampaikan terima kasih atas 
kesediaan dan komitmen sukarela 
dari para anggota untuk bergabung 
sebagai anggota IAB Universitas 
Udayana untuk memperluas 
akses dan kontribusinya kepada 
masyarakat global. Pertemuan 
pertama dari IAB ini merupakan 
tonggak yang sangat penting dalam 
perjalanan Universitas Udayana 
menuju Internasional. (Humas 
Unud)
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Foto: The 1st Annual Meeting of Udayana University International Advisory Board (IAB). (Humas Unud)



Unud Resmikan UNISERF 
Guna Dukung Program 
Internasionalisasi
Rektor Universitas Udayana meresmikan Udayana 
University International Senior Researcher Fellowship 
(UNISERF), Kamis (18/8/2022) di Westin Resort Nusa Dua, 
Bali. 

U
NISERF terbentuk 
dari sebuah gagasan 
untuk mendorong 
i n t e r n a s i o n a l i s a s i 

fakultas dan program studi di 
Universitas Udayana. Melalui 
UNISERF, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Universitas Udayana menghadirkan 
skema penelitian baru guna 
mendukung implementasi program 
internasionalisasi. 
 Dalam rangka mendukung 
aktivitas UNISERF nantinya, 
Universitas Udayana telah 
menyiapkan sembilan laboratorium 
yang dapat digunakan untuk 
pelaksanaan program. Adapun-

laboratorium tersebut di antaranya, 
Laboratorium Biomedikal FKH; 
Laboratorium Biomedikal 
Terintegrasi FK; Laboratorium 
Patologi FKH; Laboratorium 
Stuktur FT; Laboratorium Metalurgi 
FT; Laboratorium Perjalanan 
Wisata, MICE, Front Office, Food 
& Beverages FPAR; Laboratorium 
Nutrisi FAPET; Laboratorium 
Komputing dan CIS FKP; serta 
Laboratorium Lontar FIB. 
 Rektor Universitas 
Udayana, Prof. Dr. Ir. I Nyoman 
Gde Antara, M.Eng., IPU., 
menyampaikan, UNISERF 
membuka peluang bagi para peneliti 
internasional untuk bergabung-

serta mendukung kegiatan riset di 
Universitas Udayana. Rektor juga 
menambahkan, luaran program 
ini diharapkan dapat mendukung 
akselerasi pencapaian Unud di 
tingkat internasional terkhusus 
pada pemeringkatan QS-Asia.
 Selain itu, aktivitas dalam 
publikasi jurnal menjadi salah satu 
poin yang akan dikolaborasikan. 
“One of the possible collaborations 
is the collaboration in publishing 
article in reputable international 
journal with the high impact factor,” 
papar Rektor yang sekaligus 
membuka acara dengan pemukulan 
gong. 
 Program UNISERF 
mendapat respon positif dari 
perwakilan konsulat yang hadir 
sebagai salah satu stakeholder. 
Para perwakilan mengungkapkan 
akan mendukung inisiatif 
tersebut untuk mewujudkan 
kolaborasi dengan peneliti di 
negara bersangkutan. Pihaknya 
juga berharap UNISERF dapat 
berkembang menjadi program 
penelitian terbaik, sehingga 
dapat meningkatkan kerja sama 
Universitas Udayana di tingkat 
internasional. (Media Udayana)

Liputan Khusus
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Foto: The 1st Annual Meeting of Udayana University 
International Advisory Board (IAB). (Humas Unud)



Universitas Udayana berkontribusi dalam penyelenggaraan 2020 UI Green Metric Agenda. 
Kontribusi tersebut dalam bentuk Lokakarya Nasional UI Green Metric Indonesia Bagian 
Tengah, Kamis (25/8/2022).

Unud Jadi Bagian UI Green Metric, 
Dukung Kampus Hijau

K
egiatan bertajuk “Moving 
Together Toward a 
Sustainable and Legal 
Entity State University” 

dilaksanakan untuk merekognisi 
kinerja universitas dalam 
menyelenggarakan pendidikan 
aman dan sehat bagi mahasiswa. 
Hal ini diungkapkan oleh Chair 
Person UI Green Metric World 
University Rankings Prof. Riri Fitri 
Sari, M.Sc., MM. 
 Ia menjelaskan dengan 
dibangunnya kampus hijau 
tersebut bisa mendukung proses 
pembelajaran dengan lingkungan 
yang cerdas dan sehat. Selain itu 
dengan pelestarian kesenian dan 
budaya yang dimiliki daerah perlu 
dijaga. “Ada tiga hal yang harus 
kita seimbangkan yakni social, 
economy, dan environment-

sehingga kita semua dapat meng-
eco semua pekerjaan yang 
dilakukan,” jelas Prof. Riri. 
 Hal senada juga 
disampaikan oleh Rektor Prof. Dr. Ir. 
I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,IPU.. 
Ia menjelaskan gagasan UI 
GreenMetric juga relevan dengan 
arah kebijakan Unud, renstra, dan 
kebijakan Udayana SDGs 2030. 
Perguruan tinggi akan diranking 
sesuai indikator UI Green Metric 
dengan kategori kampus hijau, 
pembangunan, dan penelitian 
berwawasan lingkungan. Turut 
diperhatikan rasio antara bangunan 
dan lahan yang dimiliki, rasio antara 
ruang terbuka hijau dan bangunan, 
termasuk renewable energy.
 Rektor menambahkan, 
keikutsertaan Universitas Udayana 
dalam pemeringkatan UI Green-

Metric World University Rankings 
merupakan bagian penilaian dan 
rekognisi internasional sebagai 
kampus yang menyelenggarakan 
pendidikan dengan memperhatikan 
lingkungan yang keberlanjutan. 
Selain itu, hal ini sebagai informasi 
kepada masyarakat, pemerintah, 
lembaga pendidikan maupun 
lembaga lingkungan tentang 
kebijakan, usaha-usaha serta 
program kegiatan keberlanjutan 
(sustainability efforts) di Universitas 
Udayana.
 “Harapan kami melalui 
lokakarya ini mampu menginspirasi, 
sharing pengalaman dalam 
implementasi keberlanjutan di PT 
masing-masing dapat menemukan 
rujukan terkait konsep lingkungan 
hijau dapat terus berkembang,” 
ucapnya. (Media Udayana)
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Foto: Lokakarya Nasional UIGreen Metric Indonesia Bagian Tengah, Kamis (25/8/2022). (Humas Unud)



Tingkatkan Sinergitas Unud dan 
Pemangku Kebijakan di Desa 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Udayana menggelar Seminar Bhakti 
Desa (SBD) V Tahun 2022, Jumat (23/09/2022). Kegiatan 
melibatkan Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat se-Bali 
sebagai peserta.

M
engusung tema “Strategi 
Pengembangan Potensi  
Desa sebagai Sumber 
Pendapatan Desa Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa”, SBD kembali 
diselenggarakan luring setelah 
sebelumnya tertunda karena 
pandemi covid-19. 
 Turut hadir dua orang 
narasumber secara langsung, yaitu 
Dirjen Pembangunan Ekonomi 
dan Investasi, Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Ir. Harlina Sulistyorini, 
M.Si., dan Direktur Pengembangan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Koperasi, Kementerian PPN/
BAPPENAS Dr. Ir. Ahmad Dading 
Gunadi, MA dan Wakil Kepala 
Kejaksaan Tinggi Bali Teguh 
Subroto.
 Sementara itu, Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
Republik Indonesia, dan Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, 
BBA., MBA., hadir secara virtual.
 Rektor Universitas Udayana 
Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, 
M.Eng.,IPU mengungkapkan 
pentingnya pengembangan 
potensi desa yang mengacu pada 
program SDGs (Sustainable 
Development Goals). “Unud sangat 
mendukung usaha pemerintah 
dalam mengembangkan potensi 
desa, salah satunya melalui 
pengembangan tri dharma, yaitu 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat melalui kuliah kerja 
nyata (KKN),” ungkapnya.
 Rektor menambahkan, 
pihaknya telah menerjunkan 
4.254 orang mahasiswa KKN 
yang tersebar di 194 desa di Bali 
pada tahun 2022. Universitas 
Udayana juga telah menjalankan 
program pengabdian masyarakat 
internasional melalui International 
Program and Community 
Engagement (LPPM-IPACOE). 

 Gubernur Bali diwakili 
oleh Koordinator Kelompok Ahli 
Pembangunan Provinsi Bali Prof. 
Dr. drh. I Made Damriyasa, MS 
menyampaikan, SBD V yang 
digagas oleh Unud merupakan 
momentum berbagi pengetahuan 
dan diskusi. Pihaknya berharap, 
kegiatan ini dapat menjalin 
kerjasama antara Universitas 
Udayana dengan kepala desa guna 
mendukung program pemerintah.
 “Untuk itu atas nama 
Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur 
memberikan apresiasi kepada 
Kepala Desa maupun Lurah yang 
telah mendukung program yang 
dilaksanakan oleh Universitas 
Udayana,” jelasnya.
 Seminar Bhakti Desa 
merupakan agenda rutin yang 
dilakukan setiap tahun dengan 
menghadirkan seluruh kepala desa, 
lurah dan kelian adat se-Bali. Acara 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
sinergitas antara Universitas 
Udayana dengan pemangku 
kebijakan tertinggi di wilayah desa 
guna menciptakan iklim pendidikan, 
penelitian dan pengabdian yang 
responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat kini. (Media Udayana)

Pengabdian
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Foto: Seminar Bhakti Desa V, Jumat (23/9/2022). (Humas Unud)



Udayana Career Days 
Gandeng 14 Perusahaan 
dengan 250 Lowongan Kerja
Universitas Udayana tidak hanya berkomitmen untuk 
memberikan pendidikan bermutu bagi mahasiswa. 
Universitas juga berupaya berkontribusi bagi 
pengembangan karir lulusan, salah satunya melalui 
Udayana Career Days.

U
dayana Career Days 
diselenggarakan dua hari, 
19-20 September 2022 
di Gedung Agrokompleks 

Kampus Sudirman Denpasar. 
Pameran lowongan kerja ini 
menggandeng 14 perusahaan mitra 
dengan tawaran 250 lowongan 
kerja. 
 Rektor Universitas 
Udayana, Prof. I Nyoman Gde Antara 
menjelaskan, Udayana Career 
Days penting diselenggarakan 
bagi mahasiswa tingkat akhir, 
alumni, dan masyarakat yang 
memerlukan lowongan pekerjaan. 
Terlebih Universitas Udayana 
sebagai Lembaga Pendidikan 
bertanggungjawab memberikan-

Pendidikan dan pengembangan 
karir lulusannya. 
 “Kami akan meningkatkan 
komitmen sebagai Lembaga 
Pendidikan tinggi, tidak hanya saja 
saat mahasiswa menjadi seorang 
sarjana, tetapi diperpanjangan 
tanggungjawab kita samapi ke pintu 
gerbang perusahaan, sehingga ikut 
berkontribusi membangun bangsa,” 
jelas Rektor.
 Udayana Career Days 
diselenggarakan oleh Unit 
Pengembangan Karir dan Alumni 
(UPKA) Universitas Udayana yang 
rutin diselenggarakan satu kali 
setahun menjelang Dies Natalis. 
Udayana Career Days tahun ini 
merupakan yang pertama kalinya 
diselenggarakan secara luring 

setelah sebelumnya tertunda 
karena pandemic Covid-19. Jumlah 
total pelamar pada kegiatan ini 
sebanyak 1.400 orang yang berasal 
dari mahasiswa tingkat akhir dan 
alumni.
 Rektor berharap, 
Udayana Career Days ke depan 
dapat diselenggarakan minimal 
6 kali setahun, sesuai jumlah 
penyelenggaraan wisuda yang 
juga dilaksanakan 6 kali dalam 
setahun. Dengan demikian, lulusan 
yang baru selesai diwisuda dapat 
mencari lowongan pekerjaan yang 
difasilitasi universitas melalui 
Udayana Career Days.
 “Saya minta agar tidak 
dilakukan satu kali setahun, tapi 
dilakukan 6 kali setahun karena 
jumlah wisuda yang kita lakukan 
juga 6 kali. Saya harap agar 
lebih banyak mitra yang terlibat, 
sehingga lowongan pekerjaan yang 
jumlahnya ribuan yang bisa diisi 
oleh alumni Unud,” tambah Rektor. 
(Media Udayana)
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Foto: Unud menyelenggarakan Career Days, 19-20 September 2022. (Humas Unud)



Universitas Udayana Launching 
WMK 2022

Universitas Udayana menyelenggarakan Launching dan 
Pengenalan Program Wirausaha Merdeka (WMK) tahun 
2022. Launching dan pengenalan program diselenggarakan 
secara online, Rabu (7/9/2022).

K
oordinator Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) Universitas 
Udayana Dr.Ir. I Ketut 

Sardiana, M.Si menyampaikan, 
WMK adalah bagian dari 
program MBKM yang diinisiasi 
Kemendikbudristek. Program 
ini memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa belajar dan 
mengembangkan diri menjadi calon 
wirausahawan melalui aktivitas di 
luar kelas perkuliahan. 
 Program WMK 
berkolaborasi dengan perguruan 
tinggi pelaksana mengembangkan 
pembelajaran wirausaha. 
Universitas Udayana merupakan 
salah satu perguruan tinggi 
pelaksana Program WMK 
Kemdikbudristek, setelah lolos 
mengikuti serangkaian seleksi 
yang dilakukan oleh Pokja WMK 
Kemdikbudristek.
 Jumlah pelamar kegiatan 
WMK di Universitas Udayana 
sebanyak 550 orang. Dari total 
pelamar, peserta yang lolos seleksi

sebanyak 515 orang berasal dari 8 
perguruan tinggi di Bali, yaitu 384 
orang dari Universitas Udayana; 60 
orang Universitas Dwijendera ; 36 
orang Universitas Panji Sakti; 13 
orang Universitas Triatma Mulia; 
11 orang Universitas Markandeya; 
8 orang Universitas Warmadewa; 
1 orang IPB Internasional; 1 orang 
ISI; dan 1 orang Institut Teknologi 
dan Kesehatan Bali. 
 WMK di Universitas 
Udayana melibatkan sebanyak 52 
DPL, 13 adminstrator, 35 konsultan 
ahli yang berasal dari CEO UKM 
terkemuka dan 35 UKM tempat 
magang. Kegiatan dimulai tanggal 
5 September hingga minggu ke-2 
bulan Desember 2022. Kegiatan 
pembelajaran terdiri dari workshop 
wirausaha, magang di UKM, 
bootcamp dan investment summit, 
serta evaluasi. Aktivitas mahasiswa 
mengikuti program WMK akan 
memproleh konversi sebanyak 20 
sks. Melalui sistem pembelajaran 
kewirausahaan yang dilakukan di 
luar kampus diharapkan mampu 
mengasah jiwa kewirausahaan,

mendorong peningkatan 
pengalaman wirausaha, dan 
peningkatan kemampuan daya 
kerja mahasiswa.
 Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan Prof. Ir. 
Ngakan Putu Gede Suardana, 
MT.,Ph.D.,IPU. menyatakan, 
Universitas Udayana sangat 
mendukung program ini. “Saya 
yakin pasti banyak hal-hal yang 
akan didapatkan oleh mahasiswa, 
maka dari itu diharapkan 
mahasiswa mengikuti kegiatan 
ini secara baik karena di dalam 
kegiatan ini mahasiswa secara 
penuh melaksanakan kegiatan di 
luar kampus,” ucapnya.
 Kegiatan ini akan diakui 
sebagai MBKM untuk pemenuhan 
indikator kinerja utama (IKU) dan 
SIMKATMAWA dari perguruan 
tinggi. Mahasiswa diharapkan 
dapat menjadi agen perubahan 
yang membantu meningkatkan 
kualitas ekonomi masyarakat, 
dan agen penggerak dalam 
memberikan solusi inovasi untuk 
membuka lapangan pekerjaan 
melalui peluang dan perkembangan 
bisnis mahasiswa, serta menjadi 
agen pelopor untuk menumbuhkan 
potensi kewirausahaan baru di 
Indonesia. (Humas Unud)
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Foto: Launching Program Wirausaha Merdeka, Rabu (7/9/2022). (Humas Unud)



Unud Sambut 100 Mahasiswa 
Inbound PMM-DN
Universitas Udayana menyambut 100 orang mahasiswa 
Inbound PMM-DN Batch II, Senin (5/9/2022) di Aula 
Pascasarjana Kampus Denpasar. 

P
enyambutan mahasiswa ini 
dalam rangka Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka 
Dalam Negeri (PMM-

DN) Batch II. Mahasiswa inbound 
berasal dari 44 perguruan tinggi 
di seluruh Indonesia yang terdiri 
dari 93 orang mahasiswa Inbound 
PMM-DN Batch II dan 7 orang 
mahasiswa inbound PMM-DN 
Batch II Mandiri Universitas Gadjah 
Mada. 
 Koordinator Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
Universitas Udayana Dr. I Ketut 
Sardiana dalam laporannya 
menyampaikan, kegiatan PMM-DN 
ini merupakan implementasi dari 
kegiatan MBKM melalui pertukaran 
mahasiswa selama 1 semester dari 
perguruan tinggi asal ke perguruan 
tinggi penerima dalam beda 
cluster. Lebih lanjut, Koordinator 
MBKM Universitas Udayana 
menyampaikan, jumlah mahasiswa 
inbound PMM-DN Batch II di 
Universitas Udayana mencapai 93 

orang dari 1.067 orang pelamar. 
 “Selain 93 mahasiswa 
inbound PMM-DN Batch II juga 
terdapat mahasiswa inbound 
mandiri dari Universitas Gadjah 
Mada yang khusus pertukaran 
mahasiswa dari Perguruan Tinggi 
berbeda pada Program Studi yang 
sama yakni di Fakultas Peternakan 
sebanyak 7 orang, sehingga 
keseluruhannya menjadi 100 orang 
mahasiswa Inbound di Universitas 
Udayana,” tambah Koordinator 
MBKM Universitas Udayana. 
 Perwakilan Pokja MBKM 
PMM-DN Kemendikbudristek Dewi 
Dini, S.E., Ak. dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada mahasiswa PMM-DN Batch 
II yang telah tiba di Universitas 
Udayana. “Kegiatan ini merupakan 
suatu pelajaran yang mahal, 
sehingga nantinya mahasiswa kita 
nantinya dapat menjadi pemimpin 
yang bersinergi dari Sabang 
sampai Merauke bersatu dalam 
segala perbedaan,” ujar Perwakilan

Pokja MBKM PMM-DN.
 PIC Perwakilan Perguruan 
Tinggi Pengirim PMM-DN yang 
diwakili oelh Adi Sumarsono, 
S.Pd., M.Pd. dari Universitas 
Musamus Merauke Papua dalam 
sambutannya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada 
Universitas Udayana yang telah 
menerima 23 orang mahasiswa 
Universitas Musamus di Universitas 
Udayana yang tersebar di berbagai 
program studi. Besar harapan 
melalui program pertukaran 
mahasiswa ini banyak ilmu yang 
bisa mahasiswa dapatkan dengan 
belajar di Universitas Udayana 
secara maksimal. 
 Rektor Universitas 
Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde 
Antara, M.Eng., IPU. Menyambut 
baik mahasiswa inbound dari 
44 perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia. “Kami sangat bahagia 
menyambut kalian untuk berkuliah 
di Universitas Udayana, mudah-
mudahan melalui kegiatan PMM-
DN ini dapat memberi arti dalam 
perjalanan hidup kalian,” ujar 
Rektor. (Humas Unud)
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Foto: Penerimaan 100 orang mahasiswa Inbound PMM-DN Batch II. (Humas Unud)



Unud Tuan Rumah NUDC dan 
KDMI Tingkat Nasional

Universitas Udayana menjadi tuan rumah pelaksanaan 
National University Debating Championship (NUDC) dan 
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tingkat 
Nasional Tahun 2022 yang berlangsung selama empat hari 
dari tanggal 12 sampai 16 September 2022. 

P
elaksanaan NUDC dan 
KDMI ini berlangsung 
secara hybrid dengan 
jumlah peserta lomba 

sebanyak 263 tim dari berbagai 
perguruan tinggi negeri dan swasta 
di seluruh Indonesia. Kegiatan ini 
dibuka secara resmi oleh Rektor 
Universitas Udayana, Minggu 
(11/9/2022). 
 Ketua Panitia Pelaksana Ni 
Luh Putu Krisnawati, SS.,M.Hum 
mengatakan, pelaksanaan NUDC 
dan KDMI ini merupakan kegiatan 
rutin yang dilaksanakan setiap 
tahunnya oleh Pusat Prestasi 
Nasional (Puspresnas). 
 Ia mengatakan pada 
seleksi tingkat wilayah tercatat 
ada 894 tim yang mendaftar, 
kemudian sebanyak 263 tim lolos 
ke tingkat nasional dengan jumlah 
peserta sebanyak 526 orang yang 
berasal dari 180 perguruan tinggi di 
seluruh Indonesia. Secara teknis, 
pelaksanaan NUDC dan KDMI ini 
dibagi menjadi 6 babak penyisihan 

NUDC dan KDMI, 4 babak eliminasi 
di NUDC Open Category, 3 babak 
eliminasi di NUDC Novice Category, 
dan 4 babak eliminasi KDMI.
 Dukungan juga hadir dari 
Kepala Balai Pengembangan 
Talenta Indonesia Asep Sukmayadi, 
S.IP., M.Si mengatakan bahwa 
melalui pelaksanaan NUDC dan 
KDMI ini diharapkan mampu 
menghasilkan talenta-talenta 
terbaik. “Ajang ini merupakan 
salah satu ajang yang konsisten 
kita lakukan sebagai prestasi 
nasional. Ini memasuki tahun 
ketiga dilakukan secara hybrid dan 
kita tetap bangga melihat konsisten 
minat dan antusias para mahasiswa 
untuk mengikuti ajang ini,” katanya. 
 Ia mengatakan bahwa 
nilai positif dari pelaksanaan 
ini para mahasiswa bisa 
menunjukkan kompetensinya 
secara terus menerus dan bisa 
mengaktualisasikan kemampuan 
serta kemahirannya dalam 
berdebat.

 Selanjutnya, para juara 
ini nantinya akan dilibatkan 
dalam ajang-ajang internasional.  
“Ajang ini tentu bermanfaat dan 
bisa meningkatkan kemampuan 
sesuai dengan profesi dan karir 
di masa depan. Harapannya 
yang juara maupun tidak, tetap 
memiliki kesempatan yang sama 
meraih peluang untuk karir ke 
depannya,”ucapnya. 
 Rektor Universitas 
Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman 
Gde Antara, M.Eng.,IPU 
mengapresiasi pelaksanaan NUDC 
dan KDMI yang mana menujuk 
Universitas Udayana sebagai tuan 
rumah. Rektor berharap melalui 
pelaksanaan ini bisa memberikan 
kesempatan untuk menunjukkan 
kemampuan dan keunggulan 
masing-masing peserta. 
 “Saya menyampaikan 
permohonan maaf apabila 
terdapat kekurangan dalam 
penyelenggaraan kegiatan ini dan 
berharap mudah-mudahan pada 
penyelenggaraan event yang 
berkaitan dengan MBKM ini kita 
bisa tampil lebih baik dan lebih 
sukses dalam mensukseskan 
program MBKM,” katanya. (Media 
Udayana)
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Sambut Dies Natalis 60, Target 500 
Kantong Darah

M
enyambut Dies Natalis 
ke-60, Universitas 
Udayana menggelar 
donor darah 

Jumat (9/9/2022) di Gedung 
Agrokompleks, Kampus Sudirman. 
Selain digelar untuk mengecek- 

kesehatan mahasiswa, kegiatan 
tersebut juga bertujuan untuk 
memberikan kesadaran kepada 
mahasiswa terhadap pentingnya 
peduli sesama. 
 Ketua Dies Natalis 
Universitas Udayana ke-60, Dr. Ir. 

Gede Suarta, M.Si., menyampaikan 
target donor darah tahun ini 
mencapai 500 kantong darah. “Nah, 
di tahun 2022 ini dalam rangka dies 
ini mudah-mudahan sampai akhir 
acara ini bisa kita capai targetnya. 
Kita ingin memberi contoh kepada 
masyarakat bahwa Udayana harus 
memberikan yang terbaik kepada 
masyakarat salah satunya adalah 
di bidang donor darah,” jelasnya.
 Kegiatan ini bekerjasama 
dengan 7 unit transfusi darah 
di antaranya, UTD PMI Provinsi 
Bali, UTD RS Sanglah, UDD PMI 
Kabupaten Badung, UDD PMI 
Kabupaten Gianyar, UDD PMI 
Kabupaten Karangasem, UDD 
PMI Kabupaten Tabanan, dan 
UDD PMI Kota Denpasar. Sebagai 
bentuk apresiasi, panitia Dies 
Natalis Universitas Udayana ke-
60 memberikan sembako berupa 
beras 5 kg dan telur kepada para 
pendonor. (Media Udayana)

Acara Kekeluargaan Pererat Kebersamaan 
Civitas

U
niversitas Udayana 
menyelenggarakan acara 
kekeluargaan dalam 
rangka Dies Natalis ke-60 

yang diikuti oleh civitas akademika 
di areal Gedung Rektorat Kampus 
Jimbaran, Jumat (24/9/2022). 
Kegiatan diisi dengan jalan santai, 
perlombaan, pameran lukisan, 
hiburan karaoke, dan doorprize. 
 Rektor Universitas 
Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde

Antara, M.Eng., IPU. mengatakan, 
capaian universitas di usia ke-
60 tahun ini merupakan hasil 
kerja keras Bersama dari civitas 
akademika serta dukungan dari 
masyarakat dan mitra. Rektor 
menambahkan, saat ini Universitas 
Udayana bersiap menuju 
Perguruan Tinggi Badan Hukum 
(PTN BH). Peningkatan status ini 
diharapkan meningkatkan kualitas 
layanan pendidikan yang-

berkualitas, efisien, dan progresif.
 “Usia Unud ke-60 ini 
luar biasa, tidak hanya civitas 
akademika tetapi juga para mitra 
kita baik yang ada internal Pulau 
Bali dan internasional. Serta 
kerjasama dengan masyarakat, 
pencapaian Unud saat ini berkat 
kerjasama kita bersama,” katanya. 
 Pada kegiatan ini, 
Universitas Udayana juga 
menerima bantuan kendaraan 
operasional dari Bank BPD Bali. 
Rektor menyambut baik bantuan 
ini dan diharapkan ke depan 
kerjasama dalam Tri Dharma 
Perguruan Tinggi terus berjalan.
 Direktur Utama Bank 
BPD Bali I Nyoman Sudharma, 
S.H., M.H., mengatakan, bantuan 
kendaraan operasional ini 
sebagai bagian untuk mendukung 
operasional Universitas Udayana. 
Ke depan BPD Bali akan membuka 
peluang kerjasama yang lain, 
seperti kolaborasi MBKM, 
beasiswa, dan lainnya. (Media 
Udayana)

Foto: Acara kekeluargaan dilaksanakan Sabtu (24/9/2022). (Humas Unud)
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Foto: Donor darah, Jumat (9/9/2022) di Kampus Sudirman. (Humas Unud)




