


 

 Untuk menciptakan SDM yang trampil, mumpuni dan professional, tidak 
terlepas dari pendidikan yang berkualiatas. Tanpa pendidikan yang 
berkualitas, harapan untuk menciptakan SDM yang trampil, mempuni dan 
professional, akan hanya menjadi sebuah harapan. Selamat tinggal 
kenangan, selamat datang harapan. Selamat datang tahun baru 2016. 
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semangat dalam melakukan aktifitas. 
3. Memajang foto 

Memajang foto orang-orang tersayang 
juga bisa kita lakukan. Kita bisa 
memasang foto pasangan, keluarga, 
kekasih maupun hewan peliharaan 
kesayangan untuk memunculkan rasa 
semangat dalam menjalankan pekerjaan. 
Kita bisa memasangnya di atas meja 
kerja kita, memajang sebagai wallpaper 
di komputer, handphone atau Laptop, 
menyimpan dalam dompet, maupun 
memasangnya di dalam buku kerja 
ataupun buku kuliah. Ketika kita mulai 
lelah, jenuh, maupun bosan, dengan 
melihat foto orang kesayangan tersebut 
semangat dalam diri kita bangkit kembali. 

4. Warna cerah 
Aplikasikan warna-warna cerah pada 
meja kerja atau meja belajar anda. Dari 
hal sederhana kita dapat menempel ata 
menandai momen penting dengan kertas 
atau spidol warna cerah pada kalender 
kita, atau menempel catatan- catatan di 
dinding tempat kerja atau tempat belajar 
kita dengan kertas warna-warni. Hindari 

warna hitam, coklat, abu-abu, ungu tua, 
dan biru tua Pilihlah warna-warna seperti 
hijau muda, biru muda, oranye, maupun 
kuning yang lebih ceria. Warna-warna 
suram dan kusam akan membuat kita 
malas dan tidak mood dalam bekerja, 
sebaliknya warna warna cerah dan ceria 
memicu semangat dan menghilangkan 
rasa bosan. 

5. Membuat catatan  

Buatlah catatan yang dapat menyemangati 
anda, misalnya: mengenai kegagalan dan 
keberhasilan tahun lalu, capaian atau 
target tahun ini, tulislah juga keinginan dan 
mimpi yang ingin anda raih pada tahun ini, 
bisa disertai bulan maupun tanggal. Apa 
mungkin pasti tercapai? Kenapa tidak? 
Selama kita berusaha dan berdoa, dengan 
ijin Tuhan Sang Pencipta Alam tidak ada 
yang tidak mungki di dunia ini. Dengan 
melihat catatan-catatan yang kita buat 
tersebut jadi lebih semangat dalam 
bekerja dan belajar, dan dari melihat 
catatan kesuksesan dan kegagalan tahun 
lalu, dapat memunculkan semangat ingin 
memperbaiki diri dari tahun-tahun 
sebelumnya.  

6. Doa  
Sebelum melakukan aktifitas kerja 
maupun kuliah alangkah lebih baiknya kita 
mengawali dengan doa agar lebih 
semangat, dan disaat pekerjaan ataupun 
tugas yang sudah kita lakukan selesai kita 
bisa mengakhiri dengan puji syukur 
kepada Tuhan.  

 
Demikianlah hal-hal sederhana yang 
civitas akademika dapat lakukan agar 
dapat lebih semangat dalam bekerja dan 
kuliah pada tahun ini. Tetap kembangkan 
potensi dan pelayanan prima guna 
tercapainya civitas akademika FISIP UB 
yang berdaya saing ASEAN. (TTM) 

 

Tahun 2015 sudah berlalu dan disambut datangnya tahun 2016. Tentunya banyak sekali hal yang telah terjadi 
dalam kehidupan kita terutama di lingkungan FISIP UB, seperti kegiatan perkuliahan, seminar, pelatihan, penelitian 
dan pengabdian masyarakat, tugas harian, ujian, dan masih banyak lagi. Kegiatan- kegiatan tersebut selain mengukir 
prestasi dan mengembangkan diri bagi setiap civitas akademika di lingkungan FISIP UB, tentunya juga menimbulkan 
keletihan dan kejenuhan yang berujung pada stress. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat pelayanan 
prima harus tetap diterapkan dan ditingkatkan demi tercapainya civitas akademika FISIP UB yang berprestasi dan 
berpotensi dalam menjalani kompetensi sejak dibukanya gerbang MEA Desember 2015 lalu. 

TAHUN BARU SEMANGAT BARU  

emi mewujudkan tujuan tersebut 
selain dengan mengembangkan diri 
dengan mengembangkan potensi 

untuk pelayanan prima, semangat dalam 
mengawali pembuka tahun 2016 ini dapat di 
awali dengan melakukan hal- hal sederhana 
agar para civitas akademika lebih semangat 
dalam bekerja dan belajar, serta tidak 
mudah bosan dengan suasana yang ada di 
lingkungan kerja maupun dalam suasana 
perkuliahan. Untuk mengilangkan 
kejenuhan dan rasa bosan tersebut kita 
bisa melakukan hal-hal berikut: 

1. ‘Renovasi’ meja 

Keadaan meja kita adalah cerminan dari 
kepribadian kita. Keadaan meja kerja atau 
meja belajar yang sama akan menimbulkan 
rasa bosan dan malas untuk melakukan 
sesuatu. Jadikan meja kerja atau meja 
belajar anda sebagai tempat favorit anda 
yang menyenangkan, agar anda merasa 
nyaman. Ubahlah meja kerja atau meja 
belajar anda lebih berbeda dari 
sebelumnya; seperti mengganti taplak meja 
dengan warna yang lebih ceria, meletakkan 
vas bunga diatasnya. Ubahlah tata letak 
barang-barang diatasnya dari tata letak 
sebelumnya agar anda tidak bosan dengan 
suasananya. 

2. Tulisan inspiratif 

Tulislah kata-kata inspiratif yang dapat 
menginspirasi anda. Anda bisa menuliskan 
di kertas warna-warni dan menempelkan di 
sekitar meja kerja, menulis didalam buku 
kerja atau kuliah, bahkan di tempelkan di 
cermin agar bisa kita baca sebelum kita 
melakukan aktifitas. Hal ini cukup efektif 
untuk menyemangati kita agar lebih 
semangat dalam bekerja dan kuliah disaat 
rasa bosan dan stress mulai datang. Kata-
kata inspiratif tersebut dapat memicu hal 
positif yang membuat kita semakin 
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 Dalam rangkaian acara HUT 
KORPRI ke-44 di Universitas Brawi-
jaya, yang digelar mulai dari bulan 
November hingga bulan Desember 
2015 ini, FISIP tampil mengesankan 
dalam perlombaan Menyanyi Dang-
dut, Memasak Antar Pimpinan dan 
Sepak Bola Mini. 
 Hal ini terbukti dengan 
diperolehnya Gelar Juara Ketiga 
pada Lomba Memasak, lalu Juara 
Kedua dalam Lomba Sepak Bola 
Mini dan Juara Pertama pada 
Lomba Menyanyi Dangdut. 
 Pada lomba Sepak Bola 
Mini, FISIP diwakili oleh karyawan 
dan dosen yang berusia lebih dari 
35 tahun, yang berjumlah sekitar 12 
pemain. Pada Babak Penyisihan 

hingga Semifinal, FISIP mampu 
mengalahkan semua lawannya. 
Namun, pada Partai Final melawan 
Fakultas MIPA, FISIP harus tunduk 
dari MIPA dengan skor 2-1. Se-
hingga FISIP harus puas menjadi 
Juara Kedua.  
 Sedangkan untuk lomba 
Memasak Antar Pimpinan, tim dari 
FISIP diwakili oleh Harnanto, SH. 
selaku Kasubbag. Akademik, Ach-
mat Tohari, SS. selaku Kasubbag. 
Umum dan Perlengkapan, lalu di-
wakili juga oleh A. Imron Rozuli, 
SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II 
FISIP. Kekompakan dari ketiga 
Pimpinan FISIP ini, mampu mem-
bawa masakan yang telah mereka 
buat, untuk menjadi Juara Ketiga.  

HUT KORPRI KE-44 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Lomba Memasak 

Antar Pimpinan, 

FISIP Meraih 

Juara Ketiga  
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Di kategori Lomba Men-
yanyi Dangdut yang di-
laksanakan di UB TV, 
FISIP diwakili oleh Bayu 
Kurnia R, S.I.Kom., se-
laku staf Akademik Juru-
san Ilmu Komunikasi. 
Dengan membawakan 
lagu yang berjudul 
'Kanggo Riko', Bayu Kur-
nia mampu menyabet 
Juara Pertama. 

Dari hasil yang telah 
diperoleh pada tahun 
ini, FISIP akan mencoba 
lebih mengasah dan 
mematangkan lagi dari 
semua kategori yang 
dilombakan agar dapat 

Lomba Menyanyi 

Dangdut, 

FISIP Meraih 

Juara Pertama 

Photo by : Humas FISIP 

 Di kategori Lomba Menyanyi Dangdut yang dilaksanakan di UB TV, FISIP diwakili oleh Bayu Kurnia R, 
S.I.Kom., selaku staf Akademik Jurusan Ilmu Komunikasi. Dengan membawakan lagu yang berjudul 'Kanggo 
Riko', Bayu Kurnia mampu menyabet Juara Pertama. 
 Dari hasil yang telah diperoleh pada tahun ini, FISIP akan mencoba lebih mengasah dan mematang-
kan lagi dari semua kategori yang dilombakan agar dapat mempeoleh hasil maksimal dan menjadi Juara 
Umum pada HUT KORPRI selanjutnya. (Humas FISIP) 

Lomba Sepak 

Bola Mini, 

FISIP Meraih 

Juara Kedua 
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GENDHIS JUARA  

Sumber foto: Yaya  
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(GFT) 2015  



REWARD 

 Lembaga Semi Otonom 
(LSO) 'Gendis' yang mewakili 
FISIP UB dalam acara Gebyar 
Festival Tari (GFT) 2015 berhasil 
menyabet gelar Juara Umum.  
Acara GFT yang diselenggarakan 
di Gedung Samantha Krida pada 
Sabtu, (12/12) 2015 kemarin, 
diikuti oleh seluruh Fakultas di 
Universitas Brawijaya. 
 Menurut Siti Nur Aulia 
atau Yaya, salah satu personil 
tari, 'Gendis' mengusung tema 
tariannya tentang kesetaraan 
Difable yang diberi judul 'PINTU'. 
"Pintu diibaratkan seperti pemba-
tas antara orang yang normal 
dengan orang yang berkebutu-
han khusus", ujar Yaya. 

 "Jadi inti dari cerita tarian 
ini, kaum yang normal ingin 
mengajak kaum difable mele-
wati pintu itu agar mereka bisa 
setara. Namun, kaum normal 
tidak akan bisa jika hanya 
sendirian, mereka membu-
tuhkan support dari masyarakat 
lain," tambahnya. (Humas Fisip) 

 

Sumber foto: Dimas Hidayat 
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 Fathur Rahman, Staf 
Pengajar Program Studi Ilmu 
P e m e r i n t a h a n  F I S I P 
Universitas Brawijaya telah 
menjadi Presenter pada 
International Conference yang 
diselenggarakan Departemen 
Ilmu Politik Universitas 
Indonesia Depok, pada 
tanggal 2-3 November, 2015 
yang lalu. 
Untuk hari Pertama, (Senin,2 
November 2015), setelah 
dibuka secara resmi oleh 
Rektor Universitas Indonesia 
m a k a  k o n f e r e n s i  i n i 
dilanjutkan dengan diskusi 
dengan pembicara Prof. 
Richard Robison, Ph.D. 
(Murdoch University, Australia) 
dan Dr. Nankyung Choi (City 
Univeristy of Hongkong). 
 Kemudian, Fathur, 
begitu biasa disapa, telah 
mempresentasikan hasil 
penelitiannya yang berjudul 
”Initiate A Welfare Democracy 
In Local Politics Practice: A 
Case Study of Surabaya 
D i s t r i c t  M a y o r ,  T r i 
Rismaharini” bersama dengan 
29 presenter dari berbagai 
negara seperti Roger Darby 
dari Cranfield University UK; 
Andreas Ufen dari German 

Institute of Global and Area 
Studies; Takuya Hasegawa dari 
Tsukuba University Japan; dan 
Vishnu Juwono dari Universitas 
Indonesia, Robi Cahyadi dari 
Universitas Negeri Lampung; 
Muhamad Arif dari ASEAN 
Studies of Habibie Center, dan 
lain-lain. 
 Biannual International 
Conference on Indonesian 
P o l i t i c s  a n d 
Government/BICOIPG 2015 ini 
bertajuk ”Direct ions of 
Democratic Reforms and 
Government Effectiveness” 
kemudian terbagi ke dalam 
enam sub tema: Pertama, 
Foreign policy, Human security, 
Security Studies; Kedua, 
Decentralization and Local 

politics in Indonesia; Ketiga, 
Political Representation in 
Indonesia; Keempat, Public 
Policy and Political economy in 
Indonesia; Kelima, Political 
Ideas, Identity and Inclusion; 
Terakhir, Poltical System and 
institution in Indonesia. 
 Pada hari yang Kedua 
(Selasa, 3 November 2015), 
akhirnya ditutup dengan 
pembacaan summary dari 
setiap makalah oleh Julian 
Aldrin Pasha, Ph.D dan 
c e r a m a h  i l m i a h  y a n g 
d i s a m p a i k a n  
oleh Guru Besar Ilmu Politik 
FISIP Universitas Indonesia, 
Prof. Burhan Djabir Magenda, 
M.A.,Ph.D. (FR/Humas Fisip) 

Model 

Demokrasi 

yang 

Menyejahterakan  

Sumber foto: Fathur Rahman.  

RECORD 

08 

GO GREEN 



RECORD 

 Dosen jurusan Ilmu Ko-
munikasi  FISIP UB, Maulina Pia 
Wulandari, Ph.D., M.Kom., 
S.Sos., terpilih mewakili Indone-
sia dalam ajang 6th International 
Conference on Management Re-
search (ICMR) 2015 yang berte-
makan "Green Economy in the 
Emerging Markets" di Lahore, 
Pakistan. 
 Pia menjadi satu-satunya 
delegasi dari Indonesia yang 
mengikuti konferensi interna-
sional yang dihadiri oleh sepuluh 
negara, yaitu Amerika Serikat, 
Italia, Perancis, Swedia, Austra-
lia, Malaysia, Turki, Iran, Indone-
sia, dan Pakistan. 
 Dalam kesempatan terse-
but Pia memaparkan karya ilmi-
ahnya yang berjudul "Managing 
Communication Strategies in 
Promoting the Green Economy 
Policy toward Indonesian Peo-
ple". 
 Pia menjelaskan bagai-
mana pemerintah Indonesia 
mengatur strategi komunikasi 
dalam mempromosikan ekonomi 

h i j a u 
dan Indonesia 
Green Economy 
M o d e l  ( I -
GEM) kepada 
masyarakat In-
donesia dan 
para stake-
holders. Dia 
juga menjelas-
kan tentang 
p e n t i n g n y a 
m a n a j e m e n 
strategi komuni-
kasi dalam me-
rubah kesada-

ran, sikap dan perilaku sosial 
masyarakat Indonesia terhadap 
konsep dan model ekonomi hi-
jau. 
 Beberapa model strategi 
komunikasi yang dapat diguna-
kan oleh pemerintah Indonesia 
pada model dan kebijakan eko-
nomi hijau saat ini telah diterap-
kan di dua provinsi yaitu DKI 
Jakarta dan Kalimantan Tengah. 
 Selain menjadi pembi-
cara dalam konferensi interna-
sional, pada sesi diskusi panel, 
dosen bidang Public Relations, 
Komunikasi Organisasi, dan Em-
ployment Relations tersebut 
menyampaikan topik "Current 
State of Climate Change in Indo-
nesia: Issues, Causes and Solu-
tions". 
 Dia menjelaskan bahwa 
penebangan hutan, pem-
bakaran hutan, dan peng-
gunaan minyak bumi dan batu 
bara untuk keperluan energi 
merupakan penyebab utama 
perubahan iklim di Indonesia. 
 Perubahan iklim telah 

memberikan dampak yang sig-
nifikan bagi ketahanan pan-
gan dan keberlangsungan ling-
kungan hidup di Indonesia. 
Dia juga mengkritisi lemahnya 
penegakan hukum tentang 
perlindungan lingkungan 
hidup, hutan berserta isi dan 
ekosistemnya.. 
 Dari konferensi ini, Pia 
merasa bahwa masih banyak 
negara-negara berkembang 
seperti Indonesia dan Paki-
stan yang memiliki kesadaran 
yang rendah pada rakyat dan 
pemer intahnya  tentang 
pentingnya ekonomi hijau bagi 
keberlangsungan lingkungan 
hidup. 
 Sedangkan negara-
negara maju seperti Amerika, 
Inggris dan negara-negara di-
cap sebagai negara yang ha-
rus bertanggung jawab atas 
rusaknya lingkungan hidup 
negara lain sebagai akibat ke-
serakahan kebijakan eko-
nomi  mereka. Pada kegiatan 
tersebut Pia mendapat spon-
sor penuh atau full scholar-
ship dari Superior University, 
organisasi penyelenggara kon-
ferensi. [Pia/Humas UB]. 

Dosen Komunikasi UB 
Wakili Indonesia di Konferensi Internasional di Pakistan 

Sumber foto: Humas UB 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Brawijaya 
(FISIP-UB) akan mendatang-
kan pembicara tingkat na-
sional dalam seminar nasional 
lingkungan hidup. Dalam 
seminar itu, Direktur Eksekutif 
Green Peace Indonesia, Direk-
tur Wahana Lingkungan Hidup 
Jawa Timur termasuk yang 
akan hadir sebagai pembi-
cara. 
 Ketua Pelaknana FISIP 
Peduli, A. Imron Rozuli, M.Si 
m e n g a t a k a n  h a l  i t u 
(6/11/2015) di Ruang Sidang 
FISIP-UB. Hal ini sehubungan 
dengan akan dilaksanakannya 
kegiatan "FISIP-UB Peduli" se-
lama seminggu penuh (9-
13/11/2015) mendatang. 
Salah satu kegiatannya 
berupa seminar nasional di 
Aula Gedung FISIP-UB. 
 Selain Direktur Ekse-
kutif Green Peace dan Direk-

tur Walhi Jatim, sebagai pembi-
cara di seminar itu juga Kepala 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Jawa Timur 
dan Dosen FISIP-UB yang me-
nempuh pendidikan program 
doktor di Jerman, Anton Nove-
nanto. 
 Imron menyampaikan, 
tema yang diangkat dalam semi-
nar itu adalah "Dibalik Bencana 
Asap, Kekeringan dan Antisipasi 
Banjir". Hal itu dilakukan guna 
mengantisipasi berbagai ben-
cana yang terjadi di tanah air. 
Bencana asap dan kekeringan 
yang terjadi di Sumatera dan 
Kalimantan sampai memakan 
korban, diikuti dengan bencana 
kekeringan. 
 Setelah bencana asap 
berkurang, ditegaskan Wakil 
Dekan II FISIP-UB ini, bencana 
belum tentu berakhir. Musim 
hujan yang akan segera turun 
harus diantisipasi pula. Bila ti-

dak, bencana banjir akan terjadi 
di berbagai daerah di tanah air. 
"Karena itu, seminar ini seka-
ligus untuk mengantisipasi 
musim hujan yang akan segera 
datang," tambahnya. 
 Kegiatan FISIP-UB peduli 
itu, katanya, tidak hanya ber-
bentuk seminar nasional, tetapi 
juga kegiatan lain. Seluruh sivi-
tas akademika FISIP-UB dalam 
seminggu itu akan menggalang 
dana. Hasilnya akan disumbang-
kan bagi korban bencana asap 
di Sumatera dan Kalimantan. 
 "Kami dari FISIP-UB juga 
akan mengadakan penghijauan 
lingkungan dengan penanaman 
pohon di Desa Clungup, Ke-
camatan Sumbermanj ing 
Wetan, Kabupaten Malang," 
ujarnya sambil menambahkan, 
kegiatan itu diselenggarakan 
atas kerjasama FISIP-UB, BEM 
FISIP dan Jurnal Interaktif. 
[Humas FISIP] 

Peduli Lingkungan, FISIP UB Gelar Seminar Nasional 

Sumber foto: Humas FISIP 
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Dalam teorinya, Noam 
Chomsky mengemukakan bahwa 
media adalah bagian 
propaganda rezim. Dengan kata 
lain, independensi murni media 
tidak ada. Secara normatif, 
media di Indonesia tidak boleh 
memihak. Namun bagaimanakah 
fakta di lapangan? 

Pernyataan Chomsky 
inilah yang menjadi pengantar 
dalam seminar Peran Media 
dalam Politik Indonesia, Rabu 
(25/11/2015) yang 
menghadirkan Editor In Chief 
(Pimpinan Redaksi) RCTI, Eddy 
Suprapto dengan moderator 
Pakar Studi Media dan 
Komunikasi FISIP yang juga 
merupakan Dosen Ilmu 
Komunikasi FISIP, Anang Sujoko, 
D.COMM. Acara yang dihadiri 
oleh sekitar 100 orang 
mahasiswa program sarjana dan 
pascasarjana ini diadakan di 
Lantai 7 Gedung Prof Darsono 
Wisadirana FISIP.  

Dalam seminar yang 
berlangsung kurang lebih tiga 
jam, Eddy yang sudah malang 

melintang di dunia jurnalistik 
sejak tahun 1996, memaparkan 
fakta tentang perjalanan media 
sebagai alat propaganda mulai 
jaman kemerdekaan hingga di 
era industri media sekarang. 
Pada perkembangannya, 
gugurlah teori propaganda 
Chomsky dan muncul teori baru, 
yaitu populis partnership yang 
ditandai dengan pembelahan 
media pada Pilpres 2014 lalu. 
Beberapa media secara terang-
terangan menunjukkan 
dukungannya kepada kandidat 
tertentu. Presiden Indonesia 
terpilih yaitu Jokowi, menjadi 
media darling karena solidnya 
dukungan dari social media. 
Bahkan saat pemberitaan media 
konvensional bersifat negatif, tim 
social media Jokowi dengan 
tanggap memberikan counter.  

Selanjutnya, Eddy 
bergerak ke konteks politik 
dunia. Di tengah seminar, Eddy 
sempat melontarkan studi kasus 
kepada audience tentang 
bagaimanakah cara yang paling 
efektif apabila negara asing ingin 

menguasai Indonesia. Jawaban 
mahasiswa cukup beragam. 
Ada yang mengatakan untuk 
mengadu domba, menghasut, 
sampai menawarkan bantuan 
agar tercipta ketergantungan. 
Eddy sangat mengapresiasi 
jawaban tersebut.  

Ia menjelaskan, sebagai 
ekuator dunia, Indonesia 
mengandung udara terbersih, 
migas yang banyak, dan bahan 
pangan mudah tumbuh. 
Potensi tersebut menjadikan 
Indonesia negara yang menarik 
bagi penguasaan negara asing.  
 D a r i  s i t u ,  E d d y 
menyimpulkan bahwa media 
menjadi  penunjuk arah 
kebijakan dan perekam jejak 
naik turunnya kondisi ekonomi 
politik nasional. Diharapkan 
dari seminar ini, mahasiswa 
dapat memperoleh insight 
tentang praktik industri media 
serta menelaah hakikat media 
di era teknologi informasi. 
(Kom/Humas FISIP) 

Kaji Media dan Politik, FISIP UB Undang Pemred RCTI  

Sumber foto: Humas FISIP 
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 Dalam rangka men-
yambut hari Difabel Interna-
sional (03 Desember 2015), 
BEM FISIP mengadakan  acara 
live music di Kantin FISIP UB. 
Nuansa yang digelar untuk 
menyambut hari Difabel Inter-
nasional bernuansa beda den-
gan tahun-tahun sebelumnya. 
Pada tahun 2014, dalam 
memperingati hari Difabel, 
FISIP menggelar acara Semi-
nar Nasional. Namun, pada 
tahun 2015 kemarin acara 
yang digelar lebih bersifat 
menghibur, yaitu dengan men-
gadakan acara live music. 
 Menurut Ketua Pe-
laksa, Riza Mola, acara yang 
diselenggarakan untuk mem-
peringati hari Difabel ini me-
mang sengaja di kemas ber-
beda agar kaum Difabel juga 
bisa ikut merasakan kegembi-
raan secara bersama-sama. " 
Kali ini, kita coba buat acara 
musik. Biar kita bisa bareng-
bareng dengan teman-teman 
Difabel, duduk bareng nik-
matin musik yang disajikan," 
ujar Riza. 
 Acara yang terseleng-
gara pada hari Jumat tanggal 
04 Desember 2015, mulai pu-
kul 13.30-16.30 ini, tidak 
hanya sekedar menyajikan live 
music, tetapi juga ada 
kegiatan membaca puisi dan 
belajar bahasa isyarat. 
(Humas FISIP) 

WE ARE DIFFERENT, BUT WE ARE ABLE  

Sumber foto: BEM FISIP 
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 Makin dekatnya masa pe-
laksanaan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) membuat Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni-
versitas Brawijaya (FISIP UB) 
berinisiatif untuk melakukan 
penajaman pemikiran tentang 
pentingnya MEA.   
 Tidak tanggung tanggung, 
Kamis (10/12/2015), FISIP UB 
menggandeng Universitas Ma-
laya Malaysia mengadakan semi-
nar bilateral di auditorium Fakul-
tas Sastra dan Ilmu Sosial Uni-
versitas Malaya Malaysia. 
 Dengan tema "The Future 
of Indonesia-Malaysia Relations 
toward ASEAN Economic Commu-
nity: Implications, Challenge and 
Opportunities", kedua belah pi-
hak mengadakan saling tukar 

pikiran terutama tentang hubun-
gan Indonesia dan Malaysia. 
 Lima pembicara dari 
kedua Universitas mencoba 
memberikan pendapat tentang 

potensi hubungan Indonesia-
Malaysia saat MEA. Dua pembi-
cara dari FISIP UB adalah Mo-
chamad Diaz Alichsan, Maha-
siswa HI UB dan Yusli Effendi 
selaku Sekretaris Jurusan HI 
UB. Sementara dari pihak Uni-
versitas Malaya menampilkan 
tiga pembicaranya. 
 Pasca kegiatan ini, FISIP 
UB berencana akan mengun-
dang Dekan Fakultas Sastra 
dan Ilmu Sosial Universitas Ma-
laya untuk memberikan kuliah 
tamu di Universitas Brawijaya 
Malang. Sekaligus untuk 
melanjutkan pembicaraan ten-
tang kemungkinan kerjasama 
yang akan dilakukan FISIP UB 
dan Universitas Malaya. [irfan/
Humas UB]  

Bahas ASEAN, FISIP UB Gandeng Universitas Malaya 

Sumber foto: Bambang Semedhi 
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 Untuk menaruh kepe-
duliannya terhadap sejarah 
khususnya naskah kuno, maha-
siswa FISIP UB Verdy Firmantoro 
melakukannya dengan cara unik. 
Selain melakukan aksi peduli 
"Peradaban yang Terjual" oleh 
Relawan Peduli Sejarah, Verdy 
Firmantoro sebagai ketuanya 
menggagas untuk memberikan 
enam naskah kuno hasil sum-
bangan dari kolektor naskah 
kuno, Erwin Dian Rosyidi, kepada 
sejumlah pihak. 
 Enam naskah kuno milik 
Erwin diberikan kepada Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Anies Baswedan, Kepala Per-
pustakaan Nasional Hj. Sri Sular-
sih, Msi dan Ketua Komisi X 
Bidang Pendidikan, Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda, dan Olah-

raga Teuku Riefky Harsya. 
 Lebih lanjut, mahasiswa 
semester VII Ilmu Komunikasi 
FISIP UB tersebut mengatakan 
rencananya naskah kuno terse-
but akan diberikan kepada Presi-
den RI, Ir. H. Joko Widodo. 
 Gagasan yang dilakukan 
oleh Verdy merupakan salah satu 
bentuk kepedulian terhadap 
warisan budaya yang selama ini 
tidak banyak mendapat per-
hatian bangsa indonesia sendiri. 
 "Kita harus prihatin terha-
dap banyaknya naskah kuno 
yang justru banyak terdapat di 
luar negeri dibandingkan di ne-
gara Indonesia sendiri," kata 
Verdy. [Oky Dian/Humas UB]  

Peduli Sejarah, Mahasiswa FISIP Ini Punya Cara Unik 

Sumber foto: Humas UB 



 Sebagai salah satu ne-
gara yang sedang mengembang-
kan sumber daya manusianya, 
Timor Leste kini berupaya men-
ingkatkan pendidikan bagi 
masyarakatnya. Sektor pendidi-
kan tidak hanya menjadi pri-
oritas, tapi mampu membentuk 
pola pikir masyarakat yang 
nantinya dapat berkontribusi 
nyata bagi kemajuan bangsa dan 
negara. Hal ini disampaikan 
H.E Mr. Dionisi Soares Babo, 
Ph.D selaku Menteri Koordina-
tor Negara dan hukum Timor 
Leste kepada sivitas akademika 
Universitas Brawijaya, Senin 
(21/12/2015). 
 Dioniso mengungkap-
kan keinginannya membawa 
lebih banyak mahasiswa Timor 
Leste untuk belajar di UB 
khususnya program pasca sar-

jana baik magister maupun dok-
toral. "Peminat S2 dan S3 cukup 
besar, kami ingin para generasi 
muda Timor Leste tidak hanya 
belajar akan tetapi juga berkontri-
busi. Seperti jurnal maupun hasil-
hasil penelitian. Terlebih lagi jika 
mereka mampu melakukan join 
research dengan negara lain," 
ungkapnya. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
(FISIP) menjadi rujukan pertama 
dalam kerjasama dengan Lem-
baga Administrasi Negara Timor 
Leste. Keduanya dirasa menjadi 
awal yang baik dalam mencipta-
kan tatanan SDM dan good gov-
ernment hingga di tingkat pemer-
intahan negara. "Tentu hal ini 
menjadi langkah strategis bagi 
kami untuk mengembangkan pe-
merintahan di Timor Leste. Ja-
jaran di pemerintahan harus 
memiliki kecakapan, tingkat in-

telektual dan kemampuan 
akademik yang baik," tambahnya. 
Ia juga menyampaikan, selain 
memiliki kompetensi pendidikan 
dan reputasi internasional, UB 
menjadi salah satu institusi yang 
memiliki jurusan magister studi 
tentang kemiskinan yang diang-
gap relevan dengan Timor Leste. 
"Dengan adanya jurusan tersebut, 
kami ingin generasi muda dapat 
memiliki kemandirian dan kesa-
daran untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat Timor 
Leste," kata dia. Karena menurut-
nya bidang ekonomi, hukum, 
sosial harus selaras dengan pen-
didikan yang baik dan SDM yang 
berkompeten. [Humas UB] 

Menteri Koordinator Administrasi Negara dan Hukum Timor Leste: 
Pendidikan Menjadi Kunci Pengembangan SDM Timor Leste  

Sumber foto: Humas FISIP 
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Dioniso Soares Babo 
Sumber foto: Humas UB 



RANDOM 

 Sebenarnya kolesterol pada 
tubuh kita bisa diturunkan dan dicegah 
lho civitas, tujuannya agar kolesterol 
baik tersebut tidak berubah menjadi 
kolesterol jahat yang dapat memicu 
menyakit. Namun dewasa ini banyak 
sekali masyarakat yang mengidap 
penyakit akibat kolesterol tinggi, 
penyebabnya tak lain karena gaya 
hidup yang tidak terkendali. Cara 
penurunan dan pencegahannya pun 
tidak harus dengan mengkonsumsi 
obat-obatan kimia, tetapi kita bisa 

menurunkannya dengan cara 
m e n g h i n d a r i  m a k a n a n  y a n g 
mengandung kolesterol tinggi, fast 
food dan junk food.  
 Sebenarnya apa saja sih 
makanan yang mengandung kolesterol 
dan harus kita kurangi atau hiundari 
disekitar kita itu civitas? Berikut urutan 
makanan yang mengandung 
kolesterol:  
  

Tangkis Kolesterol Jahat Demi Hidup Sehat 
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 Tentunya civitas pasti tidak asing dengan ini kan? Yap!! Kolesterol. Sebagai civitas akademika FISIP UB, 
kesehatan adalah hal utama dalam menjalankan tugas baik itu sebagai dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Hail itu 
tentunya harus di imbangi dengan usaha dalam rangka membuat tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari kolesterol 
yang marak sekali terjadi dewasa ini. Apalagi kesibukan dan rutinitas yang menyita waktu dan tenaga membuat kita 
sering mengabaikan masalah kesehatan, mulai dari makan sembarangan dan mengkonsumsi fast food yang memicu 
timbulnya kolesterol. Tubuh kita memang perlu kolesterol untuk membantu membentuk dinding sel. Sebagai bahan 
dasar dari pembentukan hormon – hormon steroid dan sebagai sumber energi bagi tubuh (kolesterol baik).  Batas 
normal dari kolesterol dalam tubuh kita adalah 160 – 200 mg. Kolesterol secara alamiah telah dihasilkan oleh tubuh 
yang berasal dari organ hati yang menyumbang kolesterol hingga 80% dan 20% lainnya berasal dari sumber makanan 
dan minuman yang dikonsumsi setiap harinya.  

Keterangan Makanan 

Kolester
ol 
(mg/10gr
) 

Kategori 

Jenis makanan yang 
AMAN dikonsumsi karena 
kadar kolesterol yang 
rendah 

Putih telur ayam 0 Sehat 
Teripang (haisom) 0 Sehat 
Ubur-ubur 0 Sehat 
Susu sapi tanpa lemak (nonfat) 0 Sehat 
Daging ayam pilihan tanpa kulit 50 Sehat 
Daging bebek pilihan tanpa kulit 50 Sehat 
Ikan sungai biasa 55 Sehat 
Daging sapi pilihan tanpa lemak 60 Sehat 
Dagin babi pilihan tanpa lemak 60 -- 
Daging kelinci 65 Sehat 
Daging kambing tanpa lemak 70 Sehat 
Ikan ekor kuning 85 Sehat 

Jenis makanan yang boleh 
dikonsumsi SESEKALI 
 

Daging asap/ham/ smoke beef 98 
Sekali-
sekali 

Iga sapi 100 
Sekali-
sekali 

Iga babi 105 -- 
Daging sapi 105 

Sekali-
sekali 

Burung dara 110 
Sekali-
sekali 

Ikan bawal 120 
Sekali-
sekali 

Janis makanan yang perlu 
BERHATI-HATI saat 
mengkonsumsi karena 
kadar kolesterolnya yang 
cukup tinggi 

Daging sapi berlemak 125 Hati-hati 
Lemak sapi 130 Hati-hati 
Lemak kambing 130 Hati-hati 
Daging babi berlemak 130 -- 
Keju 140 Hati-hati 
Sosis daging 150 Hati-hati 
Kepiting 150 Hati-hati 
Udang 160 Hati-hati 
Kerang/siput 160 Hati-hati 
Belut 185 Hati-hati 



  Civitas tidak harus 
menurunkan kolesterol jahat 
dengan mengkonsumsi obat-
obatan kimia apalagi yang 
harganya mahal, melainkan kita 
bisa mengatasinya dengan cara 
mengkonsumsi makanan disekitar 
kita yang ternyata mampu 
menurunkan kolesterol. Mau tahu 
kan apa saja makanan itu, berikut 
makanan yang dapat menurunkan 
kolesterol jahat: 
1. Beras Merah 
 Beras merah mengandung 
Vitamin B, selenium, magnesium 
dan fitonutrien. Beras merah dapat 
dipakai untuk menurunkan kadar 
lemak darah. Kandungan serat 
tingginya juga akan membantu 
menurunkan gula darah. 
2. Gandum 
 Gandum adalah sereal 
begizi sebagai penurun kolesterol, 

trigliserida darah, dan mengatur kadar 
gula dalam darah. Kadar kolesterol 
dalam darah bisa diturunkan dengan 
mengonsumsi gandum. Gandum bisa 
ditemukan dalam roti yang terbuat dari 
bahan gandum. 
3. Bayam 
 Hijauan ini mengandung zat 
lutein yang berguna bagi kesehatan 
mata. Selain itu bayam juga berfungsi 
sebagai pelindung kesehatan jantung 
dan melindungi jantung dari lemak yang 
ada pada pembuluh darah. Bayam 
merupakan sayuran penurun kadar 
kolesterol dalam tubuh. Bayam bisa 
dimasak sebagai sup, atau dibuat juice. 
Dianjurkan makan semangkuk sup 
bayam atau segelas juice setiap hari, 
selain kolesterol, bayam juga menjadi 
makanan penurun darah tinggi yang 
ampuh. 
4. Buncis 
 Buncis adalah sayuran rendah 

lemak (mengandung lemak tak jenuh 
ganda) dan merupakan sumber 
karbohidrat yang dibutuhkan 
penderita diabetes atau resistensi 
insulin. Juice buncis sekitar satu 
gelas setiap hari akan membantu 
menjurunkan LDL, trigleserida dan 
kolesterol jahat. 
5. Kedelai 
 Kedelai dan olahan lainnya 
seperti tahu, tempe, tepung kedelai, 
nutrela, nugget, dan susu kedelai 
merupakan makanan penurun 
kolesterol yang ampuh. Kedelai 
mengandung isoflavin yang berfungsi 
untuk menekan kolesterol jahat (LDL) 
agar tidak berkembang. Makanan 
berbahan kedelai sebaikn ya tidak 
dimasak dengan minyak biasa, ganti 
dengan minyak zaitun. 
6. Bawang Putih 
 Bawang putih berefek positif 
terhadap kesehatan jantung serta 
menurunkan kolestrol tinggi. 
Konsumsi bawang putih bisa melalui 
campuran dalam salad atau rempah 
dalam menu makanan. 
7. Kacang-kacangan 
 Kacang-kacangan seperti 
kacang mede, almond, kenari, atau 
sayur (sayur kacang panjang 
misalnya) memiliki kandungan asam 
lemak tak jenuh ganda yang baik 
untuk pembuluh darah dan 
menurunkan kolesterol. Kacang 
panjang akan mengandung banyak 
serat yang memperlambat laju dan 
jumlah penyerapan kolesterol dalam 
makanan. Jenis kacang-kacangan 
(seperti kacang Mede, kacang 
Walnut, kacang Hazelnut) kaya 
Vitamin E, magnesium, dan 
phytochemical yang berguna untuk 
kesehatan jantung. Hati-hati jangan 
makan kacang-kacangan yang sudah 
diberi  garam dan gula. Konsumsi 
jenis kacang-kacangan secara teratur 
akan menurunkan kadar kolestrol. 
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Keterangan Makanan 

Kolester
ol 
(mg/10gr
) 

Kategori 

Jenis makanan yang 
BERBAHAYA dikonsumsi 
karena kandungan 
kolesterol yang tinggi 

Santan Kelapa 185 Berbahaya 

Lemak babi 200 Berbahaya 

Susu sapi 250 Berbahaya 

Susu sapi krim 280 Berbahaya 

Coklat (cacao) 290 Berbahaya 

Mentega/margarine 300 Berbahaya 

Jeroan sapi 380 Berbahaya 

Jeroan babi 420 Berbahaya 

Kerang putih/remis/tiram 450 Berbahaya 

Telur ayam 500 Berbahaya 

Jeroan kambing 610 Berbahaya 

Jenis makanan yang 
PANTANG untuk 
dikonsumsi karena kadar 
kolesterolnya yang sangat 
tinggi 

Cumi-cumi 1.170 Pantang 

Kuning telur ayam 2.000 Pantang 

Otak sapi 2.300 Pantang 

Otak babi 3.100 Pantang 

Telur burung puyuh 3.640 Pantang 



RANDOM 

8. Ikan Salmon 
 Ikan Salmon akan 
menurunkan kolesterol jahat (LDL) 
dan trigliserida, juga mengandung 
EPA dan DHA yang baik bagi 
kesehatan Jantung. Agar kolesterol 
tidak meningkat hindari memasak 
dengan minyak, gunakan oven atau 
pembakaran untuk mengurangi 
penggunaan minyak. Ikan Salmon 
memiliki omega-3 untuk menurunkan 
tekanan darah, menurunkan kolesterol 
jahat (LDL). Ikan Salmon bisa 
dikonsumsi dalam bentuk masakan 
sekitar 2 porsi dalam seminggu. 
9. Alpukat 
 Selama ini ada anggapan 
bahwa alpukat adalah buah yang 
mengandung banyak lemak dan tidak 
baik untuk kesehatan. Alpukat 
memang mengandung banyak lemak, 
yaitu sekitar 16 persen. Tetapi lemak 
pada alpukat adalah lemak yang 
menyehatkan, karena 63% 
penyusunnya adalah asam lemak tak 
jenuh, terutama asam lemak tidak 
jenuh tunggal. Mengonsumsi alpukat 
justru akan membantu menurunkan 
kolesterol jahat (LDL) yang sangat 
buruk bagi kesehatan. Lemak tak 
jenuh pada alpukat berfungsi sebagai 
antioksidan yang berkhasiat menjaga 
pebuluh darah kita dari kerusakan 
arteri akibat penumpukan kolesterol 
LDL (low density lipoprotein). Selain 
sebagai buah penurun kolesterol, 
alpukat juga sangat baik bagi 
penderita diabetes karena 
mengandung banyak omega-9 dan 
serat. Omega-9 dan serat ini 
berkhasiat menjaga kadar gula darah 
dalam tubuh kita. 
10. Tomat 
 Selain Alpukat, tomat juga 
termasuk buah penurun kolesterol 
yang paling ampuh. Bahkan laporan 
riset di jurnal Maturitas menyebutkan, 
tomat yang sudah dimasak memiliki 
khasiat yang hampir sama dengan 

obat kimia penurun kolesterol seperti 
statin (obat gangguan jantung). 
Bedanya, tomat tidak memberi efek 
samping yang buruk seperti sakit otot, 
lemas dan bahkan kerusakan saraf. 
Selain itu tomat juga mengandung 
likopen yang merupakan antioksidan 
penting yang berkhasiat mengurangi 
resiko stroke dan serangan jantung. 
Selain likopen, tomat juga 
mengandung kalium dan vitamin B 
yang mampu menurunkan kolesterol 
dan tekanan darah tinggi.  
11. Jeruk Nipis 
 Buah satu ini memang tidak 
tidak terlalu banyak dikonsumsi secara 
langsung. Jeruk nipis lebih banyak 
digunakan sebagai teman minum atau 
dicampur dalam masakan. Jeruk nipis 
mengandung senyawa flavonoid yang 
berkhasiat menghambat produksi 
kolesterol LDL, sehingga otomatis 
akan mengurangi resiko serangan 
jantung. Selain pada jeruk nipis, 
flavonoid juga banyak ditemui pada 
teh, tomat, brokoli, kedelai, delima, 
serta bawang merah dan bombay. 
12. Apel 
 Kebetulan sekali Universitas 
Brawijaya Malang ini mempunyai buah 
khas yaitu apel. Hal ini tentunya 
sangat menguntungkan bagi kita untuk 
menurunkan kadar kolesterol. Dari 
berbagai penelitian menyebutkan, 
mengonsumsi 2 buah apel setiap hari 
mampu menurunkan kadar LDL dalam 
darah hingga 40%, lebih efektif 
dibanding obat-obatan kimia yang 
mengandung polifenol. Apel juga 
mengandung banyak beta glucan yang 
bermanfaat mengontrol produksi dan 
penyerapan kolesterol dalam tubuh. 
13. Mangga 
 Buah mangga termasuk buah 
yang enak dan terjangkau jika sedang 
musimnya. Tidak hanya itu, dibalik 
rasa nikmatnya, mangga juga 
termasuk buah penurun kolesterol 
yang handal. Mangga mengandung 

banyak serat prebiotik yang 
membantu menurunkan kadar 
kelesterol jahat dalam darah. Selain 
serat, ada juga pectin dan vitamin C 
yang mampu mengikis kolesterol 
LDL. Vitamin C ini akan mencegah 
kolesterol LDL teroksidasi, sehingga 
penumpukan plak dalam pembuluh 
darah bisa dihindari. 
14. Jambu merah 
 Jambu merah menjadi salah 
satu buah penurun kolesterol yang 
baik. Hal ini karena jambu merah 
mengandung banyak vitamin dan 
senyawa baik seperti flavonoid, 
vitamin C dan E, karotenoid dan 
selenium. Antioksidan Flavonoid 
dikenal baik mampu menurunkan 
kadar kolesterol jahat dan 
trigliserida. Hasil penelitian 
menujukkan, konsumsi jus jambu 
merah selama 2 bulan dengan dosis 
terukur mampu menurunkan kadar 
kolesterol hingga 52,64% dari total 
dan 82,23% LDL. Ini artinya khasiat 
jambu merah tidak kalah dengan 3,6 
mg simvastatin per kg bobot tubuh. 
15. Anggur 
 Selain enak dan segar, 
buah anggur juga memiliki banyak 
khasiat baik untuk kesehatan. salah 
satunya adalah sebagai penurun 
kolesterol yang ampuh. Buah 
anggur mengandung serat dan 
berbagai jenis senyawa flavonoid 
dan zat catechin yang berkhasiat 
menurunkan kolesterol LDL, 
sekaligus meningkatkan kolesterol 
baik (HDL). Untuk mendapatkan 
manfaat buah ini secara maksimal, 
sebaiknya minumlah jus anggur dua 
gelas setiap hari. 
16. Yoghurt 
 Makanan ini bebas lemak, 
dan kaya protein, kalsium, 
mikroorganisme (Lactoballius sp) 
yang membantu menurunkan 
kolesterol tinggi. (TTM) 

Sumber:  http://makananpenurunkolesterol.com ; http://halosehat.com 17 
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