“Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih
yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan
maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara
berlimpah-limpah” (Amsal 27:5-6)

BPHA menerima informasi dari Progdi / Fakultas /
LKU / LKF / Unit lain yang akan ditampilkan di
www.uksw.edu dan atau Buletin Senin. Info lebih
lanjut dapat menghubungi BPHA di Gedung Samping
Bank Bukopin UKSW (eks Kantor BP3M) atau melalui
sambungan internal kampus 1215 atau email :
humas@adm.uksw.edu. Gratis (upk)
Campus Ministry
1. Ibadah Senin tanggal 9 September 2019, pukul 08.00-09.00
WIB akan diselenggarakan oleh SMP Kristen Satya
Wacana dengan tema: “Kuasa Tuhan atas Hidup
Manusia” (Yeremia 10:23). Seluruh civitas akademika
diundang untuk hadir. Tuhan beserta kita sekalian.
(tri_cm/chis).
2. Bagi civitas akademika yang membutuhkan pelayanan
konseling CM dapat menghubungi Pdt. Onesimus Dani
melalui WhatsApp ke nomor 0811 864 6000 atau email
pendeta.kampus@uksw.edu. (tri_cm/chis).
Kilas Berita Kampus
1. Kantor Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional
(BKHI) UKSW belum lama ini menggelar kegiatan
bertajuk “17 –Agustusan” bagi mahasiswa asing di kampus
UKSW Jalan Kartini. Kegiatan yang diisi dengan berbagai
lomba khas 17an ini juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa
UKSW. (chis).
2. Sebagai bagian dari rangkaian Orientasi Mahasiswa Baru
(OMB) UKSW, Jumat (23/8) diadakan Inagurasi di
Lapangan Sepakbola. Suguhan berupa beragam lagu
daerah, tarian etnis, puisi dan juga lagu-lagu nasional
meramaikan acara yang dihadiri oleh pimpinan serta civitas
akademika UKSW tersebut. Dalam inagurasi kemarin,
pimpinan UKSW melakukan ceremony memasukkan tanah
ke dalam pot tanaman dan juga menyiramnya yang
melambangkan UKSW sebagai tempat bertumbuh dan
memberi kehidupan para mahasiswa baru. (chis).
3. Program studi S3 Doktor Manajemen Fakultas Ekonomika
dan Bisnis (FEB) UKSW telah menggelar proses Yudisium
bagi dua mahasiswa atas nama Suhendrojono dan
Damiasih, Jumat (23/8) di gedung FEB. Yudisium ini
merupakan terobosan baru dalam proses pengujian disertasi
mahasiswa sehingga tidak perlu lagi melewati tahap ujian
terbuka. (chis).
PR I
✓ Bagian Administrasi Akademik (BAA)
Pendaftaran Wisuda Periode II Tahun 2019/2020 dilayani
sampai 20 September 2019 setiap hari kerja (Senin s/d
Jumat pukul 08.00 –16.00) di Kantor Biro Administrasi
Akademik (BAA) Gedung Administrasi Pusat (GAP)
UKSW. Upacara Wisuda Periode II tahun 2019/2020 akan
dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2019
Waktu
: Pukul 09.00 sampai selesai
Tempat
: Balairung Universitas

Informasi selengkapnya dan formulir pendaftaran wisuda
dapat diunduh pada lampiran yang telah diunggah di
www.uksw.edu/CampusCare. (baa/upk).
✓ Bagian Admisi dan Registrasi Akademik (BARA)
Kalender Akademik 2019-2020
❖ Kalender Akademik dapat diambil di kantor BAA
(bersebelahan dengan BARA) di Gedung Administrasi
Pusat (GAP).
❖ Kalender akademik juga dapat diunduh melalui website
UKSW
https://www.uksw.edu/id.php/akademik/kalender_akad
emik. (chis).
PR III
UKSW bekerjasama dengan Medcom.id membuka pendaftaran
beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) 2019.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman osc.medcom.id.
Info mengenai beasiswa OSC 2019 dapat dilihat melalui akun
sosial media Twitter @osc_medcom atau Instagram
@asc_medcom / @uksw_salatiga. (chis).
Kuliah Umum Agricultural Biotechnology
Fakultas Biologi UKSW bekerja sama dengan Kedutaan Besar
Amerika Serikat akan mengadakan Kuliah Umum bertajuk
“Agricultural Biotechnology”, dengan pembicara Prof. Dr. Ir.
Manuntun Parulian Hutagaol, M.S. dari Institut Pertanian
Bogor (IPB), pada :
Hari, tanggal
: Kamis, 12 September 2019
Waktu
: pukul 10.00 – 12.00 WIB
Tempat
: ruang E126
Pendaftaran peserta dapat dilakukan di TU Fakultas Biologi.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Fredy (0815 7649
795). (mail/chis).
Informasi Perpustakaan O. Notohamidjojo
• Perpustakaan O. Notohamidjojo UKSW membuka kelas
Literasi Informasi Dasar bagi mahasiswa baru tahun
akademik 2019/2020. Mahasiswa baru dipersilakan
memilih 1 (satu) hari saja untuk mengikuti kelas ini. Materi
yang disampaikan antara lain:
1. Pengenalan titik layanan, fasilitas, dan koleksi.
2. Penelusuran informasi melalui Web OPAC.
Kelas ini akan diadakan di ruang PU4A lantai IV
Perpustakaan O. Notohamidjojo. Pendaftaran dapat
dilakukan melalui link http://s.id/6ikYd. Literasi informasi
dasar sangat diperlukan bagi mahasiswa baru karena
terdapat beberapa perbedaan antara perpustakaan di tingkat
SMA/sederajat dengan perpustakaan perguruan tinggi.
Perbedaan tersebut antara lain pada jenis koleksi, cara
akses, jenis layanan yang tersedia, dan lain-lain.
Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa baru dapat
mengenal serta memanfaatkan layanan yang tersedia di
perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada
pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat menghubungi
perpustakaan melalui e-mail Pendidikan dan Pelayanan
Pemustaka: p3.library@uksw.edu.
• Sehubungan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang
masih dalam proses cetak, mahasiswa baru angkatan
2019/2020 dapat menggunakan layanan Perpustakaan O.
Notohamidjojo dengan membawa Surat Keputusan Rektor
(SKR).
• Perpustakaan O. Notohamidjojo UKSW membuka layanan
cek plagiasi secara online (e-mail), yang dapat

dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa UKSW, dengan
syarat/ketentuan sebagai berikut:
✓ Aplikasi cek plagiasi menggunakan Turnitin
✓ Mahasiswa
wajib
menggunakan
e-mail
student.uksw.edu
✓ Tuliskan pada subjek: Cek Plagiasi [NIM]
✓ Lampirkan 1 (satu) file/dokumen saja, yang akan dicek
kesamaannya.
✓ Kirim hanya ke alamat: cekplagiat.library@uksw.edu
Cek plagiasi secara online ini, dilayani paling cepat 1 (satu)
file dalam 1 (satu) hari. Oleh karena itu, mohon dapat
mengkoreksi hasil cek plagiat dengan baik, untuk
menghindari cek plagiat yang terlalu sering, yang akan
mengakibatkan panjangnya antrean yang masuk.
(mail/chis).
Kanal UKSW Salatiga di Tribunjateng.com
Sebagai salah satu upaya meningkatkan brand awareness ke
masyarakat Jawa Tengah pada khususnya, dan juga
masyarakat Indonesia pada umumnya, UKSW melalui Biro
Promosi, Humas dan Alumni (BPHA) menjalin kerjasama
dengan Tribun Jateng. Kerjasama dilakukan dalam hal
pemberitaan online melalui kanal “UKSW Salatiga” pada
web Tribun Jateng, tribunjateng.com. Kanal UKSW dapat
diakses di https://jateng.tribunnews.com/pendidikan/ukswsalatiga. Dengan adanya kerjasama tersebut, BPHA mengajak
fakultas dan unit untuk berperan aktif mengirimkan informasi
terbaru untuk ditampilkan di kanal “UKSW Salatiga”.
Informasi yang dapat dikirimkan berupa:
1. Pre event kegiatan
2. Berita fakultas dan atau unit
3. Opini Akademisi
4. Advertorial
Tulisan dapat dikirimkan ke email : humas@adm.uksw.edu,
untuk konfirmasi pengiriman tulisan dapat menghubungi no
ext: 1215 atau WA Humas ke nomor 0811262080. Pengiriman
ke Tribun Jateng dilakukan satu pintu melalui BPHA. BPHA
berhak melalukan revisi tulisan sebelum dikirimkan ke Tribun
Jateng. (bpha/upk/chis).
AIESEC in UKSW
Kantor Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional (BKHI)
membuka kesempatan bagi mahasiswa UKSW untuk
bergabung dalam program internasional AIESEC. AIESEC
adalah organisasi pemuda terbesar di dunia yang dijalankan
oleh anak muda di 127 negara termasuk Indonesia. Melalui
AIESEC, peserta akan bekerja sama dengan PBB untuk
merealisasikan 17 Suistainable Development Goals untuk
menghadapi isu global. Dengan mengikuti program ini, peserta
akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan
kepemimpinan dan memberikan dampak terhadap lingkungan
melalui sebuah project. Informasi lebih lanjut dapat langsung
mengunjungi kantor BKHI atau follow instagram
@Global_volunteer_uksw; website www.aiesec.org; email:
aiesec@uksw.edu atau WA di nomor 0812 1573 8329
(Nanda)/ 0857 9284 5355 (Sherin). (mail/chis).
Jadwal Kursus Bahasa LTC
Language Training Center (LTC) UKSW kembali membuka
pendaftaran kelas kursus bahasa untuk periode 3 (Agustus November 2019) dengan jadwal sebagai berikut:
General English
13 September - 20 November
Rabu & Jumat | 16.00 - 17.40
Rp 725.000
English Conversation Class
12 September - 19 November
Selasa & Kamis | 16.00 - 17.40
Rp 725.000
Toefl Preparation
13 September - 4 November
Senin, Selasa, Kamis & Jumat | 14.00-15.40
Rp 925.000

IELTS Preparation
13 September - 4 November
Senin, Selasa, Kamis & Jumat | 14.00-15.40
Rp 925.000
Bahasa Jepang
12 September - 19 November
Selasa & Kamis | 16.00 - 17.40
Rp 725.000
Pendaftaran dibuka hingga 2 September 2019. Diskon 10%
untuk pelajar dan mahasiswa. Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi LTC di Gedung Perpustakaan O. Notohamidjojo
lantai 6 atau melalui email ltc.receptionist@gmail.com/ WA
0897 3497 903. (pos/chis).
Nota Rektor
1. Berdasarkan Nota Rektor nomor 079 tertanggal 31 Juli
2019 diinformasikan kepada civitas akademika untuk
melakukan pengurangan penggunaan bahan plastik
khususnya bahan plastik sekali pakai. Pimpinan universitas
menghimbau untuk dapat menggunakan bahan non plastik
atau plastik yang dapat dipakai secara berulang. Terkait
dengan penyelenggaraan rapat-rapat, unit-unit didorong
sedapat mungkin mengurangi penggunaan air minum
dalam kemasan gelas atau botol plastik.
2. Berdasarkan Nota Rektor nomor 083 tertanggal 9 Agustus
2019 civitas akademika diingatkan serta didorong untuk
secara rutin terlibat dalam Senam Bersama setiap hari
Jumat pagi pukul 07.30. Hal ini dilakukan dalam rangka
mengupayakan kesehatan dan kebugaran fisik maupun
stabilitas mental dan jiwa untuk dapat mendukung tugas
dan pekerjaan sehari-hari.
3. Berdasarkan Nota Rektor nomor 084 tertanggal 9 Agustus
2019 Rektor mengingatkan civitas akademika dan warga
kampus untuk memenuhi panggilan beribadah. Sesuai
dengan Peraturan Kepegawaian UKSW, setiap pegawai
pendidik maupun kependidikan wajib mengikuti Ibadah
Senin. Ibadah Senin diselenggarakan oleh Campus
Ministry setiap hari Senin pukul 08.00 di Balairung
Universitas. (norek/chis).
Jadwal Diskusi Dwimingguan PusAPDem & Fakultas Teologi
UKSW
Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi (PusAPDem)
bersama Fakultas Teologi UKSW kembali akan menggelar
Diskusi Dwimingguan setiap hari Kamis mulai pukul 14.00 –
15.30 di Ruang 307 Fakultas Teologi dengan jadwal:
Tanggal
Narasumber
Tema
5 September Mianto Agung
Komunitas
Jawa
Kristen & Pengasuhan
Sosial
19
Mordekai
Waruga, Situs Suci &
September
Sopacoly
Perlawanan Sosial
(pos/chis).
Nota Dinas PR III
Sehubungan dengan akan diadakannya "Operasi Patuh Candi
2019" oleh Polres Salatiga pada tanggal 29 Agustus sampai
dengan 11 September 2019, Pembantu Rektor III UKSW
menghimbau kepada seluruh civitas akademika sebagai
pengguna kendaraan bermotor untuk tertib dalam berlalu lintas
serta menjaga ketertiban bersama. (nodin_pr3/chis).
Ucapan Terimakasih
Puji Syukur kepada Tuhan atas curahan kasih sayang yang
melimpah saat berpulangnya orang yang kami kasihi Bapak
Johanes Danny Zacharias, SH., MA pada Sabtu, 24 Agustus
2019. Almarhum adalah Pensiunan Dosen dan Mantan Dekan
Fakultas Hukum serta Suami dari Ibu Roos Kities Andadari,
SE., MBA., Ph.D - Dekan FEB. Terimakasih untuk
persekutuan kasih yang indah. Tuhan memberkati. (bpha).

