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Plagiarisme Rektor UNNES Tidak Terbukti

R

ektor Universitas Negeri
Semarang
(UNNES),
Fathur
Rokhman
dinyatakan
tidak
terbukti melakukan plagiasi.
Sesuai dengan Surat Rektor
Universitas Gadjah Mada, dengan
nomor 1720/UN1.P/SET-R/
HK/2020 pada tanggal 2 April
2020, dugaan plagiarisme Fathur
Rokhman sudah selesai. Dugaan
pla gia r is me Rekt or UN NES
menjadi perbincangan masyarakat
setelah adanya pengaduan dugaan
plagiarism dalam disertasi yang
berjudul “Pemilihan Bahasa dalam
Masyarakat Diwibahasa: Kajian
Sosiolinguistik di Banyumas”.

Prof. Dr. Heddy Shri AhimsaPutra, M.A., M.Phil, bertindak
sebagai co-promotor mengatakan
bahwa disertasi tersebut bukan
hasil plagiarisme. Dewan
Kehormatan Universitas Gadjah
Mada (DKU) telah melakukan
pemeriksaan
dan
telah
memberikan rekomendasi hasil
pemeriksaan tersebut kepada
Rektor. Rektor UGM sudah
meminta pendapat hukum dengan
beberapa ahli hukum dan sudah
dilakukan pemeriksaan terhadap
promotor dan saksi yang diduga
hasil karyanya diplagiasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan
DKU dan pendapat hukum dari

beberapa ahli hukum, Universitas
Gadjah Mada menyatakan bahwa
du ga a n pla g ia ri sm e da la m
disertasi Fathur Rokhman
dinyatakan tidak terbukti. Selama
mengikuti jalannya pemeriksaan
yang dilakukan oleh DKU atau
Dewan Kehormatan Universitas
UGM Prof. Dr. Fathur Rokhman,
M.Hum sangat kooperatif dalam
memberikan argumen beserta
bukti-bukti yang ditunjukan.
Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi juga telah
m e n g k a j i a d a n ya t u d u h a n
plagiarisme yang di berikan dan
menyatakan bahwa beliau tidak
melakukan plagiarisme.
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Ujian Doktoral Pertama Pascasarjana UNNES
via Daring

K

amis, 28 Mei 2019,
telah
dilaksanakan
ujian terbuka mahasiswa S-3 pertama di
Pascasarjana UNNES. Wahyudi,
S.Pd, M.Pd mahasiswa S-3
Pascasarjana UNNES Program
Studi Matematika yang juga
Dosen FKIP UKSW Salatiga telah
be r h as i l m e m pe rt a h a nk a n
disertasinya yang berjudul
“Kemampuan Berfikir Kreatif
dan Skemata Berfikir Mahasiswa
Dilihat dari Gaya Belajarnya”.
Ujian online ini menggunakan
aplikasi ZOOM dan YouTube.
Ujian terbuka ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas
Negeri Semarang Prof. Dr.
Fathur Rokhman, M.Hum (ketua
& Penguji 1); sekretaris
sekaligus penguji II yaitu
Direktur Pascasarjana UNNES

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum;
penguji III merupakan penguji
eksternal berasal dari UNESA
Surabaya yaitu Prof. Dr. Siti M
Amin, M .Pd; pen g u ji IV
merupakan Koordinator Program
Studi Pendidikan Matematika
S-3 UNNES yaitu Prof. YL
Sukertiyarno, MS, Ph.D; penguji
V adalah sekretaris Program
Studi Pendidikan Matematika
S-3 UNNES yaitu Prof. Dr.
Katono, M.Si; penguji VI
merupakan anggota promotor
yaitu Dr. Isnarto, M.Si; penguji
VII merupakan co-promotor
yaitu Prof. Dr. Hardi Suyitno,
M.Pd; dan yang bertindak
sebagai penguji VIII adalah
promotor yaitu Prof. Dr. St Budi
Waluya, M.Si. Penelitian disertasi
ini menggunakan pendekatan
mixed-methode dengan teknik

explanatory sequential design
dilakukan di S1 PGSD UKSW.
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa mahasiswa
dengan skemata formal, konten
dan linguistic yang baik dan
lengkap maka KBK matematika
juga baik (kreatif) untuk gaya
belajar
auditori, visual, kinestetik, visual-aditori, dan visualkinestetik. Pada ujian ini, Dr.
Wahyudi, S.Pd, M.Pd lulus
dengan nilai A dan IPK 3,84
dengan
predikat
Sangat
Memuaskan (Cumlaude). Dr.
Wahyudi, S.Pd, M.Pd merupakan
Doktor ke-5 Program Studi
Matematika dan merupakan
Doktor ke-512 Pascasarjana UNNES.
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UNNES Pertama Kalinya Melaksanakan
Wisuda Online

U

NNES untuk pertama
kalinya melaksanakan
Wisuda Online pada
tanggal 16 Juni 2020.
Universitas Negeri Semarang
melaksanakan wisuda ke-102
tahun 2020 secara daring. Hal ini
merupakan kali pertama UNNES
dalam menyelenggarakan wisuda.
Kondisi Indonesia yang saat ini
sedang terjadi pandemik COVID19 yang tidak memungkinkan
untuk pelaksanaan wisuda seperti
biasa. Terlebih lagi dengan

pascasarjana_unnes

adanya
kebijakan
dari
Kemendikbud, Kemenkes dan
Edaran Walikota Semarang untuk
mencegah penularan COVID-19.
Dalam laporan Wakil Rektor
Bidang Akademik Prof. Dr.
Zaenuri menyampaikan bahwa
dalam wisuda ke-102 UNNES kali
ini diikuti 627 orang, yang terdiri
dari 9 orang Wisudawan Doktoral,
57 orang Magister, sarjana berjumlah 558 orang dan 3 orang
Diploma. Total mahasiswa
Program Pascasarjana (S2 dan S3)

unneskonservasi

Pascasarjana UNNES

be rju m la h 6 6 . W i su d a wa n
mengikuti prosesi upacara dari
rumah masing-masing. Meski
dilaksanakan secara daring,
suasana khidmat dan haru begitu
terasa di setiap prosesnya.
Beberapa mahasiswa bahkan
tanpak menitikan air mata.

universitasnegerisemarang
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Sumber: Unnes.ac.id

UNNES Bagikan Sembako
Kepada Mahasiswa

U

niversitas
Negeri
Sema ran g
(UNNE S)
sangat peduli kepada
mahasiswa yang masih
tinggal
di
kost
karena
kewaspadaan dan pencegahan
Covid-19. Rektor Prof Dr Fathur
Rokhman MHum mengatakan
UNNES melakukan berbagai upaya
kewaspadaan dan pencegahan
penyebaran Covid-19. “Saat ini
UNNES menjalankan Work from
Home (WfH) kerja dan belajar dari
rumah. Namun karena banyak
mahasiswa yang berasal dari luar
kota dan luar Jawa serta ada yang
masih tinggal dari kos maka kita
juga perlu menaruh perhatian
pada mereka. Melalaui Bidang
Ke ma h as is wa a n Un i ve rs it as
Negeri Semarang melakukan

mo nit o ri n g kese hat an da n
keselamatan. Melalui paket
berupa bantuan sembako ini
diharapkan dapat membantu
mahasiswa yang masih tinggal di
kos,” kata Prof Fathur Rokhman.
Ketua Rumah Amal Lazis UNNES
Dr Edy Purwanto MSi mengatakan
UNNES membagikan 2.073 paket
bantuan sembako untuk mahasiswa yang masih di kost ini
dilakukan sebagai upaya membantu
mahasiswa yang tidak dapat
pulang ke rumah, Rabu
(8/04/2020) di kampus Sekaran
Gunung pati. Paket sembako
didistribusikan dari Rumah Amal
Lazis UNNES ke Fakultas pada
Rabu 8 April 2020 pagi. Tiap
Fakultas akan mengatur pendistribusian kepada mahasiswa dengan

protokol kesehatan dan menghindari
terjadinya kerumunan. Untuk itu,
kampus melakukan penjadwalan
pembagian paket bantuan sembako
oleh mahasiswa. Adapun jumlah
mahasiswa yang memperoleh
bantuan sembako sebanyak 2.073
dari 8 Fakultas Selain paket
sembako, UNNES juga membagikan
Mahasiswa paket data yang dapat
membantu siswa dalam melaksanakan
pembelajaran online. Diharapkan
kedepannya mahasiswa semakin
giat untuk belajar dengan jarak
jauh (daring).
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Rektor UNNES Lantik Direktur Pascasarjana

R

ektor Universitas Negeri
Semarang Prof Fathur
Rokhman
M.Hum
melantik dan mengambil
sumpah jabatan Direktur
Pascasarjana, wakil dekan bidang
kemahasiswaan Fakultas Ilmu
Sosial (FIS) dan Kepala Sub Bagian
di lingkungan UNNES, Rabu 22
April 2020. Kegiatan pelantikan
dilakukan dua sesi sebagai upaya
pencegahan dan penanggulangan
virus Covid-19 dan sesuai dengan
protokol WHO. UNNES Prof Fathur

Rokhman dalam sambutannya
mengat akan, Su m be r Daya
Manusia (SDM) UNNES sudah
terkontrol oleh berbagai kalangan
Direktorat dan BPK sehingga
Universitas Negeri Semarang
menjamin integritas semua
pegawai sehat. Pergantian pimpinan
ini merupakan bagian dari upaya kita
untuk menata tata kelola lembaga
yang sehat.“Selamat untuk yang
dilantik dan juga yang dipindahkan,
hal ini meru pakan u p a y a
penyegaran organisasi,” kata Prof

Fathur. Rektor Universitas Negeri
Semarang mengangkat Prof Dr
Agus Nuryatin M Hum sebagai
Direktur Pascasarjana Universitas
Negeri Semarang antar waktu
Periode 2019-2023. Prof. Dr. Eva
Banowati diangkat sebagai Wakil
Dekan bidang kemahasiswaan
Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Semarang Antar waktu periode 2019-2023.
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