TATA CARA PERMOHONAN LIPUTAN TIMES

1. Silahkan unduh dan isi formulir yang ada di Web UNIPMA.
2. Serahkan Formulir Permohonan Liputan TIMES Ke BKH (Hard Copy) dan kirim Email
ke yunitafurina@gmail.com cc agitarnurhikmawati@unipma.ac.id (soft copy)
maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
3.

Proses Pelaksanaan Liputan manjadi Tanggung Jawab Penuh penanggung jawab
acara.

FORM PERMOHONAN LIPUTAN TIMES
Nama
Prodi/Fakultas/Biro/Kepanitiaan
Judul Acara
Jadwal Kegiatan
Tempat
Tanggal
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan/Acara
Waktu Reporter datang
Identitas Penanggung Jawab
Nama
No Hp/Telp
Alamat Email

:

Deskripsi Singkat Acara

:

Draft Wawancara
*Contoh terlampir

:

:
:
:
:
:
:
:
:

Nama yang di wawancara
:
*Catatan: Formulir paling lambat diserahkan 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan
kegiatan.

Madiun, ………………… 2017

(……………………………………)
Penanggung Jawab Acara

CONTOH DAFTAR PERTANYAAN UNTUK LIPUTAN TIMES
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TALKSHOW REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN
(UNIPMA) DI TIMES

1. Mohon dijelaskan bagaimana proses pendirian UNIPMA dan berapa program studi yang
dikelola oleh UNIPMA.
2. Tantangan menjadi universitas tentunya semakin besar Mohon dijelaskan program unggulan
apa yang diprogramkan oleh UNIPMA agar lulusannya nanti dapat diakomodasi oleh pasar
kerjar, kaitannya dengan visi misi yang telah ditetapkan.
3. Mohon dijelaskan program kerja Rektor selama 4 tahun ke depan agar UNIPMA bisa menjadi
universitas yang handal dan akuntabel.
4. Bagaimana dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenristekdikti dan pemerintah
daerah terhadap UNIPMA?

Kisi-kisi Jawaban:
1. Menjelaskan tentang proses pendirian UNIPMA. Izin pendirian perguruan tinggi itu ada 3
bentuk, yaitu pendirian PT baru, alih fungsi, dan merger. UNIPMA termasuk yang ketiga,
yaitu merger dari 3 PT di bawah badan pengelola PPLP PT PGRI Madiun, yaitu IKIP PGRI
Madiun, STT Dharma Iswara Madiun, dan STIE Dharma Iswara Madiun. Saat ini UNIPMA
menyelenggarakan 24 program studi dengan 5 fakultas.
2. Visi UNIPMA adalah pada tahun 2030 harus bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul di
tingkat nasional, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki
kemampuan berwirausaha. Untuk mencapai visi itu, kami telah merancang kurikulum
berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan mengakomodasi kebutuhan pasar
kerja. Untuk itu, pada bulan ini kami mulai membangun laboratorium terpadu 4 lantai dan
sarana prasarana lain yang dibutuhkan oleh universitas. Program unggulan kami adalah
pembekalan keterampilan berwirausaha bagi seluruh mahasiswa. Program ini diintegrasikan
ke dalam kurikulum dengan memperbanyak jam praktik, agar lulusan kami nanti memiliki
kemampuan berwirausaha yang handal.
3. Saya telah mencanangkan 5 program kerja agar secara akseleratif bisa membawa UNIPMA
sejajar dengan universitas lain yang sudah mapan di tingkat nasional. Program kerja saya
adalah:
a. Penguatan manajemen institusi
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
c. Peningkatan penulisan di jurnal nasional dan jurnal internasional
d. Peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional
e. Perluasan keragaman kerja sama dengan instansi di dalam negeri dan luar negeri
4. Penerbitan izin pendirian UNIPMA merupakan bentuk kepercayaan dari Kemenristekdikti
terhadap UNIPMA dan PPLP PT PGRI Madiun sebagai badan penyelenggara. Kami sepakat
akan menjawab kepercayaan itu dengan senantiasa menjaga mutu agar lulusan kami benarbenar memiliki daya saing. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mendukung
UNIPMA.

