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Judul Berita (Headline) 

Penulisan menggunakan 

huruf kapital di awal kata 

(kecuali kata 

penghubung/konjungsi). 

BSDM Berikan Orientasi untuk Dosen Baru UAD 

Teras Berita (Lead) 

Mencakup keseluruhan isi 

berita (intisari berita). 

Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Universitas Ahmad Dahlan 

(UAD) memberikan orientasi kepada dosen baru. Acara berlangsung 

di Eastparc Hotel, Jumat-Sabtu, 22-23 Oktober 2021 dengan 

pembicara utama Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UAD Prof. 

Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M. 

Tubuh Berita (Body) 

Berita dibahas lebih rinci 

secara keseluruhan pada 

bagian ini. Di dalam 

paragraf bisa terdiri dari 

kalimat langsung atau tidak 

langsung. 

Dr. Muchlas, M.T., Rektor UAD mengatakan, dosen harus mampu 

mengembangkan empat kompetensi, di antaranya kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. “Empat kompetensi 

ini harus dipahami dan dikembangkan secara sungguh-sungguh oleh 

dosen di UAD.” 

Tubuh Berita (Body) 

Paragraf berisi kalimat 

tidak langsung. 

Selain itu, ia menginginkan dosen di lingkungan UAD terlibat dalam 

kegiatan atau kepengurusan di Persyarikatan Muhammadiyah. Pada 

dasarnya dosen UAD sama dengan dosen perguruan tinggi 

Muhammadiyah (PTM) lainnya yang berstatus pegawai 

Muhammadiyah. 

Tubuh Berita (Body) 

Paragraf berisi kalimat 

langsung. 

“Kemudian yang penting untuk kami sampaikan kepada Bapak/Ibu 

dosen baru adalah pemahaman tentang catur dharma perguruan tinggi 

yang ada di UAD. Yang membedakan dengan perguruan tinggi lain 

adalah di UAD ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi tidak 

sekadar pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian saja,” 

ungkap Muchlas. 

Tubuh Berita (Body) 

Kalimat tidak langsung 

yang berisi kutipan atau 

data tambahan untuk 

memperkuat berita. 

Muchlas juga mengingatkan kepada dosen baru UAD agar tidak 

melupakan karier dalam meniti jabatan akademik. Ia berharap dosen 

baru UAD memiliki spirit untuk meniti jabatan akademik sampai ke 

jenjang Guru Besar. 

Tubuh Berita (Body) “Ke depan, apabila Bapak/Ibu dosen baru tidak mencapai 



Kutipan atau bisa berupa 

data tambahan untuk 

memperkaya isi berita. 

performansi yang diharapkan di UAD, akan ada evaluasi. Jadi meniti 

karier sebagai dosen harus ditanamkan sejak awal. Ultimate goal atau 

tingkat paling paripurna sebagai dosen adalah ketika bisa mencapai 

jabatan akademik tertinggi,” tandasnya. 

Tubuh Berita (Body) 

Kutipan atau bisa berupa 

data tambahan untuk 

memperkaya isi berita. 

Diakhiri dengan inisial 

penulis berita. 

Ia juga berharap dosen baru UAD menjalankan profesi on the right 

track dan menjadi dosen profesional. Tujuannya untuk turut 

memajukan UAD dan menularkan keilmuan yang dimiliki kepada 

para mahasiswa. (ard) 

 


