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Kampus The Best, Kampus Merdeka

IIB Darmajaya Buka Kelas Karyawan untuk Kamu yang Kerja, Ini Cara Daftarnya?
 B A N D A R L A M P U N G 
(darmajaya.ac.id): Kampus The Best di 
Indonesia, Institut Informatika dan Bisnis 
(IIB)  Darmajaya membuka kelas 
karyawan kepada masyarakat yang telah 
bekerja dan ingin melanjutkan studi 
sarjana (S1) maupun pascasarjana (S2).
 Kelas karyawan ini  terdapat 
beberapa pilihan program studi. Untuk 
jenjang S1 yaitu Prodi Teknik Informatika, 
P rod i  S i s tem  In fo rmas i ,  P rod i 
Manajemen, dan Prodi Akuntansi. 
Sementara untuk jenjang S2 yaitu 
program Magister Teknik Informatika, 
Magister Manajemen, dan Magister 
Manajemen Teknologi.
 Senior  Staf  Pemasaran  I IB 
Darmajaya, Adi Sutrisno, S.Kom., 
mengatakan Kelas Karyawan dibuka 
khusus untuk masyarakat yang memiliki 
kesibukan pada hari kerja. “Kelas 
Karyawan menerapkan metode blended 
learning (daring dan luring),” ungkapnya.
 Menurut  dia,  I IB Darmajaya 
menyesuaikan dengan keinginan dan 
harapan masyarakat  yang ingin 
menempuh pendidikan tinggi di tengah 
aktivitas kerja. “Untuk pendaftaran kelas 
karyawan dapat langsung datang ke 
k a m p u s  a t a u  m e l a l u i  l a m a n 
pmb.darmajaya.ac.id,” ujarnya.
Adi–biasa dia disapa–menjelaskan untuk 
informasi mengenai kelas karyawan 

 BANDARLAMPUNG (darmajaya.ac.id): 
Empat dosen Institut Informatika dan Bisnis 
(IIB) Darmajaya berhasil mendapatkan hibah 
Penelitian Program Kompetitif Nasional Tahun 
Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian 
Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) Republik Indonesia.
 Mereka adalah Prof. Dr. Anuar Sanusi, 
S.E., M.Si. dengan judul penelitian Analisis 
Organizational Citizenship Behavior, Budaya 
O r g a n i s a s i ,  K o m u n i k a s i  d a n  G a y a 
Kepemimpinan Terhadap Kinerja SDM (Guru) 
Growing Hope dan Dr. Chairani, S.Kom., M.Cs. 
dengan judul penelitian Penerapan Particle 
Swarm Optimization dan Naïve Bayes untuk 
Prediksi Gejala Penyakit Jantung.
 Kemudian, Joko Triloka, S.Kom., M.T., 
Ph.D. dengan judul penelitian Deteksi dan 
Mitigasi Cyber Attack pada Multi-Websites 
Menggunakan Metode Machine Learning dan 
Multilayer Security; dan Dr. Sri Lestari, S.Kom., 
M.Cs., dengan judul penelitian Solusi Masalah 
Scalability dan Sparsity pada Collaborative 
Filteringan dengan Pendekatan Clustering dan 
Ranking Based.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat IIB Darmajaya, Dr. Sri Lestari, 
S.Kom., M.Cs., mengatakan hibah yang 
diterima merupakan skema program penelitian 
pascasarjana. “Khususnya, penelitian tesis 

IIB Darmajaya Berikan Beasiswa Apresiasi bagi 
Aparatur Desa di Lampung, Ini Besarannya

 BANDARLAMPUNG (darmajaya.ac.id): 
Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya 
menggelar sosialisasi Apresiasi Desa Kampus 
Merdeka “Beasiswa untuk Sarjana Desa” pada 
Kamis (28/4/22).
Sosialisasi dilakukan secara daring dan dihadiri 
puluhan perwakilan desa se Lampung. Wakil 
Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset RZ Abdul 
Aziz, S.T., M.T., mewakili Rektor membuka 
kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Warek 1 mengatakan 
sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada aparatur 
desa yang berkeinginan melanjutkan studi. 
“Berangkat dari indeks pembangunan manusia 
meningkat dari tingginya angka pendidikan di 
pedesaan. IIB Darmajaya merasa terpanggil 
karena awalnya dibangun untuk membangun 
masyarakat Lampung,” ungkapnya.
Menurut dia, yang dapat mengangkat derajat 
keluarga adalah latar belakang pendidikan tinggi 
dari setiap orang. “Karena memang sarjana-
sarjana yang dari ahli madya punya potensi 
keahlian mengangkat keluarga mereka. 
Bagaimana juga untuk membantu kepala desa 
mengorganisasi BUMDes dan UMKM dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat,” 
ujarnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi mencanangkan 
membangun dari pinggiran yakni desa. Banyak 
desa sukses yang saat ini mulai nampak. 

Empat Dosen Kampus The Best ini Terima Hibah 
Penelitian Program Kompetitif Nasional 2022

magister (PPS-PTM) tahun anggaran 2022,” 
kata dia.
 Sri Lestari berharap kolaborasi penelitian 
dengan mahasiswa magister dapat terus 
meningkat tiap tahunnya. “Dengan melibatkan 
mahasiswa dalam penelitian juga sebagai 
bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 
komitmen IIB Darmajaya yang sesuai dalam 
visi misi kampus ini,” tutupnya. 

Sebelumnya, Rektor IIB Darmajaya, Dr. Ir. 
F i r m a n s y a h  Y.  A l fi a n ,  M B A . ,  M . S c . , 
menyampaikan selamat kepada para penerima 
hibah Ditjen Ristek Dikti Kemendikbudristek RI 
tahun 2022. “Terus per tahankan untuk 
melakukan penelitian dan tingkatkan tiap 
tahunnya,” ucapnya.
 Firmansyah menerangkan tugas dosen 
tidak hanya melakukan pengajaran ataupun 

 pembelajaran kepada mahasiswa, tetapi juga 
me lakukan pene l i t i an dan pengabd ian 
masyarakat. 
 “Selama ini, kita terus dorong agar selalu 
meningkat penelitian dan pengajuan hibah 
yang dilakukan dosen tiap tahunnya. Semoga 
penelitian yang dilakukan juga bermanfaat bagi 
kampus, lingkungan sekitar dan masyarakat,” 
harapnya. (**/HMS-1) 

dapat menghubungi nomor What’s Apps 
08117972244, 082282520003, atau 
082306097566. “Dalam pembelajaran 
IIB Darmajaya memberikan kualitas 
terbaik kepada mahasiswa dengan 
disesuaikan pada merdeka belajar 
kampus merdeka (MBKM),” terangnya.
 Sementara, Kepala Biro Humas 
dan Pemasaran I IB Darmajaya, 
Muhammad Rafiq ,  S .E . ,  M .S i . , 
mengatakan keinginan masyarakat 
dalam menempuh pendidikan yang 
tinggi sejalan dengan komitmen IIB 
Darmajaya dalam mencerdaskan anak 
bangsa mendasari pembukaan kelas 
karyawan. 
 “ A t a s  d a s a r  t e r s e b u t  j u g a 
mahasiswa yang memi l ih  ke las 
karyawan tetap mendapatkan fasilitas 
dan pembelajaran dengan kualitas 
terbaik seperti reguler,” ungkapnya.
Rafiq berharap kelas karyawan dapat 
dimanfaatkan oleh para pekerja baik 
karyawan swasta, aparatur sipil negara 
(ASN), maupun lapisan masyarakat 
lainnya. “Kita ingin agar yang semula 
terhalang aktivitas kerja dapat teratasi 
dengan adanya kelas karyawan untuk 
menuntut ilmu di pendidikan tinggi baik 
sarjana maupun pascasarjana. Ini solusi 
bagi yang ingin melanjutkan kuliah 
ditengah kesibukan kerja,” pungkasnya. 
(**/HMS-1)

juga dalam mendukung pembangunan Provinsi 
Lampung. “SDM yang kompeten diperlukan 
dalam menjalankan program-program 
pemerintah daerah maupun pusat di desa,” 
ungkapnya.
Program apresiasi ini program beasiswa jenjang 
sarjana, lanjut dia, diperuntukkan bagi kepala 
desa, perangkat desa, badan permusyawaratan 
desa (BPD), pengurus dan pengelola BUMDES, 
pendamping desa, pengurus PKK, pelaku KUKM 
desa, Pokdarwis, Karang Taruna, dan pemuda-
pemudi desa seluruh Indonesia. 
“Selain itu bila terdapat putra terbaik desa juga 
dengan rekomendasi kepala desa untuk kuliah 
dapat memanfaatkan program apresiasi desa. 
Calon mahasiswa yang mengikuti program 
apresiasi desa mendapatkan potongan biaya 
kuliah sebesar 40 persen selama 8 semester,” 
urainya.
M. Rafiq menambahkan pembelajaran dilakukan 
secara hybrid learning dengan kurikulum paket. 
“Mahasiswa juga dapat mengikuti program 
merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). 
Pendaftaran dilakukan secara online melalui 
pmb.darmajaya.ac.id atau datang langsung ke 
IIB Darmajaya,” tuturnya.
Sementara, CEO DJ Corp Davit Kurniawan 
mengatakan program apresiasi aparatur desa ini 
hanya ada di IIB Darmajaya. “Komitmen yang 
diberikan IIB Darmajaya dalam membangun 
pendidikan dari desa merupakan perwujudan 
dari program ini,” ungkapnya.
D ia  be rha rap  apa ra tu r  desa  dapa t 
memanfaatkan program ini dengan baik dalam 
mendukung tugas aparatur desa. Terutama 
program yang saat ini sedang dijalankan yaitu 
smart village. 
“Karena tidak hanya administrasi saja dalam 
menyukseskannya, tetapi dalam hal teknis lain 
yang juga dapat diperoleh dengan kuliah di 
Kampus The Best IIB Darmajaya,” tandasnya. 
(**/HMS-1)
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Prodi Manajemen Bersama UPT IO dan 
Prodi Bisnis Digital IIB Darmajaya Gelar General Lecture CRM 

dan Digital Marketing
 BANDARLAMPUNG – Program Studi 
(Prodi) Manajemen bersama Unit Pelaksana 
Teknis Internasional Office (UPT IO) dan 
Prodi Bisnis Digital Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya menggelar General 
Lecture ‘The Recent Ways of Implementing 
Digital Marketing and Customer Relationship 
Marketing”, Rabu (27/4/22).
 Hadir sebagai pembicara Nurhayati, S. 
Kom., Manager Customer Care PT Tunas 
Dwipa Matra (TDM) dan Dr. Michael Ibrahim 
Mehmet dari University of Wollongong, 
Australia. General Lecture diikuti puluhan 
mahasiswa dari Prodi Manajemen dan Prodi 
Bisnis Digital.
 Kaprodi Manajemen IIB Darmajaya, 
Susanti, S.E., M.M. yang diwakili Sekretaris 
Prodi Manajemen IIB Darmajaya, Rico 
Elhando Badri, S.E., M.E.I. mengatakan 
kegiatan hari ini untuk menambah wawasan 
mahasiswa mengenai Customer Relation 
Marketing (CRM) dan Digital Marketing.
 “Bicara Digital Marketing kita tidak bisa 
menghindari untuk bicara revolusi industri 
4.0. Dengan adanya pandemi ini juga 
membuat kita bergerak secara digital,” 
ungkapnya.
 Menurut dia, kebiasaan dan pemasaran 
dalam menggaet konsumen akan berbeda 
dari sebelum pandemi. “Semoga dapat 
mengambil ilmu dari para narasumber,” 
imbuhnya.
 Nurhayati mengatakan CRM sangat 
penting dalam meningkatkan revenue 
ataupun keuntungan dari perusahaan. 
“Dampak pandemi ini banyak membuat 
perubahan dari bisnis. CRM salah satu 
sarana untuk menjalin hubungan yang 
berkelanjutan antara perusahan dengan 
stakeholdernya (pelanggan, pegawai, 
pemilik saham, partner dan lainnya),” 

 ungkapnya.
Banyak perusahaan yang menggunakan 
strategi CRM agar pelanggan mereka 
tetap kembali menggunakan produk & jasa 
mereka. Perusahaan beralih bisnisnya 
dengan kondisi pandemi ini melalui digital.
“Perusahaan juga melakukan dengan 
metode CRM. Seperti halnya dilakukan 
oleh Gojek yang mengirimkan pesan 
berupa penawaran untuk menggunakan 
layanan mereka melalui aplikasi masing-

 masing pengguna,” ujarnya.
 Masih kata dia, CRM tanpa database 
pelanggan is impossible. “Landasan CRM 
adalah customer database, sehingga 
database perlu dimanfaatkan dengan 
membuat layanan yang tepat sasaran 
untuk mendapatkan hasil yang besar. 
CRM yang banyak invest di teknologi 
database tapi tidak dikelola dengan baik 
maka akan menjadi sia-sia,” ucapnya.
 Nurhayati juga menjelaskan tahapan 

 dalam membangun konsumen dalam 
CRM. Pertama, acquire (penawaran 
p r o d u k ) ,  e n c h a n c e ( m e n c i p t a k a n 
hubungan erat dengan pelanggan), dan 
re ta in (segmented program/spes ia l 
activity).
 “ C R M a d a l a h t o o l s m a r k e t i n g . 
B a g a i m a n a  p r o fi l  c u s t o m e r  k i t a , 
bagaimana men-treatment konsumen 
kita lebih dekat, bagaimana kita menjaga 
konsumen yang sudah l oya l , a tau 
konsumen yang baru pertama kali bisa 
dekat dengan kita,” bebernya.
 Sementara, Dr. Michael Ibrahim 
Mehmet mengatakan selama pandemi 
orang lebih banyak menghabiskan uang 
dalam akt iv i tas on l ine atau dar ing. 
“Orang juga banyak menghabiskan 
waktu dengan mencari sesuatu tetapi 
t i d a k  m e m b e l i  d a n  j u g a  b a n y a k 
menghabiskan waktu dalam membuat 
konten,” ucapnya.
 M i c h a e l  j u g a  m e n e r a n g k a n 
kemampuan yang harus dimiliki tahun 
2022 yang memil iki keterkaitan erat 
dalam digital marketing. Diantaranya big 
data and analytics, marketing analytics, 
marketing automation, search engine 
optimization, building audiences, dan 
conversion rate optimisation.
 Selain i tu, juga dibutuhkan juga 
kemampuan copywriting, social media 
marke t ing , v ideo con ten t c rea t ion , 
content writing and copywriting, dan web 
design and development.
 “Era digital membuat orang lebih 
banyak menghabiskan waktunya untuk 
melihat media sosial. Hal ini membuat 
digital marketing menjadi hal yang efektif 
dilakukan,” tandasnya. (**)
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