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NEWSLETTER
DKAUI UGM
Locally Rooted, Globally Respected

Direktorat kemitraan, alumni, dan urusan internasional - Universitas Gadjah Mada

WEBINAR KARIER
BERSAMA PT ASIAN
PAINTS INDONESIA
Universitas Gadjah Mada bersama PT
Asian Paints Indonesia mengadakan
webinar bertajuk “Lead yourself to
being a Leader” pada Rabu, (23/02)
secara daring melalui Zoom Meeting
Room. h.12

COMMEMORATING MOU
SIGNING UGM –
UNIVERSITY OF
CANTERBURY, NZ

PENYELENGGARAAN
SHELTER COVID DI
WISMA MARDLIYYAH
ISLAMIC CENTER UGM

UGM dan University of Canterbury
(UC) meresmikan kerja sama merujuk
pada penandatanganan MoU yang
dilaksanakan pada akhir 2021 lalu.
h.06

Mulai 21 Februari 2022, Wisma MIC
UGM difungsikan sementara sebagai
shelter Covid UGM bagi civitas
akademika UGM dan keluarganya
yang positif Covid-19. h.10

AUDIENSI DAN
PENANDATANGANAN
MOU KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA DAN UGM
Pada hari Sabtu, 4 Februari 2022 bertempat di Balai
Senat Universitas Gadjah Mada, telah dilakukan
Penandatangan MoU antara Universitas Gadjah
Mada dan Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mendukung
pertahanan negara.
BERSAMBUNG KE HAL.07

PENANDATANGANAN
MOU PEMKAB TULANG
BAWANG DAN UGM
2 Februari 2022 - Subdit. KSDN

AUDIENSI DENGAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
2 Februari 2022 - Subdit. KSDN

Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batang Hari
yang terletak di Provinsi Jambi. Di akhir masa jabatan, Bupati Muaro Jambi
menginisiasi kerja sama dengan UGM untuk memajukan daerahnya. Bapak
Sekda menjelaskan bahwa wilayah Kab. Muaro Jambi mengelilingi kota Jambi.
Penyebaran penduduk banyak terkonsentrasi di sekitar pinggiran kota dengan
banyaknya pemukiman transmigrasi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap
kecepatan pembangunan di Kab, Muaro Jambi.
Potensi alam di Muaro Jambi adalah tambang batu bara, pertanian serta
perikanan. Didukung letak geografis wilayah Muaro Jambi yang dialiri Sungai
Batang Hari dan banyak lahan basah atau rawa sangat tepat digunakan sebagai
tempat budidaya perikanan dan pertanian. Kondisi geografis selain membawa
dampak positif ternyata juga membawa dampak negatif yaitu permasalahan
drainase, dimana lahan pertanian yang ada merupakan lahan rawa sehingga
saat hujan mudah air mudah masuk, tetapi sulit untuk surut. Permasalahan alam
yang memerlukan rekayasa teknologi yang membutuhkan campur tangan tenaga
ahi dari UGM. Untuk selanjutnya akan diadakan pertemuan untuk membahas hal
substantif dari kerja sama UGM-Pemkab Muaro Jambi secara daring.

Universitas Gadjah Mada menjalin
kerja sama bidang Tridharma
perguruan tinggi dengan Kabupaten
Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
UGM terbuka untuk menjalin kerja
sama di berbagai bidang, terutama
bidang kesehatan dan pendidikan
yang menjadi perhatian penting bagi
Pemkab Tulang Bawang. UGM
memiliki banyak pakar yang dapat
mendukung upaya pemerintah
daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Nota kesepahaman ini bermaksud
untuk mensinergikan kemampuan
SDM Tulang Bawang dengan para
ahli dari UGM untuk saling
membantu dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Tulang
Bawang. Tujuan dari kerja sama ini
adalah untuk membantu Pemerintah
Daerah dan para pemangku
kepentingan untuk melaksanakan
penelitian, kajian, pengembangan
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
serta teknologi sesuai potensi
daerah, juga meningkatkan daya
saing dan inovasi daerah.
Sementara itu ruang lingkup
pekerjaan yang disepakati dalam
Nota Kesepahaman ini meliputi
peningkatan daya saing SDM
melalui kegiatan pendidikan dan
penelitian, pembahasan analisis
situasi, kajian rekomendasi,
kecenderungan aspek internal dan
eksternal serta aspek-aspek yang
dapat mempengaruhi, serta hal-hal
sesuai dengan kebutuhan daerah
yang disepakati oleh para pihak.
Melalui kerja sama dengan UGM,
Pemkab Tulang Bawang melalui
lembaga-lembaga yang dimiliki
dapat terus meningkatkan kajian dan
inovasi yang bermanfaat bagi
pengembangan daerah. Bidang
kerja yang menjadi prioritas di
antaranya terkait kesehatan,
termasuk pengembangan rumah
sakit di Kabupaten Tulang Bawang.
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PEMBAHASAN
KERJASAMA DOUBLE
DEGREE PROGRAM
DOCTOR DENGAN ANU
3 Februari 2022 - Subdit. KSLN

PENGEMBANGAN KERJA SAMA
DOUBLE DEGREE PROGRAM
DOKTOR DENGAN UNIVERSITY OF
MELBOURNE

Sebagai upaya internasionalisasi
UGM melalui kerjasama akademik
dengan mitra-mitra Internasional,
KUI memfasilitasi pertemuan yang
dilaksanakan secara daring antara
Australian National University (ANU)
dan UGM khususnya mahasiswa S3
Biologi - Sidiq Permana Putra,
sebagai awardee Beasiswa LPDP.
LPDP menawarkan beasiswa
dengan syarat kegiatan perkuliahan
dilakukan oleh UGM dan ANU.
Skema yang ditawarkan oleh LPDP
antara lain 1. Joint Ph.D. Program,
dan 2. Dual Degree Program.
Mahasiswa dipersilakan memilih
antara kedua skema tersebut
dengan durasi kuliah 4 tahun (2
tahun di UGM dan 2 tahun di ANU)

2 Februari 2022 - Subdit. KSLN

Dalam rangka meningkatkan reputasi internasional, UGM mendorong dosen
untuk melakukan kemitraan dengan mitra internasional dalam menjalankan
tridharma. Untuk itu, KUI senantiasa berperan sebagai jembatan untuk
menghubungkan antara sivitas akademika dengan mitra luar negeri. Inisiasi
pengembangan kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi
dosen Program Studi Ilmu Biologi, Fakultas Biologi UGM yang mendapatkan
beasiswa LPDP untuk skema Ph.D Joint Degree. Universitas yang menjadi
tujuannya adalah University of Melbourne. KUI UGM menjembatani dengan
melakukan komunikasi dengan Country Manager (Indonesia), University of
Melbourne, Ibu Emmy Amalia yang menghubungkan dengan beberapa pihak
kunci di University of Melbourne (UoM) yang terkait dengan inisiasi tersebut.
Rabu (02/02), KUI UGM memfasilitasi pertemuan yang mempertemukan Bapak
Arif Muammar, dosen penerima beasiswa LPDP dengan tim UoM diantaranya
Professor Vedi Hadiz, (Assistant Deputy Vice-Chancellor International), Julie Fam
(Senior Partnerships Advisor) dan Mark Gregory (International Research Project
Officer). Pertemuan dipimpin oleh Kepala KUI, Bapak I Made Andi Arsana
dengan menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut yang kemudian
dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Arief Muammar mengenai skema
beasiswa dan research interest-nya. Diskusi selanjutnya membahas mengenai
skema kegiatannya apakah program Joint Ph.D Research ataukah Study Abroad
Research Program, karena setiap skema ada persyaratan yang berbeda.
Langkah selanjutnya adalah melakukan matchmaking dengan profesor di
Science Faculty of UoM yang memiliki research interest yang sesuai dengan
penelitian Bapak Arief Muammar yaitu mengenai Lignocellulose Degrading
Enzymes from the Microbiome of Axis kuhlii (Endemic Deer from Indonesia).
Dengan adanya skema ini diharapkan akan dikembangkan berbagai skema kerja
sama yang lebih luas seperti Joint Ph.D dengan Faculty of Science UoM. [Adhe]
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Menurut Manajer Kerjasama ANU,
jika kondisinya demikian cara paling
mudah agar mahasiswa dapat kuliah
di ANU adalah dengan skema
visiting student dengan
menggunakan visa student selama 2
tahun. Kemudian mendapatkan Host
Supervisor sebagai Dosen
pengampu agar mahasiswa dapat
terdaftar di ANU sehingga dapat
menerbitkan dokumen yang
dibutuhkan Sponsor letter dsb. untuk
pengajuan visa.
Skema kedua adalah dengan
menginisiasi Individual Dual /Joint
Ph.D Agreement yang akan dibuat
khusus untuk mahasiswa
bersangkutan. Skema ini
memungkinkan mahasiswa
mendapatkan allowance dari ANU.
Proses tersebut akan lebih rumit
karena harus melalui serangkaian
prosedur yang perlu disahkan oleh
Australian National University.[Izaad]
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Rehul membahas apa saja yang
perlu ditulis di dalam CV agar dilirik
oleh HRD mulai dari foto formal,
data personal, latar belakang
pendidikan, dan prestasi yang diraih
dalam kurun waktu empat sampai
lima tahun ke belakang. Ada pula
terkait organisasi, pengalaman
magang atau bekerja, sertifikat
pelatihan, karena hal ini nantinya
akan memberikan gambaran
bagaimana kita bekerja dalam tim,
menyelesaikan masalah, memenuhi
target, mencapai tujuan, dsb.

WEBINAR KARIER BERSAMA
KALBE NUTRITIONALS:
“THE IMPACT OF RESUME &
SUCCESS ON JOB INTERVIEW”
3 Februari 2022 - Subdit. Hubal

UGM selalu menyediakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan positif serta
didukung oleh mitra yang menyediakan tempat untuk para mahasiswa mengasah
kemampuan mereka. Salah satunya adalah UGM bekerja sama dengan Kalbe
Nutritionals mengadakan webinar karier bertajuk “The Impact of Resume &
Success on Job Interview” pada Kamis, (03/02) secara daring. Kegiatan ini
dihadiri lebih dari 190 peserta yang berasal dari UGM dan universitas lainnya.
Kalbe Nutritionals merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan
dan kualitas hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lansia. Perusahaan
ini memegang nilai trust, mindfulness, innovation, strive to the best, dan
interconnectedness.
Sekretaris DKAUI, Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D. dalam sambutan
pembukaan menyampaikan bahwa sekarang urgensi untuk mendapatkan skill
membuat resume atau CV serta sukses dalam interview merupakan kekuatan
yang utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Hal tersebut juga tidak akan
bisa didapatkan dalam satu malam dan harus dimulai sedini mungkin.
“Harapan kami webinar ini dapat memberikan aspek atau hal baru, terutama
berkaitan dengan kesehatan, yang bisa didapatkan baik oleh mahasiswa UGM
dan nonUGM, dalam hal ini adalah generasi muda bangsa Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Head of
Talent Acquisition, PD & KNLC, Rehulinta Valerina. Rehul, demikian disapa,
membuka presentasinya dengan memaparkan bagaimana proses rekrutmen dan
seleksi di Kalbe Nutritionals yang dimulai dengan, menyeleksi CV, wawancara
HR, tes psikologi, wawancara dengan user dan manajemen, medical check up,
dan terakhir adalah compensation offering. CV adalah hal pertama yang dilihat
HRD dan yang penting adalah konten dari CV itu. Cantumkan summary yang
mencakup kelebihan, best achievement, dan terakhir harus singkat dan jelas.
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Selama pandemi, email menjadi
salah satu media untuk mengirimkan
CV kepada perusahaan. Dalam
presentasinya, Rehul juga
menambahkan bagaimana etika
dalam mengirimkan email ke
perusahaan. Yang terpenting adalah
ada email subject, attachment
document yang berupa CV atau
application letter, dan body email
yang berisi perkenalan diri,
pengalaman bekerja atau
berorganisasi, serta strong point
alasan melamar posisi tersebut.
Kemudian, sebelum wawancara,
perlu tahap persiapan yaitu riset
mengenai perusahaan serta posisi
yang ditawarkan. Selain itu, harus
memahami kualifikasi, kebutuhan,
kekurangan, serta kelebihan yang
ada pada diri kita.
Ketika wawancara perlu diperhatikan
poin-poin penting mulai dari salam
sapa, jabat tangan yang tidak terlalu
keras namun juga tidak yang lemah,
ekspresi wajah yang terlihat percaya
diri dan yakin, eye contact untuk
meyakinkan interviewer bahwa kita
benar-benar tertarik, seating
invitation yaitu duduk ketika
dipersilakan terlebih dahulu, serta
postur tubuh tegap dan sopan saat
sedang wawancara. Setelah
paparan, kegiatan dilanjutkan
dengan tanya jawab dan disambut
baik oleh para peserta.
Melalui webinar ini, peserta
diharapkan dapat menambah skill
dan wawasan terutama terkait
dengan CV dan tahap persiapan
wawancara. [Winona, Foto:Rosyid]
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WORKSHOP RUBIS
PROJECT:
PROGRESS REPORT
TO STEERING
COMMITTEES
3 Februari 2022 - Subdit. KSLN

AUDIENSI BUPATI GUNUNGKIDUL
3 Februari 2022 - Subdit. KSDN

Bupati bersama rombongan pimpinan daerah Gunungkidul melakukan audiensi
dan berdiskusi dengan pimpinan UGM terkait tantangan yang dihadapi di daerah
serta peluang kerja sama di berbagai bidang. Bupati memaparkan bahwa
pemerintah daerah berupaya mengedepankan ekonomi kerakyatan. Sektor
pariwisata yang menjadi salah satu potensi terbesar telah berkembang secara
pesat di berbagai tempat. Selain itu, berbagai investasi baru juga tengah dirintis.
Upaya-upaya pengembangan daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak,
salah satunya dari perguruan tinggi.
UGM siap bekerja sama membangun daerah. Saat ini UGM tengah
mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian di berbagai daerah sesuai
potensi dan kebutuhan masing-masing. Salah satu kegiatan yang tengah
disiapkan adalah kajian bertajuk “Mengelola Maslahat Halal Value Chain
Berbasis Komunitas Energi Terbarukan” yang akan diselenggarakan Minggu, 6
Februari 2022 mendatang di Grha BMT UMMAT Wonosari. Kegiatan ini
diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM bekerja sama
dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia.
Dalam acara ini, akan dibahas upaya masyarakat dalam mengembangkan usaha
syariah dengan pemanfaatan energi terbarukan sebagai basis penciptaan green
economy dan green jobs dengan menerapkan pendekatan transdisciplinary
bottom-up yang holistik, sistemik, menyeluruh, inklusif, dan partisipatif. Kerangka
kajian ini merupakan terobosan penting dalam upaya menyelesaikan berbagai
tantangan dalam transisi energi dan menghasilkan model bisnis berupa
Konsorsium "Serikat Surya Handayani" yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah, pelaku usaha syariah yang berbasis di pedesaan,
serta SMK dan mitra teknis bidang energi terbarukan.

Kamis (03/02), diselenggarakan
pertemuan pertama Steering
Committee dari proyek RUBIS
dengan mengundang Steering
Committee dari setiap anggota
konsorsium, yakni Jean-Marc Roda
(CIRAD Regional Director for SouthEast Asian Island Countries), Suroso
Rahutomo (Kepala IRRI), dan Prof.
Panut Mulyono (Rektor UGM).
Pertemuan ini juga diikuti oleh
anggota tetap dari setiap institusi.
Pertemuan ini membahas beberapa
poin, yakni terkait ringkasan tujuan
proyek, laporan kegiatan 2021,
jadwal kegiatan 2022, anggaran,
persiapan penyusunan proposal
untuk 2024, dan daftar kesulitan
yang dihadapi serta pertanyaan
untuk para Steering Committee.
Prof. Paripurna (Wakil Rektor Kerja
Sama dan Alumni) mewakili Rektor
dalam pertemuan ini. Prof. Paripurna
menyampaikan beberapa masukan
untuk proyek RUBIS-2 diantaranya
proyek RUBIS kedepannya dapat
melibatkan fakultas non-agro untuk
meningkatkan aspek multidisipliner
dari proyek ini, seperti Fakultas
Geografi dan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Selain itu, kaitannya
dengan peningkatan keterlibatan
masyarakat dalam proyek ini, Prof.
Paripurna juga menyarankan untuk
menggandeng program KKN UGM.
Ke depan, pertemuan lanjutan akan
dilakukan untuk membahas rencana
proyek RUBIS-2, termasuk
akomodasi masukan-masukan di
dalam pertemuan ini, seperti
pelibatan fakultas-fakultas non-agro
di UGM dan organisasi di luar
anggota konsorsium yang sudah
ada saat ini, serta peningkatan
dampak proyek ini untuk komunitas
petani. [Maylany]
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PENGEMBANGAN
PROGRAM INTERNATIONAL
MASTER OF EDUCATION IN
MUSEUMS AND HERITAGE
(EDUMAH) GLASGOW
UNIVERSITY, UK DENGAN
PRODI ARKEOLOGI, UGM
9 Februari 2022 - Subdit. KSLN

COMMEMORATING MOU
SIGNING UGM – UNIVERSITY OF
CANTERBURY, NEW ZEALAND
4 Februari 2022 - Subdit. KSLN

sambungan dari halaman 01
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Canterbury (UC) meresmikan
kerja sama merujuk pada penandatanganan MoU antara UGM dan UC yang
dilaksanakan pada akhir 2021 lalu. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan
dari New Zealand, yaitu Kevin Burnett selaku Duta Besar New Zealand untuk
Indonesia, Ben Burrowes, Desiree Lee, Naluri Bella Wati, Brett Berquist, Dr. Will
Shannon, Anna Foster, Audrey Voon, dan Monique van Veen selaku pembawa
acara. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan, yaitu Prof. Ir. Panut
Mulyono selaku Rektor UGM, Prof. Dr. Paripurna, Prof. Dr. Didi Achjari, Ir. Ali
Awaludin, Dr. Puji Astuti, Dr. I Made Andi Arsana, dan sebagainya.
Universitas Gadjah Mada dan New Zealand sebelumnya telah berkolaborasi dan
bekerja sama dalam Community Resilience and Economic Development
(CaRED) Program. Salah satu mitra dalam program tersebut ialah University of
Canterbury (UC), yang kemudian turut bekerja sama dengan Universitas Gadjah
Mada dalam mendukung penelitian dan proyek untuk menjawab tantangan
pembangunan di Indonesia.
Agenda peresmian MoU ini diawali dengan pemberian sambutan dan pidato dari
masing-masing perwakilan yang hadir, tak terkecuali dari Prof. Ir. Panut Mulyono
selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, yang mengatakan bahwa, “New Zealand
is certainly not new for us. UGM has done few collaborations with New Zealand in
teaching, research, and community engagement. This MoU will strengthen the
collaboration between New Zealand and UGM. I would like to thank this
remarkable milestone and hoping both university can be more productive
together.”

Universitas Gadjah Mada
mendapatkan penawaran dari
University of Glasgow, Skotlandia
untuk mendiskusikan kemungkinan
kerja sama dalam program
International Master of Education in
Museums and Heritage (EDUMaH).
Dalam program tersebut, UGM
direncanakan memiliki peran
sebagai Associate Partner, dimana
dosen dari UGM akan diundang
sebagai pengajar di program
EDUMaH dan mempromosikan
program ini di level universitas
hingga regional.
Saat ini University of Glasgow
sedang menyusun proposal
EDUMaH untuk mendapatkan hibah
dari Erasmus+. Jika proposal ini
lolos, maka angkatan pertama
program ini akan mulai pada
September 2023.
UGM, khususnya Departemen
Arkeologi yang turut serta dalam
pertemuan ini, menyambut dengan
antusias kesempatan kerja sama ini.
Melihat masih minimnya peserta
didik di level Magister di
Departemen Arkeologi UGM,
program ini diharapkan dapat
meningkatkan visibilitas dan kualitas
departemen. Selain itu, UGM juga
siap jika kerja sama di bawah
EDUMaH ini akan berlanjut ke
bentuk kerja sama lainnya, misalnya
Double Degree ataupun Joint Master
seperti yang telah dilaksanakan oleh
UGM di bawah program NoHA
(Network on Humanitarian Action).
[Maylany]

Pertemuan ini juga membahas skema kerja sama bagi kedua universitas
termasuk di dalamnya rencana inisiasi program double degree dengan Fakultas
Ekonomi UGM. [Izaad]
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PENGEMBANGAN PROGRAM
STUDENT EXCHANGE DI FIB
DENGAN PALACKY
UNIVERSITY OLOMOUC
11 Februari 2022-Subdit.KSLN

AUDIENSI DAN
PENANDATANGANAN MOU
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA DAN UGM
4 Februari 2022 - Subdit. KSDN

sambungan dari halaman 01
Universitas Gadjah Mada menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan
dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mendukung pertahanan negara. Perguruan
tinggi memegang peranan sebagai center of excellence di bidang sains,
teknologi, teknik, dan matematika atau STEM yang penting dalam konteks
ketahanan nasional. Pertahanan negara adalah hal penting yang telah
dimandatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk meningkatkan kemampuan
pertahanan negara diperlukan ilmuwan handal di berbagai bidang, mulai dari
bidang teknik hingga pertanian.
Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, memberikan presentasi
tentang berbagai inovasi UGM di bidang pertahanan. Menhan berdiskusi dengan
pimpinan Universitas dan fakultas terkait berbagai peluang kerja sama dan
pengembangan sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertahanan negara.
Isu yang dibahas di antaranya terkait pengembangan unmanned aerial vehicle
(UAV), pemetaan, serta agroindustri untuk mendukung kedaulatan pangan.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Menhan, UGM juga telah melakukan riset
di bidang pertahanan dan keamanan. Saat ini UGM tengah mengembangkan
berbagai riset serta melakukan hilirisasi berbagai produk riset, salah satunya di
bidang alat kesehatan. Pengembangan riset-riset strategis menjadi wujud upaya
UGM dalam mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing
bangsa. Beberapa produk hasil riset dipamerkan di Balairung oleh tim peneliti.
Menhan juga menyatakan akan mengajak perwakilan dari peneliti UGM untuk
mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan di LN dan didanai oleh Menhan
dalam rangka mengembangkan kompetensi anak bangsa untuk lebih
menciptakan penemuan-penemuan di bidang ketahanan negara. Beberapa tema
penelitian di bidang pertahanan ditindaklanjuti secara langsung untuk ke tahap
selanjutnya sesuai arahan dari Menhan.
Februari 2022

UGM menyelenggarakan pertemuan
daring dengan perwakilan Palacky
University Olomouc, Ondřej Pokorný
(Head of Indonesian Studies for
Tourism Study Programme
sekaligus Executive Advisor for Asia
- Vice Rector´s Office for
Internationalization). Pertemuan ini
memfasilitasi keinginan pihak
Palacky untuk mengirimkan
mahasiswa mereka secara luring ke
Fakultas Ilmu Budaya (FIB) untuk
mengikuti program reguler di
semester yang sedang berjalan ini.
Tiga program studi/departemen
yang turut dalam pembahasan ini,
yakni Program Studi Bahasa dan
Sastra Indonesia, Departemen
Sejarah, dan Departemen
Antropologi. Ketiga
prodi/departemen ini menyambut
dengan baik keinginan mahasiswa
dari Palacky untuk datang ke FIB.
Dengan jumlah mahasiswa yang
tidak terlalu banyak (4-5
mahasiswa), ketiga
prodi/departemen tersebut bersedia
untuk mengakomodasi mahasiswa
yang akan datang untuk masuk ke
dalam kelas reguler, meskipun
kemungkinan besar kelas sudah
berlangsung selama setengah
semester. Hal ini disebabkan
prodi/departemen tidak mungkin
membuka program khusus bagi
mahasiswa tersebut dikarenakan
jumlah yang terbatas.
Selain mengikuti kelas reguler,
mahasiswa dari Palacky juga akan
diberi kesempatan untuk mengikuti
beberapa program tambahan,
seperti riset lapangan dan kelas
bahasa Indonesia di INCULS UGM.
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KERJA SAMA DENGAN ACIAR
15 Februari 2022-Subdit.KSLN

IISMA PARTNERSHIP WEEK
DENGAN UPENN
(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)
9 Februari 2022 - Subdit. KSLN

Dalam rangkaian kegiatan Indonesian International Student Mobility Awards
(IISMA) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, menyelenggarakan kegiatan IISMA Partnership Meeting. Kegiatan ini
mengundang mitra perguruan tinggi luar negeri IISMA untuk melakukan
presentasi profil institusi dan berbagai skema kerja sama potensial yang dapat
dikembangkan dengan perguruan tinggi di Indonesia.
Rabu (09/02) UGM menjadi host dalam partnership meeting dengan
mengundang University of Pennsylvania (UPenn). Kegiatan ini diikuti hampir 100
peserta yang merupakan pimpinan universitas maupun kantor urusan
internasional perguruan tinggi di Indonesia. Pertemuan ini dibuka oleh Dr. Puji
Astuti selaku Direktur Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional (DKAUI)
UGM. Ia berharap melalui IISMA mahasiswa Indonesia mampu dihadapkan pada
berbagai permasalahan dan belajar melalui pengalaman langsung.
Sesi kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. Rachmat Sriwijaya, Ketua
Program IISMA. “Program IISMA tidak hanya untuk pengiriman mahasiswa,
tetapi juga untuk mempererat kerjasama antara perguruan tinggi internasional
mitra dan perguruan tinggi Indonesia.” kata Dr. Rachmat Sriwijaya.
Dr. Lauren Fiori, Associate Director Program Internasional di University of
Pennsylvania, kemudian melanjutkan sesi dengan memperkenalkan gambaran
umum UPenn dan program internasional. UPenn menyediakan 2 program untuk
International Guest Student Program (IGSP) dan Penn Summer Global Institute.
IGSP merupakan program studi satu semester yang terdiri dari 4 mata kuliah
Penn. Sedangkan Penn Summer Global Institute adalah sesi offline 6 minggu
atau sesi online 11 minggu, terdiri dari 2 mata kuliah di UPenn.

Australian Centre for International
Agricultural Research (ACIAR)
merupakan salah satu lembaga di
bawah Department of Primary
Industry (DPI) NSW Government
dengan tujuan memfasilitasi,
melakukan investasi dan mengelola
kemitraan strategis dengan lembaga
penelitian publik dan swasta untuk
meningkatkan produktivitas dan
keberlanjutan sistem pertanian dan
ketahanan pangan di negara-negara
mitra. Pusat Studi Bioteknologi,
merupakan salah satu pusat studi di
UGM yang fokus dalam melakukan
riset dan pengembangan keilmuan
dan telah melakukan riset
kolaborasi dengan dukungan
ACIAR.
Sejak tahun 2021 telah
direncanakan skema kolaborasi riset
dengan pendanaan dari ACIAR dan
skema kerja sama G to G antara
Indonesia - Australia melalui institusi
ACIAR - Badan Penelitian &
Pengembangan Pertanian
(Balitbang Pertanian) dan sebagai
pelaksana penelitian melibatkan
Pusdi Bioteknologi UGM dan Balai
Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah
Subtropika (Balitjestro). Namun
dalam perkembangannya, adanya
restrukturisasi di Pemerintah
Indonesia bahwa semua lembaga
penelitian masuk ke Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN),
akibatnya proses MoU terkendala.
Selasa (15/02) diselenggarakan
rapat dengan mengundang Pusdi
Bioteknologi, ACIAR dan Peneliti
Balitjestro untuk membicarakan hal
tersebut. Diskusi mengarah pada
kerja sama dengan skema Third
Party Note (TPN) antara UGM dan
(DPI) NSW Government yang
direpresentasikan ACIAR.[Adhe]

Pertemuan diakhiri dengan sesi tanya jawab membahas tentang rincian program
di UPenn dan kemungkinan kemitraan di masa depan dengan universitas di
seluruh Indonesia. [Izaad]
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PEMBAHASAN KERJA
SAMA LANJUTAN DENGAN
ACICIS, AUSTRALIA
17 Februari 2022-Subdit.KSLN

OVERSEAS EDUCATION EXPO (OEX) UGM
19 Februari 2022 - Subdit. KSLN

Overseas Education Expo (OEX) UGM merupakan pameran virtual tahunan yang
diselenggarakan oleh KUI UGM sebagai respon dari pandemi COVID-19 yang
membuat mahasiswa kesulitan dalam mencari informasi seputar kesempatan
studi di luar negeri. Melalui OEX, KUI UGM mengundang mitra-mitra
internasional UGM untuk berinteraksi dan berbagi informasi pada mahasiswa
terkait program akademik yang mereka tawarkan seperti pertukaran pelajar, short
course, beasiswa, dan sebagainya. Selain itu, OEX juga mengadakan sejumlah
seminar yang memberi informasi seputar persiapan studi luar negeri (seperti tes
kemampuan Bahasa Inggris) untuk semakin meningkatkan kesiapan mahasiswa
sejak awal dalam mengejar mimpi menimba ilmu di negara lain.
Pada tahun 2022 ini, OEX diadakan pada tanggal 19-20 dan 26-27 Februari
2022. Yang membuat rangkaian acara OEX 2022 berbeda dari tahun
sebelumnya adalah diselenggarakannya sejumlah pre-event, yaitu pada tanggal
15 Januari 2022 dalam bentuk webinar bertemakan “Studying Abroad 101: A
Deconstruction of Overseas Study” dan pada tanggal 5 Februari 2022 dalam
bentuk webinar kolaborasi bersama Yogya IISMA Festival 2022 dengan tema
“Exposing the Life of International Students: Living Abroad, How Do They Survive
and Thrive?”. Tercatat dalam OEX 2022 ada 43 mitra internasional UGM yang
berpartisipasi dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Australia, Eropa, dan
Amerika. Seluruh informasi terkait OEX 2022 dapat diakses melalui
https://oia.ugm.ac.id/oex-ugm/ [Petty]

Perjalanan kerja sama antara UGM ACICIS sudah lebih dari 20 tahun
dan telah menghasilkan berbagai
luaran terutama dalam kegiatan
mobilitas mahasiswa. Saat ini
sedang dilakukan pembaruan kerja
sama dan terdapat beberapa
perubahan dengan mengikuti
mekanisme administratif maupun
finansial UGM. Dokumen yang
sebelumnya bersifat MoU diubah
menjadi MoA dikarenakan isi
perjanjian lebih bersifat praktis
daripada general dan lebih mengikat
secara hukum. Draft telah direview
oleh penasihat legal dan telah
didiskusikan pada level pimpinan
untuk mendapatkan masukan
tertentu pada pasal-pasal tercantum.
Pertemuan ini adalah bentuk
fasilitasi UGM dalam melakukan
negosiasi, diskusi, atas beberapa
masukan baru dalam dokumen
kerjasama yang akan disepakati.
Salah satu usulan adalah mengenai
tuition fee yang semula 1.000 AUD /
semester menjadi 1.000.000 IDR /
sks dan telah disepakati para pihak.
Seluruh variabel yang memiliki
kemungkinan perubahan dalam
waktu dekat, akan dimasukkan
dalam Annex/Schedule agar jika ada
perubahan seperti harga tuition fee,
contact person, dll tidak perlu
merubah/membuat addendum baru.
ACICIS menyarankan agar
perjanjian lain mengenai kantor
ACICIS tidak dibuat terpisah dari
MoA ini melainkan dibuat sebagai
lampiran sebagai schedule/annex
“lease agreement”. Serta
pengurangan durasi kerjasama dari
5 tahun menjadi 2 tahun didasari
kemungkinan perubahan dalam
waktu singkat dan mempengaruhi isi
dari perjanjian kerja sama seperti
administrasi perkuliahan, birokrasi
kepemimpinan dll. Pasal ini akan
dinegosiasikan pada level pimpinan
setelah draft direvisi dan diajukan.
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PENYELENGGARAAN
SHELTER COVID DI
WISMA MARDLIYYAH
ISLAMIC CENTER UGM
21 Februari 2022-Subdit.KSDN

AUDIENSI DENGAN
GLOBAL HALAL HUB
21 Februari 2022 - Subdit. KSDN

Global Halal Hub (GHH) merupakan sebuah ekosistem untuk mempercepat
pengembangan produk unggulan lokal berorientasi halal menuju pasar global.
Sinergisme kukuh ini dibangun untuk mewujudkan Indonesia sebagai eksportir
produk halal terbesar dunia.
Global Halal Hub adalah asosiasi platform digital ekspor indonesia bersama tim
staf sus wakil presiden. Sekarang rata-rata dalam 1 bulan sudah mengirim 2 ton
produk halal dari indonesia. Terdiri dari 30 perusahaan swasta yang memiliki
lingkungan sejenis dan sudah berjalan lebih dari 5 tahun.
Dari pertemuan tersebut disepakati beberapa hal:
- Mou/PKS untuk LPPT/PUPT Halal-IHIS menjadi partner pengujian halal
internasional dan nutrition fact.
- MBKM-SKPI penyediaan SDM mahasiswa untuk magang pemasaran UKM.
UKMnya bisa koordinasi dengan DPKM mana yang diutamakan dari hasil
identifikasi.

Meningkatnya kasus Covid Omicron
di Yogyakarta mengakibatkan
peningkatan jumlah civitas
akademika yang terpapar Omicron.
Dengan daya tularnya yang tinggi
berdasarkan laporan dari GMC,
setiap harinya civitas UGM yang
terkonfirmasi positif antara 4-5
orang bahkan ada beberapa yang
harus rawat inap yang kemudian
dirujuk ke RSA. Kebutuhan tempat
isolasi semakin tinggi, dan Asrama
Mahasiswa Dharmaputera Baciro
tidak dapat menampung lagi civitas
akademika yang terpapar Covid.
Melihat kondisi tersebut pimpinan
Universitas segera mengadakan
rapat darurat untuk
mengantisipasinya dan diputuskan
bahwa Wisma Mardliyyah Islamic
Center (MIC) menjadi salah satu
solusi sementara untuk
menyelesaikan permasalahan
kebutuhan shelter UGM. Dalam
waktu satu pekan Wisma MIC
sudah harus siap untuk difungsikan
sebagai shelter dan menunjuk UGM
Residen sebagai pengelola. Dengan
kolaborasi dari DKAUI, TURT,
Direktorat Aset, UGM Residen,
PK4L, GMC, dan komando dari
Satgas Covid maka dilakukan
segala persiapan yang diperlukan,
mulai dari pembersihan ruangan
dari lantai 3-7. pembenahan
instalasi air dan saluran
pembuangan untuk mesin cuci,
pengecekan fasilitas pendukung
yang lainnya, keberfungsian kunci,
wifi, dan pencucian linen-linen yang
masih terpasang, penambahan
signage, pengaturan alur masuk
pasien dan penambahan fasilitas
olahraga untuk mengurangi stress.
Akhirnya tanggal 21 Februari 2022
Wisma MIC UGM sudah berfungsi
sebagai shelter Covid UGM bagi
civitas akademika UGM dan
keluarganya yang positif Covid-19
dan membutuhkan tempat isoman.
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Alumnus Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Edwin, kerap disapa,
melanjutkan paparan dengan
menyampaikan bahwa setelah lulus,
pekerjaan dan gelar bisa saja
berganti, namun gelar sebagai
alumni UGM akan tetap bertahan
selamanya. “Pesan saya ‘do not
underestimate yourself’ karena
suatu hal kecil yang kita lakukan
bisa berdampak sampai ke ujung,”

SINERGI UGM DAN KAGAMA: PEMBEKALAN
CALON WISUDAWAN PROGRAM SARJANA
DAN DIPLOMA PERIODE FEBRUARI 2022
22 Februari 2022 - Subdit. Hubal

Sinergi UGM dan KAGAMA kembali digelar dalam kegiatan Pembekalan Calon
Wisudawan Program Sarjana dan Diploma Periode Februari 2022 pada Selasa,
(22/02) secara daring. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 900 peserta calon
wisudawan periode Februari 2022 yang hadir via Zoom Meeting dan YouTube.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum.,
LL.M, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini penting karena para calon
wisudawan harus mulai memahami bahwa lulus tidak hanya untuk bekerja tetapi
juga untuk mengabdi pada masyarakat dengan bekal pembentukan karakter
yang dibangun selama masa studi. “Hidup nanti tidak hanya sekedar mencari
nafkah tapi juga akan menyebarkan suatu value/nilai UGM dan nilai ini nanti akan
berperan membawa visi misi UGM di masa depan sebagai calon pemimpin”.
Wakil Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc.,
Ph.D, juga turut memberikan sambutannya. Prof. Wihana menyampaikan bahwa
karakteristik dari alumni UGM sudah jelas karena sudah melekat. Nilai-nilai keUGM-an ini lanjutnya, akan dibawa terus sampai dunia kerja. Sebagai alumni
UGM juga harus bangga karena lulus dari kampus yang direkognisi dunia.
“Alumni UGM itu punya paradigma yang berbeda dengan yang lain. Lahir dari
universitas kerakyatan artinya mindset kita bekerja harus ada value
kebersamaan, keberlanjutan, yang nanti kembali ke rakyat,” kata Prof. Wihana.
Kegiatan pembekalan kali ini diisi oleh Sahabat UGM, Marsekal TNI (Purn)
Chappy Hakim yang merupakan tokoh militer di Indonesia dan Wakil Direktur
Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), alumnus Fakultas Ekonomika
dan Bisnis UGM, Edwin Hidayat Abdullah. Kegiatan ini menarik karena dipandu
oleh Direktur Urusan Internasional Universitas Esa Unggul sekaligus merupakan
seorang Notaris dan alumnus Fakultas Hukum UGM, Prita Miranti Suyudi.
Chappy memaparkan mengenai integritas. Berkaca dari kunci sukses
masyarakat Jepang, bahwa untuk bisa menjadi sebuah negara maju adalah
creating the new atau kaizen (penyempurnaan tiada henti). “Calon wisudawan
harus bisa mengejar untuk menjadi seseorang yang can do oriented. Kemudian
jadilah seseorang yang selalu berpikir kreatif karena semakin kreatif seseorang
maka akan semakin tinggi performance-nya dalam kehidupan,” ujar beliau.
Februari 2022

Edwin mengatakan ada empat hal
penting yang harus diperhatikan
lulusan UGM mengenai bagaimana
manusia beroperasi dan digerakkan
dalam kehidupan. Pertama adalah
relasi dengan orang. Kita harus
membuat relasi layaknya
kekerabatan, bukan seseorang yang
lain. Kedua adalah value atau nilai,
yang nilai ini bukan hanya sekedar
wacana namun juga ada
manifestasinya dalam kehidupan.
“Karena nilai yang sebenarnya
adalah nilai yang bisa menjadi suri
tauladan,” lanjutnya. Ketiga adalah
pengetahuan, karena pengetahuan
seperti dua sisi uang koin ketika
digunakan, bisa membawa hal baik
atau hal buruk. Keempat adalah
interest, karena kita harus memiliki
kepentingan atau ketertarikan untuk
terus berkembang. “Keempat
prinsip tersebut akan sangat
membantu kita dalam menjalankan
kehidupan karena in the end of the
day, yang kita cari bukan cuma uang
atau jabatan, tetapi our own legacy
yang bisa bermanfaat untuk dibagikan di masa depan,” pungkasnya.
Setelah paparan dari kedua
narasumber, kegiatan berlangsung
interaktif dan banyak peserta yang
bertanya mengenai kiat-kiat
menghadapi banyaknya arus
informasi. Tidak hanya bekal untuk
mencari kerja, hal lain yang
dibutuhkan juga adalah cara
bagaimana agar dapat bertahan dan
berkembang serta bermanfaat bagi
orang lain. Harapannya para peserta
dapat menggali sebanyakbanyaknya manfaat dari apa yang
disampaikan oleh pembicara.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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Hal inilah yang dapat membawa
Group Asian Paints dapat bersaing
di tengah dunia industri yang
kompetitif. Dalam kerja sama tim
juga harus saling terbuka untuk
setiap ide. Membangun
kepercayaan agar kerja tim dapat
efektif dan efisien.

WEBINAR KARIER BERSAMA PT
ASIAN PAINTS INDONESIA:
“LEAD YOURSELF TO BEING A
LEADER”
23 Februari 2022 - Subdit. Hubal

Universitas Gadjah Mada melalui Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional (DKAUI) bersama PT Asian Paints Indonesia mengadakan webinar
bertajuk “Lead yourself to being a Leader” pada Rabu, (23/02) secara daring
melalui Zoom Meeting Room. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 90 peserta yang
berasal dari UGM dan umum.
Sekretaris DKAUI, Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D., dalam sambutan
pembukanya mengatakan bahwa kegiatan ini akan memberikan bekal diri untuk
menjadi pemimpin yang baik di masa depan. “Kemampuan untuk berkarya di
tengah masyarakat maupun di dunia industri, itu tidak cukup hanya dengan
kemampuan akademis saja, tetapi juga kemampuan leadership yang dimulai dari
lingkungan terkecil dulu,” ujarnya.
PT Asian Paints Indonesia merupakan salah satu dari 10 perusahaan pelapis
dekoratif terbaik di dunia. Perusahaan ini sudah mulai beroperasi di Indonesia
sejak tahun 2016 dan tersebar di 15 negara lainnya. Manager Human Resources
PT Asian Paints Indonesia, Alauddin, menyampaikan terdapat tiga budaya kerja
di PT Asian Paints Indonesia yaitu inovatif, terbuka dan interaktif, serta apresiatif.
Asian Paints juga menanamkan nilai-nilai kerja keras yang membawa
perusahaan ini dikenal dunia.
Paparan utama disampaikan langsung oleh President Director Asian Paints
Indonesia, Abilasha Kannan. Abilasha, kerap disapa, sudah bergabung dengan
Asian Paints sejak tahun 2007 sebagai Management Trainee. Abilasha
memaparkan nilai-nilai yang ada di dalam Group Asian Paints yang secara tidak
langsung menjadi karakter dalam dirinya pula. Pertama ialah hadir untuk
kesuksesan bersama. Abilasha menjelaskan bagaimana pentingnya kerja tim
untuk kesuksesan bersama. “Jika kerja sama antara dua orang bisa
menyelesaikan satu hal kecil, maka tim yang lebih besar dan bisa bekerja sama
akan menghasilkan sesuatu yang besar pula,” ujarnya.
Februari 2022

Kedua adalah creative zeal. Cara
menumbuhkan kreativitas adalah
dengan menyisihkan waktu untuk
membaca sebanyak mungkin.
Perkaya ilmu dan coba berkontribusi
aktif mulai dari hal kecil. Jangan
pernah berhenti untuk penasaran
dan harus selalu mau belajar hal
baru baik dari sekitar maupun dari
orang-orang yang kita temui.
Ketiga adalah selalu menggunakan
pendekatan ilmiah. Berikan validasi
berdasarkan data-data yang sudah
dikumpulkan dan didiskusikan.
Kemudian keempat ada keberanian,
yaitu berani untuk bermimpi besar,
berpikir out of the box agar bisa
memiliki banyak sudut pandang
dalam menilai suatu hal, dan jangan
pernah menerima status quo atau
tidak berkembang kemana pun.
Kelima, ada nilai integritas yang
merupakan salah satu nilai yang
paling penting. Harus dapat
membangun kepercayaan dan
menjaga komitmen dengan rekan
kerja. Terakhir adalah customer
passion, berorientasi pada
konsumen dan selalu semangat
dalam melayani.
Nilai-nilai tersebut, kata Abilasha,
tidak hanya menyatu dengan Group
Asian Paints tapi juga seluruh
karyawannya. Nilai-nilai tersebut
juga dapat digunakan di kehidupan
sehari-hari maupun dalam karier.
Pada kesempatan ini pula, PT Asian
Paints Indonesia tidak hanya
memberikan bekal karier namun
juga membuka kesempatan karier
maupun magang bagi peserta yang
berminat. Melalui kegiatan ini
diharapkan para peserta nantinya
bukan hanya mampu secara literasi,
tapi juga mampu dalam hal life skill
dan leader skill.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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INITIAL MEETING
UGM DENGAN
LANCASTER
UNIVERSITY
23 Februari 2022-Subdit.KSLN

THE 10TH ASEAN+3 HEADS
OF INTERNATIONAL
RELATIONS MEETING
24 Februari 2022 - Subdit. KSLN

ASEAN+3 Heads of International Relations Meeting merupakan forum rutin yang
diselenggarakan sebagai wadah bagi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama/
Akademik dan/atau Urusan Internasional Universitas Anggota AUN dan
ASEAN+3 Unet untuk membahas strategi implementasi dan untuk memobilisasi
pengetahuan instrumental dalam pengorganisasian program, proyek, dan proyek
utama Jaringan Universitas ASEAN yang akan datang.
Kamis (24/02) diselenggarakan forum yang ke-10 secara daring. UGM diwakili
oleh Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UGM, Bapak I Made Andi Arsana,
Ph.D. Pertemuan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari anggota
AUN dan ASEAN+3. Kegiatan dibuka oleh Dr Choltis Dhirathiti yang merupakan
AUN Executive Director.
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Universitas Gadjah Mada
mengadakan pertemuan daring
bersama University of Lancaster
pada Rabu (23/02) untuk
mendiskusikan kemungkinan kerja
sama sebagai tindak lanjut
pertemuan awal antara Kasubdit
Kerja Sama Internasional UGM, I
Made Andi Arsana, Ph.D. dengan
Cross-Faculty Associate Dean
Global Engagement University of
Lancaster, Mark Stevenson dalam
forum UK-ID TNE yang
diselenggarakan oleh British Council
pada bulan Oktober 2021.
Pertemuan lanjutan ini turut
mengundang beberapa fakultas di
UGM yang relevan dengan program
studi yang ada di Lancaster, yakni
Fakultas Biologi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Fakultas
Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan
Keperawatan, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan
Fakultas Psikologi.
Perwakilan dari fakultas-fakultas di
UGM menyampaikan ketertarikan
mereka untuk menjalin kerja sama
dengan University of Lancaster di
berbagai bidang, seperti riset
bersama, double degree, summer/
winter program, dan beberapa
bentuk kerja sama lainnya. Pihak
Lancaster menyambut dengan
sangat baik keinginan dari UGM ini.
Sebagai tindak lanjut, UGM akan
mengirimkan daftar program dan
usulan bentuk kerja sama dari
masing-masing fakultas tersebut
untuk kemudian dikaji secara
internal di Lancaster. Setelah itu,
diharapkan akan ada diskusi
lanjutan yang lebih mengerucut
untuk merealisasikan usulan-usulan
kerja sama tersebut. [Maylany]
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Dalam pertemuan ini, Bapak
Stéphane Dovert juga
menyampaikan adanya
kemungkinan kerja sama dalam
penerbitan jurnal yang ditulis
dalam bahasa Inggris atau bahasa
Prancis. Bapak Stéphane Dovert
juga menyampaikan bahwa ia
mendukung peningkatan proyek
penelitian bersama antara sivitas
akademika UGM dengan pihakpihak dari Prancis.

PERTEMUAN DENGAN
KONSELOR KEBUDAYAAN
KEDUTAAN BESAR PERANCIS DI
INDONESIA
25 Februari 2022 - Subdit. KSLN

UGM menerima kunjungan dari Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar
Perancis di Indonesia pada hari Jumat (25/2). Kunjungan ini dipimpin oleh
Bapak Stéphane Dovert selaku Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar
Perancis di Indonesia dan François Dabin selaku Direktur IFI-LIP
Yogyakarta. Kunjungan ini diterima oleh Prof. Ir. Panut Mulyono selaku
Rektor UGM dan beberapa perwakilan lain dari UGM.
Bapak Stéphane Dovert menyampaikan terima kasih kepada UGM karena
telah mengizinkan beliau dan tim untuk melakukan kunjungan secara
luring di tengah situasi pandemi saat ini. Meskipun kunjungan diadakan
secara luring, kunjungan ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara
optimal. “Universitas Gadjah Mada adalah mitra universitas bagi Prancis
di Indonesia.” klaim Bapak Stéphane Dovert.
Pernyataan ini didukung oleh Ketua Program Studi Sastra Prancis, Dr.
Hayatul Cholsy, yang hadir bersama Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu
Budaya, Dr. Mimi Savitri, M.A.. Beliau menyampaikan bahwa Program
Studi Sastra Prancis akan menjadi tuan rumah bagi satu profesor penutur
asli untuk mengajar di Program Studi Sastra Prancis. Tak hanya itu, kerja
sama lain antara UGM dengan Prancis dan IFI yang saat ini sedang
berjalan ialah program magang mahasiswa yang berada di bawah
Fraincáis Langue Etrangère (Bahasa Prancis untuk Penutur Asing) atau
singkatnya program FLE.
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Masih terkait dengan kerja sama
antara UGM dengan IFI, pihak
UGM menyampaikan bahwa Pusat
Bahasa di Fakultas Ilmu Budaya
menyediakan layanan
pembelajaran bahasa Indonesia
yang dapat membantu kesulitan
mahasiswa Prancis terkait dengan
kemampuan berbahasa Indonesia
yang belum maksimal. Sebaliknya,
UGM juga menyediakan kursus
singkat Bahasa Prancis bagi
mahasiswa UGM secara umum
dengan bobot 2 SKS.
Sebagai penutup pertemuan, Prof.
Ir. Panut Mulyono berharap agar
kerja sama yang telah terjalin
antara UGM dengan lebih dari 20
institusi di Prancis dapat terus
diperkuat dan ditingkatkan. Dalam
hal ini, Prof. Dr. Paripurna
kemudian mengatakan bahwa
UGM juga akan meningkatkan
kesempatan bagi para dosen
untuk meneruskan studi di Prancis.
Acara kunjungan kemudian diakhiri
dengan pertukaran cinderamata
antara Prof. Ir. Panut Mulyono dan
Bapak Stéphane Dovert.
[Maylany]
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PENGEMBANGAN
PROGRAM DOUBLE
DEGREE ANTARA
PRODI IUP MKP UGM
DENGAN UNIVERSITY
OF BIRMINGHAM, UK
28 Februari 2022-Subdit.KSLN

BRIGHT INDONESIA
25 Februari 2022 - Subdit. KSLN

UGM mendapatkan penawaran inisiasi kerja sama dengan konsorsium
universitas di Finlandia dengan anggota JAMK University of Applied Sciences
dan Haaga-Helia University of Applied Sciences melalui perantara BRIGHT
Indonesia, sebuah lembaga konsultan yang berfokus pada Market Entry
Development yang berkantor di Jakarta.
BRIGHT Indonesia mengundang UGM untuk mengadakan pertemuan awal pada
Jumat (25/02) guna mendapatkan informasi terkait calon mitra dan program yang
hendak ditawarkan. Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari BRIGHT Indonesia
menjelaskan bahwa JAMK dan Haaga-Helia menawarkan program Pathway
berbentuk 1+3, dengan rincian 1 tahun di UGM dan 3 tahun ditempuh di
universitas di Finlandia. Nantinya gelar yang didapat adalah gelar dari universitas
di Finlandia. Biaya perkuliahan secara penuh dibayarkan oleh mahasiswa.
Meskipun demikian, ada kesempatan untuk mendaftar beasiswa Erasmus+
Global Funding dan kesempatan bekerja di Finlandia selama 2 tahun setelah
lulus. Selain itu, ada juga subsidi dari pemerintah Finlandia untuk Pathway
program. Namun, skema subsidi ini akan lebih banyak didiskusikan ketika
pertemuan langsung dengan JAMK dan Haaga-Helia.
Menanggapi informasi dari BRIGHT Indonesia, UGM, yang diwakili oleh Kasubdit
Kerja Sama Internasional, I Made Andi Arsana, Ph.D., menyatakan bahwa bentuk
kerja sama 1+3 masih sangat asing untuk sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Untuk itu, UGM menyarankan untuk dapat membuat program double degree
ataupun pertukaran mahasiswa yang secara umum sudah banyak dilakukan di
UGM. Skema double degree, misalnya, bisa dinilai lebih adil, baik bagi institusi
dan mahasiswa, karena mahasiswa akan mendapatkan dua gelar dari dua
instansi yang berbeda, bukan hanya dari pihak Finlandia saja. Selain itu,
pembelajaran di UGM juga memerlukan waktu yang cukup agar mahasiswa
dapat mengikuti program-program wajib universitas secara maksimal, seperti
program KKN.
Saran-saran dari UGM ini akan didiskusikan lebih lanjut antara BRIGHT
Indonesia dan konsorsium universitas di Finlandia. Jika kemungkinan kerja sama
masih bisa dijajaki, pertemuan lanjutan akan diadakan antara UGM, BRIGHT
Indonesia, dan konsorsium JAMK - Haaga-Helia. [Maylany]
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International Undergraduate
Program (IUP) Manajemen dan
Kebijakan Publik (Public Policy and
Management) saat ini sedang
menjajaki pengembangan program
Double Degree dengan University of
Birmingham (UoB), UK. Pertemuan
pada Senin, (28/02) dihadiri oleh
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, FISIPOL UGM, Dr.
Poppy Sulistyaning Winanti, Wakil
Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni
dan Penelitian, Fina Itriyati, Ph.D,
Ketua Prodi Manajemen dan
Kebijakan Publik, Dr. Gabriel Lele
dan Tim GEO FISIPOL. Sedangkan,
pihak UoB dihadiri oleh tim dari
College of Social Sciences.
Pertemuan ini membahas skema DD
yang memungkinkan
diselenggarakan antar dua institusi.
Skema yang ditawarkan UoB adalah
2+2, namun agak sulit
diselenggarakan di Prodi MKP
karena pada tahun terakhir
mahasiswa harus mengikuti program
wajib KKN dan Skripsi sehingga
dimungkinkan mahasiswa akan lulus
lebih dari 4 tahun masa studi.
Sehingga ditawarkan beberapa
pilihan skema dan juga skema fast
track 2+2+1 dimana mahasiswa bisa
mendapatkan gelar sarjana dan juga
pascasarjana. Skema ini akan
didiskusikan secara internal di UoB
skema mana yang paling mungkin
untuk diselenggarakan.
Dr. Poppy memberikan simpulan
untuk mengakhiri pertemuan bahwa
selain skema program, hal yang juga
harus dipertimbangkan adalah
mengenai biaya pendidikan bagi
mahasiswa yang tentunya tidak
sedikit, walaupun bagi sebagian
orang tua tidak menjadi masalah.
[Adhe]
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Pada sesi ini program IISMA
dikenalkan kepada mahasiswa
dengan harapan mereka akan
tertarik dan bersemangat
menyiapkan diri untuk berpartisipasi
di tahun 2022 ini. Meskipun
diselenggarakan secara bersama,
rangkaian kegiatan pertama ini
digawangi oleh Universitas Gadjah
Mada dan Universitas Islam
Indonesia.

JOGJA IISMA FESTIVAL 2022
29 Januari - 12 Februari 2022 - Subdit. KSLN

Enam perguruan tinggi di Jogja, yaitu UGM, UPN, UNY, UMY, UII dan UAD
menyelenggarakan acara promosi Indonesian International Student Mobility
Awards (IISMA) secara bersama. Program bersama ini diberi tajuk Jogja IISMA
Festival yang diselenggarakan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang
berlangsung selama bulan Februari 2022.
Rangkaian kegiatan pertama (29 Jan 2022) mengambil tema Informasi Umum
IISMA dengan pembicara Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc sebagai Plt Direktur Belmawa
ketika itu. Beliau didampingi oleh Dr.Eng. Ir. R. Rachmat A. Sriwijaya, S.T., M.T.,
D.Eng., IPM., ASEAN Eng. selaku Ketua Program IISMA.

Rangkaian kegiatan kedua (5
Februari 2022) dilaksanakan dengan
tema pelaksanaan program IISMA
melalui sharing session dari staf dan
alumni IISMA. Pada kesempatan itu,
hadir Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D
sebagai Ketua LLDikti Wilayah V
DIY. Bersama beliau, hadir juga Ibu
Sabrina Hikmah Ramadianti selaku
program specialist Asia dan Middle
East untuk Program IISMA. Tidak
hanya itu, sesi ini juga
mendatangkan Kendrick Tjandra
yang merupakan Koordinator
Komunikasi IISMA. Informasi dari
para staf ini dilengkapi juga dengan
informasi dari alumni yang berbagi
dengan semangat bagi calon
penerima IISMA.
Sesi yang ketiga (12 Februari 2022)
atau yang terakhir secara khusus
membahas perihal rekognisi atau
pengakuan SKS yang sudah
ditempuh di oleh mahasiswa perta.
Perlu dipahami bahwa strategi dan
kebijakan yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
perlu mendapat dukungan dari
universitas terutama program studi
atau fakultas di universitas terkait.
Oleh karena itu dipandang perlu
adanya penyamaan pandangan dan
diskusi bagaimana proses
pengakuan SKS bagi mahasiswa
yang terlibat. [Petty]
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