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UGM MENYAPA ALUMNI
DI TIONGKOK
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan
KAGAMA menggelar kegiatan “Sinergi
UGM dan KAGAMA: UGM Menyapa
Alumni di Tiongkok” pada Senin,
(17/01) secara daring melalui Zoom
Meeting Room. h.08

PENANDATANGANAN
MOU PERUSAHAAN GAS
NEGARA TBK DAN UGM
Pada tanggal 28 Januari 2022
Universitas Gadjah Mada dan PT.
Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)
menandatangani Perjanjian Kerja
Sama. h.13

INITIAL MEETING
BETWEEN UGM
AND KFUPM
Pada hari Selasa (25/01), Universitas Gadjah Mada
menyelenggarakan pertemuan perkenalan secara
virtual dengan King Fahd University of Petroleum
and Minerals (KFUPM), Arab Saudi. Pertemuan ini
difasilitasi dan dibuka oleh KBRI Riyadh dengan
sambutan dari Y.M. Dr. Abdul Aziz Ahmad, Duta
Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
BERSAMBUNG KE HAL.10

ACP INTERNATIONAL
WORKSHOP "SAFETY
MANAGEMENT BEYOND
COVID-19”
ACP bersama dengan UGM, Kansai
University of International Studies
(KUIS), dan Universiti Utara Malaysia
(UUM) mengadakan webinar. h.10

PT BANK
MANDIRI TBK
MENYEWA
ASET UGM
5 Januari 2022 - Subdit. KSDN

Kerja sama ini dilakukan UGM
dengan PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk untuk pemanfaatan aset milik
universitas. Dalam kesempatan ini
dilakukan penandatanganan Akta
Sewa Menyewa secara notariil
tentang sewa menyewa bangunan
rumah dinas blok L-6 dengan jangka
waktu sewa selama 5 tahun
(06 Sep. 2020 - 05 Sep. 2025).

KERJA SAMA TRIDHARMA
UGM DAN UNISMA

Bangunan tersebut dimanfaatkan
oleh Bank Mandiri dalam rangka
memenuhi kebutuhan ruang kantor
untuk kegiatan/bisnis.

4 Januari 2022 - Subdit. KSDN

UGM menjalin kerja sama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan
Universitas Islam Malang (UNISMA). Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian hasil yang lebih optimal bagi kedua institusi. Para pihak berdiskusi
terkait bidang-bidang kerja sama implementatif yang dapat dilakukan di waktu
mendatang. Salah satunya dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.
UGM dan UNISMA dapat bersinergi dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat
bagi institusi maupun bagi kepentingan bangsa. UGM yang dianggap menjadi
perguruan tinggi yang konsisten berada pada tataran teratas di Indonesia
maupun di tingkat dunia. UNISMA memerlukan pendampingan dari UGM
khususnya untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memerlukan
sinergi perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan programprogram bagi mahasiswa.

SOSIALISASI
MSIB BATCH 2
6 Januari 2022 - Subdit. KSDN

Sosialisasi MBIS batch kedua kali ini
merupakan kesinambungan
sosialisasi yang telah dilaksanakan
sebelumnya di akhir tahun 2021.
Acara sosialisasi diisi pemaparan
buku panduan magang oleh Dr. Nur
Abdilah Siddiq, S.T, dosen Fakultas
Teknik UGM yang juga koordinator
MSIB UGM. Kegiatan juga diisi
berbagi pengalaman dari mahasiswa
UGM yang telah mengikuti program
MSIB batch pertama.
Dari sosialisasi ini, mahasiswa UGM
mendapatkan banyak strategi ketika
mendaftar program MSIB versi
Kemendikbud, termasuk bagaimana
bisa lolos dalam seleksi
administrasi, tips wawancara
dengan pihak industri, dan berbagai
pengalaman mengikuti MSIB dari
para mahasiswa UGM batch 1.
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Halaman 02 dari 15

Zulfa mengikuti studi independen di
Sekolah Ekspor, ia mendapatkan
ilmu tentang ekspor mulai dari
melihat peluang hingga cara masuk
di marketplace. Zulfa bahkan
diajarkan dalam mengemas dan
memasarkan produk.
Ada pula Jamalul yang magang di
PT Berau Coal dan belajar langsung
bagaimana dunia pertambangan
yang tidak terbatas pada bidang
teknik saja, namun juga banyak
bidang lain seperti proses
pengelolaan budidaya ternak di area
pascatambang.

SHARING SESSION DAN
SOSIALISASI PROGRAM MAGANG
DAN STUDI INDEPENDEN
KAMPUS MERDEKA 2022
6 Januari 2022 - Subdit. Hubal

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional (DKAUI) UGM
melangsungkan kegiatan “Sharing Session dan Sosialisasi Program Magang dan
Studi Independen Kampus Merdeka 2022” pada Kamis, (06/01) secara daring
melalui Zoom Meeting Room dan Youtube. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 190
peserta.
Direktur KAUI, Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. menyampaikan bahwa para
peserta harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari acara hari ini untuk bekal
ketika mendaftar program magang atau studi independen pada Kampus
Merdeka.
Sharing session kali ini mengundang narasumber mahasiswa yang sedang
menjalankan program magang dan studi independen yaitu Ongky Suherman
Heng dari Teknik Geologi, Zulfa Pramita Ramadani dari Ilmu Ekonomi, Diatri
Rahima Adristi dari Teknik Fisika, dan Jamalul Lail dari Ilmu dan Industri
Peternakan. Para narasumber ini membagikan pengalamannya selama mengikuti
proses seleksi hingga akhirnya dapat diterima untuk magang maupun studi
independen di perusahaan yang mereka tuju. Diskusi kali ini dipandu oleh Dr.
Abdillah Siddiq, S.T. dan Dr. Muhsin Al Anas, S.Pt.
Alasan para narasumber mengikuti program magang dan studi independen tidak
hanya untuk mendapatkan pengalaman baru dan menerapkan ilmu yang
didapatkan di bangku kuliah, namun juga untuk merasakan langsung bagaimana
dunia kerja atau dunia industri yang sebenarnya. Ongky misalnya, mendapatkan
kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan integrasi dan otomatisasi Microsoft
dan Power BI. Diatri yang magang di PT Indonesia Power turut serta menjadi job
shadowing para teknisi hingga membuat laporan harian, bulanan, dan akhir.
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Galilah ilmu
sebanyakbanyaknya
sebagai bekal
Selama menjalani program,
beberapa kendala seperti
manajemen waktu, proses
pembuatan laporan atau
menghadapi atasan maupun rekan
kerja, menjadi pelajaran tersendiri
bagi narasumber. Manfaat yang
didapatkan pun sangat banyak
seperti penguatan soft skill maupun
hard skill, problem solving, bahkan
manfaat lain seperti upah hingga
jaringan yang luas.
Setelah paparan, kegiatan
dilanjutkan dengan tanya jawab
antar peserta dan narasumber.
Melalui kegiatan ini, diharapkan
peserta, khususnya mahasiswa
tingkat tiga ke atas, dapat mengikuti
program magang atau studi
independen di perusahaan mitra.
Selain turut menyukseskan program
MBKM, mahasiswa juga mendapat
bekal untuk merasakan langsung
bagaimana dunia kerja yang dapat
digunakan setelah lulus dari bangku
kuliah. [Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

Halaman 03 dari 15

KEDUTAAN
MALAYSIA
JAJAKI
ENDOWMENT
CHAIR
12 Januari 2022 - Subdit. KSLN

UGM memfasilitasi pertemuan
dengan Kedutaan Malaysia yang
dipimpin oleh Menteri Penasihat
(Pendidikan), Prof. Madya Dr. Mior
Harris Mior Harun.

HIBAH TRUCK DUTRO
DARI PT HINO (HMMI)
8 Januari 2022 - Subdit. KSDN

UGM menerima hibah truk ringan dari PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
(HMMI) yang diserahkan langsung oleh Presiden Direktur HMMI, Masahiro Aso,
kepada Rektor UGM. Hibah yang diberikan berupa 1 unit Light Truck Hino Dutro
senilai Rp 292.974.000,00, untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian
di lingkungan UGM, khususnya di Departemen Teknik Mesin, Sekolah Vokasi.
Hibah ini diberikan sebagai salah satu wujud peran aktif HMMI dalam
memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan melalui kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR), dan juga dalam rangka menyambut 40 tahun
kehadirannya di Indonesia. Hibah diperuntukkan juga sebagai alat bantu proses
belajar mengajar dan praktik bagi para mahasiswa sekolah vokasi UGM, agar
dapat terus menghasilkan lulusan yang handal untuk mendukung pembangunan
nasional di Indonesia.
Selain hibah, para pihak juga melakukan penandatanganan kerjasama di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua pihak
berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk
meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing.

Diskusi yang dipimpin oleh Dr. I
Made Andi Arsana selaku Kepala
Sub Direktorat Kerja Sama
Internasional UGM ini dilaksanakan
secara daring dan secara intensif
membahas peluang posisi
endowment chair di UGM. Dr. Made
Andi menyampaikan bahwa
beberapa waktu ke belakang UGM
pernah melakukan skema kerja
sama serupa yang dikelola langsung
oleh fakultas. Sehingga bukan tidak
mungkin jika Kedutaan Malaysia
hendak melakukan kerja sama
serupa dengan UGM.
Skema kerja sama dalam bentuk
‘chair’ ini pernah diselenggarakan
oleh Fakultas Ilmu Budaya yang
bekerja sama dengan Kedutaan
Besar India, serta Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat,
dan Keperawatan yang mempunyai
kontrak kerja berjangka empat tahun
(saat ini masih berlangsung) dengan
UNESCO. Melihat kesempatan ini,
Kedutaan Malaysia juga berharap
dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh akademisi dari Universitas di
Malaysia.
Adapun rencana selanjutnya adalah
Kedutaan Malaysia akan
memetakan potensi dan juga skema
kerja sama dengan UGM untuk
pelaksanaan program ini. UGM pun
akan menyambut baik hal ini dan
berkomitmen untuk mendukung
terselenggaranya program chair
dengan Malaysia di masa
mendatang. [Cahya]
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“Last but not least adalah integritas.
Karena integritas merupakan hal
yang sangat kita junjung dalam
setiap aksi yang dilakukan di Ninja
Xpress,” tambahnya.
Sebagai HR, Tiarra juga melihat
bahwa komunikasi antar generasi
sangat penting untuk
keberlangsungan sebuah
perusahaan maupun grow as an
individual. Oleh karena itu, menurut
Tiarra perlu adanya organisasi yang
bisa handle setiap generasi.

UGM DAN NINJA XPRESS GELAR
WEBINAR KARIER “A CLOSER LOOK
AT WORKING IN TECH-ENABLED
LOGISTIC COMPANY”
14 Januari 2022 - Subdit. Hubal

Universitas Gadjah Mada melalui Subdirektorat Hubungan Alumni bersama Ninja
Xpress mengadakan webinar karier bertajuk “A Closer Look at Working in Techenabled Logistic Company” yang dilangsungkan pada Jumat, (14/01) secara
daring. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dihadiri lebih dari 45 peserta yang
berasal dari berbagai macam universitas.
Sekretaris Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional, Wirastuti
Widyatmanti, S.Si., Ph.D., dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa
teman-teman mahasiswa harus memiliki skill untuk bertahan di dunia kerja dan
tidak hanya itu, sebelum lulus juga harus memperkaya diri dengan belajar literasi
skill. “Harapannya teman-teman bisa mendapat ilmu dan wawasan yang sangat
berharga terutama mengenai skill yang dibutuhkan setelah lulus nanti,” ujarnya.
Webinar kali ini diisi oleh HR Business Partner Tech dari Ninja Xpress, Tiarra
Dya Arma Lucita, sekaligus merupakan alumnus dari Fakultas ISIPOL UGM.
Tiarra mengawali paparannya dengan menjelaskan mengenai Ninja Van yaitu
startup berbasis teknologi berupa perusahaan logistik di Singapura. Sedangkan
Ninja Xpress merupakan perusahaan jasa pengiriman yang melayani hingga
pelosok Indonesia sejak tahun 2015. Hingga 2021, Ninja Xpress sudah menjalin
banyak kerja sama dengan perusahaan decacorn. Perusahaan ini bahkan sudah
melebarkan sayap di beberapa negara Asia Tenggara. Sebagai HRBP Tech,
Tiarra bertanggung jawab pada bidang tekhnologi terutama pada kerja sama
dengan mitra lain.
Tiarra menjelaskan di Ninja Xpress memegang kultur dari Ninja Van dan budaya
Indonesia, misalnya selalu berkolaborasi dan terbuka untuk setiap ide hingga
mengesampingkan ego dan peduli dengan sekitar. Di perusahaan logistik,
dibutuhkan talenta yang selalu sigap beraksi, mau terus belajar dan berkembang,
serta berkomitmen dan memenuhi janji.
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Selama berkarier di Ninja Xpress,
Tiarra mengimplementasikan ilmu
yang didapatkan semasa kuliah.
“Tidak cuma ilmu di kelas,
pengalaman seperti organisasi atau
event itu ternyata banyak banget
pengaruhnya di dunia kerja,”
katanya.
Banyak yang ia pelajari selama di
Ninja Xpress. Tidak hanya fungsinya
sebagai HR, namun Tiarra juga
belajar mengenai software
engineering, organization
development & management, yang
bukan merupakan ilmunya selama di
bangku perkuliahan. Tiarra berpesan
bahwa setiap orang bisa berkarier di
mana pun asalkan mau terus
belajar.
Setelah paparan kegiatan
dilanjutkan sesi tanya jawab yang
berlangsung secara interaktif dan
diakhiri dengan quiz yang diberikan
oleh Ninja Xpress.
Era digital tentu akan membutuhkan
banyak SDM unggul. Karenanya,
webinar ini diharapkan dapat
memberikan informasi seputar
budaya perusahaan, pengalaman
dari narasumber, atau informasi
mengenai skill yang harus
dikembangkan.
Melalui kegiatan ini pula, peserta
diharapkan dapat mulai
mempersiapkan diri dan membekali
diri dengan ilmu sebanyak mungkin.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

Halaman 05 dari 15

PERTEMUAN
DENGAN IFI
DAN UBFC
GRADUATE
SCHOOL EIPHI
19 Januari 2022 - Subdit. KSLN

HIBAH MIHRAB DAN MIMBAR
DARI PT TWC UNTUK MASJID
MARDLIYYAH UGM
13 Januari 2022 - Subdit. KSDN

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) (PT
TWC) selain telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan Islamic
Center, PT TWC juga memberikan bantuan pengadaan Mihrab dan Mimbar di
Masjid Mardliyyah UGM.
PT TWC menyadari bahwa mihrab dan mimbar merupakan ikon yang mewakili
wajah masjid yang sangat besar peranannya dalam mengobarkan semangat
kegiatan dakwah kepada umat Islam. Sebagai perwujudan dukungan tersebut
PT TWC menyerahkan mihrab dan mimbar Masjid Mardliyyah UGM dengan
ditandatanganinya BAST Hibah padatanggal 13 Januari 2022 di Masjid
Mardliyyah Islamic Center UGM.
Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT TWC (Edi Setijono) dan
diterima oleh Wakil Rektor Kerja Sama dan Alumni UGM (Prof.Dr.Paripurna,
S.H., M.Hum., LL.M).

Universitas Gadjah Mada
mendapatkan penawaran inisiasi
kerja sama dari UBFC Graduate
School - EIPHI, Prancis melalui
fasilitasi dari Institut Français
Indonesia (IFI). Untuk
menindaklanjuti penawaran tersebut,
UGM diwakili oleh KUI pusat dan
KUI Fakultas MIPA melakukan
pertemuan daring dengan Frédéric
Peneau, Manajer EIPHI dan
Andraine Arkenzi Febreinza,
Penanggung Jawab IFI Yogyakarta.
Pertemuan ini dibuka dengan
perkenalan UGM oleh Dr. I Made
Andi Arsana selaku Kepala KUI,
kemudian dilanjutkan dengan
perkenalan UBFC - EIPHI oleh
Frédéric Peneau.
Setelah melihat profil kedua institusi,
UGM melihat bahwa bidang studi
yang ditawarkan oleh UBFC - EIPHI
cocok dengan Fakultas MIPA dan
Fakultas Teknik. Beberapa bentuk
kerja sama yang sempat
didiskusikan untuk menjadi opsi
adalah joint research
(interdisipliner), Double Degree,
pertukaran mahasiswa dan dosen,
mobilitas daring, pemagangan
penelitian, dan joint short program.
Selanjutnya, UGM dan UBFC EIPHI akan merencanakan
pertemuan lebih lanjut dengan
mengundang program-program S2
di UGM yang tertarik dengan
rencana inisiasi kerja sama ini.
[Maylany]
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Diantaranya adalah IICR
Scholarship, Study in India
Scholarship, Doctoral-Fellowship in
India for ASEAN dari Pemerintah
India. IITB juga menyampaikan
bahwa mereka memiliki Nano
Research Center, sebuah pusat
penelitian nanoelektronik dengan
alat-alat canggih yang disupport oleh
pemerintah India namun dapat
diakses oleh peneliti umum. IITB
pun mengundang peneliti UGM
untuk dapat memanfaatkan fasilitas
tersebut apabila sudah bisa
berkunjung ke India.

PERTEMUAN DARING DENGAN
KJRI MUMBAI DAN INDIAN
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BOMBAY TERKAIT PELUANG
KERJA SAMA DENGAN UGM
17 Januari 2022 - Subdit. KSLN

Universitas Gadjah Mada (UGM) diwakili oleh Subdirektorat Kerjasama
Internasional melakukan pertemuan daring dengan Konsulet Jenderal Republik
Indonesia dan Indian Institute of Technology Bombay (IITB) guna mendiskusikan
peluang kerja sama lebih lanjut setelah UGM dan IITB berhasil menanda-tangani
Memorandum of Understanding pada 10 September 2021.
Pada pertemuan ini UGM diwakili oleh Kasubdit Kerjasama Internasional, I Made
Andi Arsana, Ph.D.; Wakil Dekan Bidang Alumni, Kerjasama dan Inovasi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Fajar Adi Kusumo, S.Si.,
M.Si.; Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Kerjasama, Fakultas Teknik, Ir. Ali Awaludin, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM, ACPE.
Sedangkan IITB diwakilkan oleh Dean of International Relation, Prof. Amit
Agrawal dan Executive Officer, Ms. Tanvi Mehta. KJRI sebagai host dari
pertemuan ini dan juga sebagai penghubung antara UGM dan IITB, diwakilkan
oleh Bapak Agus Saptono - Konjen RI Mumbai; Ibu Tenike, Minister Counsellor
untuk Sosial Budaya KJRI Mumbai serta Bapak Pangky Saputra, Konsul
Ekonomi KJRI Mumbai.
Dalam pertemuan ini Prof. Agrawal mengungkapkan ingin memperluas
kerjasama dengan UGM terutama di bidang Engineering dan Computer Sciences
mengingat IITB adalah termasuk 50 universitas terbaik di bidang Engineering
menurut QS Ranking. Bentuk dari kerjasama yang mereka tawarkan adalah joint
workshop, short programs, co-teaching, joint research, joint conference dan lainlain. IITB juga menjelaskan bahwa mereka memiliki beberapa kesempatan
beasiswa untuk mahasiswa internasional untuk mengambil studi di IITB.
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IITB memiliki
beberapa
kesempatan
beasiswa untuk
mahasiswa
internasional
mengambil
studi di IITB.
Sebagai respon, UGM tentu saja
menerima tawaran kerjasama
dengan IITB. Sebagai langkah awal,
UGM mengajak IITB untuk memulai
kerjasama dibidang pertukaran
pelajar dengan membuat Student
Exchange Agreement sembari
mencari peluang-peluang kerjasama
di bidang lainnya.
Dr. Fajar Adi dan Dr. Adi selaku
perwakilan dari Fakultas terkait juga
mengungkapkan bahwa Fakultas
MIPA dan Fakultas Teknik juga
terbuka untuk kerjasama dengan
IITB khususnya di bidang
Biomedical Engineering, Artificial
Intelegence serta Informasi
Technologi.

Halaman 07 dari 15

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut
Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU.,
ASEAN Eng., dalam sambutannya
menyampaikan apresiasinya kepada
KAGAMA Tiongkok. Prof. Panut
mengatakan Tiongkok adalah
negara yang sudah berhasil
menempatkan universitasnya di top
rank dunia sehingga harapannya
melalui diskusi kali ini dapat
memacu kerja sama UGM dengan
perguruan tinggi terbaik yang ada di
Tiongkok untuk memberi kontribusi
kepada masing-masing negara. Dan
besar pula harapannya agar
hubungan Indonesia dan Tiongkok
dalam kondisi yang sangat baik.

SINERGI UGM DAN KAGAMA:
UGM MENYAPA ALUMNI DI TIONGKOK
17 Januari 2022 - Subdit. Hubal

sambungan dari hal.01
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan KAGAMA menggelar kegiatan “Sinergi
UGM dan KAGAMA: UGM Menyapa Alumni di Tiongkok” pada Senin, (17/01)
secara daring melalui Zoom Meeting Room. Kegiatan ini disambut hangat oleh
lebih dari 75 alumni UGM yang kini berkarier maupun sudah menetap di
Tiongkok.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua KAGAMA Tiongkok, Hendy
Yuniarto. Hendy menyampaikan pembentukan KAGAMA Tiongkok yang sudah
berdiri lima (5) tahun belakangan ini tidak mudah terutama dikarenakan jarak
yang berjauhan. Namun, hal tersebut dapat teratasi karena kemajuan teknologi
dan akhirnya kini KAGAMA Tiongkok bisa mewadahi dua budaya untuk
berkomunikasi dan berkontribusi baik untuk Indonesia maupun Tiongkok.
“KAGAMA Tiongkok memiliki potensi seperti kami memiliki SDM yang bisa
berbahasa Mandarin dan memahami budayanya juga. Kami bisa menerima
konsultasi baik itu untuk kerja sama penelitian, kerja sama universitas, beasiswa,
lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, harapannya UGM dapat
membantu KAGAMA Tiongkok untuk memfasilitasi dan mewujudkan itu (kerja
sama),” pungkasnya.
Ambassador of Indonesia di Tiongkok, Djauhari Oratmangun, juga turut hadir
mengisi kegiatan hari ini. Alumnus Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini
menyampaikan hubungan Indonesia dan Tiongkok sudah termasuk dalam
comprehensive strategic partnership, hingga sekarang sudah berlangsung
dengan sangat baik. Salah satunya di dunia pendidikan yaitu kerja sama dengan
berbagai perguruan tinggi di Tiongkok sudah banyak. “Harapannya KAGAMA
yang ada di Tiongkok bisa berkontribusi dalam akselerasi kerja sama antara
Indonesia dengan Tiongkok, akselerasi kerja sama UGM dengan universitas
yang ada di Tiongkok, dan banyak hal lain yang mungkin bisa kita rintis kerja
samanya,” ujarnya.
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Setelah paparan, acara dilanjutkan
dengan dialog interaktif yang
dimoderatori oleh Wakil Rektor
Bidang Kerja Sama dan Alumni,
Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum.,
LL.M. Dialog ini mewadahi para
peserta dengan pimpinan UGM
untuk saling memberikan masukan
terutama mengenai kerja sama
antara UGM dengan instansi yang
ada di Tiongkok.
Salah satunya dari Sekolah Vokasi
yang ingin menjalin kerja sama
dengan perguruan tinggi di Tiongkok
terutama untuk magang overseas
dan mengirimkan dosen untuk
belajar intensif terutama pada
bidang teknologi. Bahkan, para
alumni UGM di Tiongkok banyak
yang menyarankan untuk membuka
kembali jurusan Bahasa Mandarin di
Sekolah Vokasi mengingat banyak
SDM dengan latar belakang jurusan
Bahasa Mandarin dibutuhkan di
Tiongkok maupun di Indonesia.
Uniknya, KAGAMA Tiongkok lebih
dari 40% merupakan akademisi,
sehingga banyak tawaran kerja
sama terutama dari alumni yang
berkiprah di institusi pendidikan di
Tiongkok.
Kegiatan ini merupakan wujud
apresiasi kampus terhadap
alumninya yang sudah menjadi
representasi UGM di negeri orang.
[Winona]

Halaman 08 dari 15

Kegiatan kali ini diisi oleh Direktur
SDM PT Pertamina (Persero), M.
Erry Sugiharto yang merupakan
alumnus Fakultas Hukum UGM dan
dipandu oleh Dr. Ir. Dina Ruslanjari,
M.Si., Ketua Program Studi Magister
Manajemen Bencana, Sekolah
Pascasarjana UGM.
Erry menjelaskan bahwa di PT
Pertamina terdapat 2.907 pekerja
lulusan UGM dari total populasi
pekerja 48.013 dan sekitar 10%
menduduki posisi strategic leader.

SINERGI UGM & KAGAMA:
PEMBEKALAN CALON WISUDAWAN
PROGRAM PASCASARJANA
PERIODE JANUARI 2022
18 Januari 2022 - Subdit. Hubal

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 800 calon wisudawan UGM yang hadir melalui
Zoom Meeting Room dan kanal YouTube. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan
Alumni, Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M., menyampaikan kepada lulusan
yang sudah bekerja maupun sebagai fresh graduate harus selalu optimis di dunia
kerja karena kesempatannya sama hanya bentuknya yang berbeda. Seperti yang
kita lihat pandemi membuat adanya pergeseran lapangan kerja, startup company
semakin banyak, fasilitas-fasilitas untuk membangun perusahaan sendiri juga
sudah banyak didukung pemerintah, jadi akan banyak jalan untuk masuk ke
dalam dunia pekerjaan. “Pesannya untuk tetap menjaga jati diri UGM. Kita belajar
bukan untuk kita sendiri tapi untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan
kemanusiaan,” kata Prof. Paripurna.
Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, Dr. AAGN Ari Dwipayana, S.IP., M.Si., juga
turut hadir memberikan sambutan. Ari menyampaikan bahwa menjadi wisudawan
adalah sebuah kebanggaan karena dapat lulus dari universitas dengan standar
nomor satu di Indonesia. “Saya ingin mengingatkan bahwa tantangan yang akan
kita hadapi belum berakhir. Dunia berubah sangat cepat, saya berharap bagi
teman-teman untuk tetap belajar karena kita akan menghadapi dunia yang penuh
dengan disrupsi”.
Ari juga berpesan pada calon wisudawan untuk terus berupaya melakukan halhal yang inovatif, kreatif, dan produktif. Upgrade diri sehingga nantinya dapat
menjadi tenaga kerja di perusahaan sekaligus bisa menggulirkan apa yang
disebut dengan transformasi. Terakhir Ari berpesan, seperti pesan KAGAMA
yang selalu mengatakan yang harus dibangun bukan hanya ‘gayeng’ dan ‘guyub
rukun’, tapi juga ‘migunani’. Jangan lupakan jari diri UGM bahwa alumni harus
mampu bermanfaat bagi bangsa dan negara. “Di manapun kalian berada harus
tetap melihat nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kerakyatan yang sudah diwarisi
oleh UGM,” tutup Ari.
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Memasuki dunia kerja, lanjut Erry,
berarti kita harus menjadi seseorang
yang mampu dan memiliki integritas,
etika, serta kemampuan untuk
bekerja dengan siapapun karena
yang dibutuhkan tidak hanya pada
keahlian khusus saja. Dengan bonus
demografi saat ini, para calon
wisudawan dapat mengambil
kesempatan untuk memasuki dunia
industri. Di PT Pertamina sendiri
banyak peluang yang terbuka untuk
berbagai latar belakang jurusan.
Terkait dengan kompetensi, Erry
juga menyampaikan apa saja yang
dibutuhkan oleh seorang leader
BUMN. Pertamina leaders
diharapkan mampu dalam leading
business, people, and organization.
Tidak kalah penting dari seorang
leader adalah AKHLAK (Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
dan Kolaoratif) sebagai core value.
Perilaku tersebut harus terefleksi
dari bagaimana seorang karyawan
BUMN memenuhi etos kerja yang
kuat, berintegritas, dapat dipercaya,
dan mau belajar serta beradaptasi.
“Prinsip yang saya pegang selama
bekerja adalah santai tapi serius,
enjoy di semua kesempatan,
maksimalkan potensi diri, efektif
dalam berkomunikasi, luaskan
networking, energi positif dan solutif,
dan harus awali dengan doa serta
akhiri dengan ikhlas,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan para
calon wisudawan dapat membekali
diri sebelum memasuki dunia kerja
dan bagaimana mencari peluang di
tengah era disrupsi ini.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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ACP INTERNATIONAL
WORKSHOP “SAFETY
MANAGEMENT
BEYOND COVID-19”
25 Januari 2022 - Subdit. KSLN

sambungan dari hal.01
Kegiatan ini merupakan rangkaian
terakhir webinar yang
diselenggarakan secara daring
dalam 3 sesi pada 14 Desember
2021, 11 & 25 Januari 2022.

INITIAL MEETING BETWEEN
UGM AND KFUPM
25 Januari 2022 - Subdit. KSLN

sambungan dari hal.01
“Mengembangkan kerja sama di bidang sains dan teknologi, ekonomi, dan ilmu
sosial merupakan salah satu bidang prioritas dari kebijakan diplomatik saya di
KBRI Riyadh. Terdapat tiga bidang kerja sama yang memungkinkan: pengajaran
dan pendidikan, penelitian dan publikasi, dan pengembangan komunitas.” kata
Duta Besar Abdul Aziz Ahmad.
“UGM terbuka untuk kerja sama dalam bentuk apapun dan Arab Saudi selalu
menjadi negara penting bagi Indonesia, oleh karena itu, kami selalu membuka
universitas kami untuk segala kemungkinan kerja sama dengan institusi
pendidikan tinggi dari negara tersebut.” ujar Rektor UGM Profesor Panut Mulyono
dalam sambutannya.
Dr. Sadiq Sait Mohammed, Direktur Kerja Sama Industri KFUPM merespon
bahwa mereka juga terbuka untuk segala bentuk kerja sama, terutama di bidang
yang menjadi keahlian mereka, yakni teknologi, teknik, sains, dan arsitektur. Dr.
Mohammet juga menyampaikan kesediaannya untuk memfasilitasi forum
“matchmaking” dengan fakultas-fakultas yang relevan guna mendiskusikan lebih
lanjut kemungkinan penelitian bersama.
Baik UGM dan KFUPM juga sepakat untuk memulai kerja sama dengan kegiatan
yang sederhana dan mudah dilakukan di tengah situasi saat ini, misalnya
program pendek bersama secara virtual, dimana kedua institusi dapat
berkontribusi dengan mengirimkan mahasiswa dan profesor untuk berpartisipasi.

RISPRO-UKICIS MEETING

20 Januari 2022 - Subdit. KSLN

Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama dengan tiga universitas lain di
Indonesia, yaitu IPB, ITB, dan UI bekerja sama dengan tiga universitas di Inggris,
yaitu Nottingham, Warwick dan Coventry, membentuk sebuah konsorsium.
Konsorsium itu bernama United Kingdom-Indonesia Consortium on
Interdisciplinary Sciences (UKICIS).
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Tema-tema yang disampaikan
adalah: Digital Transformation (DX),
Natural Disaster during COVID-19
Pandemic dan COVID-19 Impact on
Globalization (including Tourism).
Pada setiap sesinya, 3 pembicara
dari 3 host universitas akan
menyampaikan paparan sesuai
dengan tema. Pembicara yang
terlibat dalam workshop ini adalah:
Dr. Eng. Sunu Wibirama dari
Fakultas Teknik, Prof. Dr.Irfan
Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D.
dari Fakultas Pertanian serta Prof.
Dr.-Phil. Janianton Damanik, M.Si
dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.
Dalam rangkaian kegiatan ACP ini,
pada 1 Maret 2022 juga akan
dilaksanakan ACP Symposium,
perwakilan mahasiswa dari setiap
universitas peserta akan
menyampaikan presentasi dengan
tema “Safety Management from
Students Point of View” secara
berkelompok. Pada kegiatan ini
ACP akan memberikan sertifikat
kepada peserta Workshop ACP dan
juga kepada Best Group
Presentation.
Selanjutnya sebagai penutup dari
rangkaian kegiatan, akan diadakan
ACP Conference untuk
mendiskusikan rencana kegiatan
konsorsium kedepannya, serta
memberikan laporan perkembangan
program yang dijalankan dibawah
payung konsorsium ACP di setiap
universitas anggota.
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UGM DAN PT PLN (PERSERO) GELAR
WORKSHOP CAPACITY BUILDING:
HOW TO PREPARE YOUR CAREER
IN THE ERA OF DISRUPTION
25-26 Januari 2022 - Subdit. Hubal

Universitas Gadjah Mada melalui Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional bersama PT PLN (Persero) mengadakan kegiatan “Workshop
Capacity Building: How to Prepare Your Career in The Era of Disruption” pada
Selasa, (25/01). Kegiatan ini dilangsungkan secara bauran di University Club
(UC) Hotel dan Zoom Meeting Room serta dihadiri oleh 50 peserta secara luring
dan lebih dari 50 peserta lainnya secara daring. Kegiatan ini dilangsungkan
selama dua hari yaitu pada tanggal 25-26 Januari 2022.
Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional (KAUI) UGM, Dr. Puji
Astuti, S.Si., M.Sc., Apt., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerja
sama antara UGM dan PT PLN dalam hal meningkatkan kapasitas mahasiswa
maupun alumni UGM. Dr. Puji menambahkan bahwa ada banyak kegiatan
workshop dan kegiatan pembekalan karier sejenis yang dapat diikuti oleh
mahasiswa maupun alumni. “Harapannya dari kegiatan ini bisa memberikan skill
tambahan kepada adik-adik mahasiswa sesuai dengan yang dibutuhkan di
lapangan kerja nanti,” ungkapnya.
Turut hadir pula Senior Engineer I Pembelajaran dan Penyaluran PT PLN
(Persero) UPDL Semarang, Tri Sakti Adiwibowo. Dalam sambutan pembukaan,
Tri menyampaikan bahwa PT PLN mencoba memfasilitasi mahasiswa dan alumni
UGM untuk mengetahui kesesuaian antara dunia kampus dan dunia kerja, salah
satunya melalui kegiatan workshop ini. Tri berharap melalui kegiatan ini dapat
memberikan manfaat serta memberikan bekal bagi para peserta untuk menjawab
setiap tantangan di era yang akan datang.
Kegiatan kali ini diisi oleh dua narasumber yaitu COO & Co-Founder of Enigma
Camp, Roy Kumowal dan Founder Cornellia&Co., Dr. Ayu Helena Cornellia, B.A.,
M.Si.
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Roy Kumowal menjelaskan
bagaimana dunia teknologi informasi
dan komunikasi semakin
berkembang dari waktu ke waktu.
Kultur bekerja sudah berubah
menjadi serba digital dan terus
berkembang sangat cepat,
tambahnya. Oleh karena itu, Roy
mengajak agar setiap peserta dapat
terus mengasah kemampuannya
dalam berinovasi dan berkreasi.
Selain itu juga dibutuhkan
kedisiplinan serta jiwa
kepemimpinan yang baik untuk
dapat bertahan di era perubahan.
“Untuk memasuki dunia kerja,
teman-teman jangan sampai
memegang mindset ‘saya tidak bisa’
atau ‘terlalu banyak saingan’, dan
sebagainya. Harus punya mindset
bahwa kita pasti bisa dan sukses.
Motivasi jangan surut dan harus
dipertahankan”
Sesi kedua oleh Ayu Cornellia yang
mempresentasikan mengenai
personal branding yang harus
dilakukan secara konsisten dan
persistence. Ada beberapa langkah
memulai proses branding. Pertama
harus memahami siapa diri kita,
tujuan kita, kelebihan dan
kelemahan, hal yang kita sukai, dan
sebagainya. Kedua,
mengembangkan potensi kita dan
memaksimalkannya dengan
kemampuan yang kita miliki. Ketiga
mengkomunikasikan brand kita
seperti membuat personal website,
mengelola sosial media, atau segala
hal yang akan membuat kita lebih
‘visible’. Terakhir adalah maintain
dengan cara harus selalu konsisten
dan selalu refleksi diri dengan
mendengarkan feedback dari orang
sekitar. Tips membangun personal
branding yaitu: menentukan tujuan,
bergabung di organisasi atau
komunitas, memanfaatkan media
sosial, percaya diri dan konsisten.
Melalui kegiatan ini, diharapkan
peserta dapat mulai membekali diri
untuk masuk ke dunia kerja dan
berkontribusi aktif bagi bangsa dan
negara.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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“Di Kearney, exposure terhadap
dunia global sangat tinggi karena
bekerja dengan orang dari berbagai
negara. Sekalian kita belajar
mindset mereka seperti apa dan
bisa belajar menjadi lebih baik lagi,”
ungkap Rendi.

WEBINAR KARIER: KEARNEY SEA
VIRTUAL COMPANY PRESENTATION
27 Januari 2022 - Subdit. Hubal

UGM bekerja sama dengan Kearney mengadakan webinar “Kearney SEA Virtual
Company Presentation” yang dilangsungkan pada Kamis, (27/01) secara virtual
melalui Cisco Webex Meeting. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 peserta yang
berasal dari UGM dan ITS Surabaya.
Kearney merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan
manajemen global berbasis partnership. Tidak terbatas pada satu bidang industri,
Kearney telah menjadi konsultan di banyak bidang industri. Perusahaan ini
membantu klien untuk mengatur strategi, operasional, hingga memberikan cara
pemecahan masalah. Secara firma, Kearney memiliki lebih dari 3.600 karyawan
yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan ini juga sudah berdiri hampir 100
tahun lamanya, sedangkan di Indonesia sudah berdiri hampir 24 tahun.
Eric Listyoputro, principal Kearney turut hadir dan memberikan presentasi
mengenai profil perusahaan. Ia mengatakan kultur di dalam perusahaan ini
membutuhkan kerja sama, pemikiran kritis, hingga kolaboratif. Hasil dari apa
yang dikerjakan juga akan langsung berdampak untuk klien maupun masyarakat
luas.
Kegiatan ini diisi dengan sharing session yang disampaikan oleh narasumber
Kearney mengenai kultur serta career path selama bekerja di Kearney. Seperti
yang disampaikan Jason Purwantoro, business analyst di Kearney, yang
mengatakan bahwa bekerja pada hari pertama dan kedua di Kearney, staf sudah
dapat memberikan impact ke klien. Kompetensi di perusahaan ini akan terus
diasah agar dapat memberikan yang terbaik.
Ada pula Rendi Anggara dan Inez Seraphine yang merupakan research analyst
di Kearney mengatakan bahwa mereka belajar banyak bidang industri, dan selalu
diasalah agar dapat memberikan solusi untuk masalah serta pencegahan
kedepannya. Tidak berhenti di situ, Rendi dan Inez juga mengatur manajemen
operasional, strategi, hingga bagaimana mengoptimalkan market.
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Inez menyampaikan bahwa ia
mendapat tiga hal penting ketika
mulai bekerja di Kearney yaitu
kesempatan untuk belajar, diberikan
real project ketika training, serta ada
mentor dan buddy yang akan
menemani sekaligus menjadi tempat
bertanya jika ada kendala.
Menurutnya, Kearney sangat
memperhatikan perkembangan
karyawannya agar dapat terus
tumbuh menjadi lebih baik.
Terakhir adalah paparan mengenai
rekrutmen yang diawali dengan
online assessment, excel modeling
test, wawancara R1 dan R2 yang
berisi wawancara kasus, terakhir
adalah wawancara final yang
mencakup semuanya.
Setelah presentasi, kegiatan
dilanjutkan dengan tanya jawab.
Banyak peserta yang antusias
mengetahui lebih jauh mengenai
proses rekrutmen terutama bagi
mereka yang berasal dari latar
belakang jurusan yang berbeda,
kemudian mengenai soft skill dan
hard skill apa saja yang dibutuhkan.
Melalui kegiatan ini diharapkan
peserta dapat mulai mempersiapkan
diri untuk mengikuti rekrutmen serta
meningkatkan kapabilitas diri. Salah
satunya adalah dapat bekerja dalam
tim, memililki analytical thinking dan
critical thinking, serta dapat bekerja
dalam budaya yang berbeda karena
Kearney bekerja sama dengan
banyak orang dan perusahaan
dunia.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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AUDIENSI DENGAN
KEPALA BADAN
WAKAF INDONESIA
27 Januari 2022 - Subdit. KSDN

PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT PERUSAHAAN GAS
NEGARA TBK DAN UGM
28 Januari 2022 - Subdit. KSDN

sambungan dari hal.01
UGM dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalin kerjasama bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan
sumber daya manusia. Harapannya, PGN dapat mendukung mahasiswa UGM
yang mengambil program Kampus Merdeka. Nantinya diharapkan PGN dapat
memberikan kesempatan mahasiswa UGM untuk mengembangkan
kemampuannya di PGN. Salah satunya dengan melakukan FGD intensif baik dari
sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
PGN berharap UGM mendukung keberlanjutan usaha pengembangan gas bumi
atau geothermal. PGN membutuhkan bantuan riset dan pengembangan terkait
teknologi dan infrastruktur dalam penyediaan gas bumi. Terkait Program Kampus
Merdeka, PGN siap mendukung mahasiswa UGM yang akan melaksanakan
program tersebut di PGN.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)
adalah lembaga negara independen
yang dibentuk berdasarkan undangundang dan bertujuan untuk
mengembangkan dan memajukan
perwakafan di Indonesia. BWI
bertugas membina nazhir (pengelola
aset wakaf) dalam mengelola aset
wakaf supaya lebih produktif dan
lebih bermanfaat kepada
masyarakat, baik dalam bentuk
pelayanan sosial, pemberdayaan
ekonomi, maupun pembangunan
infrastruktur publik.
Dalam kunjungannya kali ini di
UGM, Dr. Irfan Syauqi Beik (Ketua
Pusat Kajian dan Transformasi
Digital) didampingi oleh drh. Emmy
Hamidiyah, M.Si. (anggota BWI,
Sekretaris Lembaga Kenazhiran)
dan Prof.Dr.Nurul Huda (anggota
BWI, Ketua Lembaga Sertifikasi
Profesi) mengajak UGM untuk
bergabung dalam program wakaf
nasional yang telah diikuti oleh
beberapa universitas lainnya seperti
ITS, UNAIR, dsb.
BWI menawarkan program wakaf
dana abadi yang akan
diinvestasikan ke dalam instrumen
keuangan syariah antara lain sukuk
yang memiliki keuntungan bebas
pajak dan rate return-nya berbeda
dengan suku bunga pasar. Sasaran
penerima wakaf juga sangat
fleksible tidak harus beragama
Islam, dapat memprioritaskan pada
kalangan UGM sendiri ataupun
mahasiswa.
Pihak UGM menyambut baik
tawaran tersebut hanya saja untuk
bisa mengikuti program wakaf, UGM
harus bekerja keras lagi untuk
creative funding supaya tidak
mengubah kebijakan investasi yang
sudah dilakukan.
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PERTEMUAN
LURING DENGAN
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
NAPOLI
‘L’ORIENTALE’
(UNIOR)
28 Januari 2022 - Subdit. KSLN

AUDIENSI DAN
PENANDATANGANAN MOU PT
SANG HYANG SERI DAN UGM
28 Januari 2022 - Subdit. KSDN

Direktur PT Sang Hyang Seri Bapak Maryono didampingi oleh Manager
Cabang Yogyakarta Bapak M. Masykur melakukan kunjungan kepada
Rektor UGM, Jumat 28/01/2021 di ruang tamu Rektor Gedung Pusat
UGM.
Dalam pertemuan tersebut ditandatangani juga Nota Kesepahaman
Bersama antara PT Sang Hyang Seri dan UGM dalam bidang Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nota Kesepahaman
Bersama ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Fakultas Pertanian UGM.
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Universitas Gadjah Mada
menerima kunjungan luring dari
Università degli studi di Napoli
‘L’Orientale’ (UNIOR), yang
diwakili oleh Dr. Antonia Soriente
yang merupakan Associate
Professor di Departemen Asia,
Afrika, dan Mediterania,
khususnya untuk program Bahasa
dan Sastra Indonesia UNIOR.
Kunjungan ini berlangsung di
Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan
dihadiri oleh Dekan FIB Dr.
Setiadi, M.Si., Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan Dr.
Nur Saktiningrum, S.S., M.Hum.,
Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat,
Kerja Sama dan Alumni Dr. Mimi
Savitri, M.A., beberapa dosen dari
FIB, dan perwakilan KUI UGM.
Pertemuan ini memfasilitasi
keinginan UNIOR untuk dapat
kembali mengirimkan mahasiswa
ke UGM setelah absen mobilitas
fisik selama masa pandemi.
Keinginan ini disambut dengan
sangat baik oleh FIB, dan
berharap mahasiswa dari UGM
juga dapat mengambil program
pendek/ pertukaran di UNIOR.
Akan tetapi, harus diakui bahwa
salah satu kendala mahasiswa
untuk dapat mengambil program
pertukaran adalah terkait biaya,
sehingga baik dari UGM maupun
UNIOR akan bekerja sama untuk
mencari skema bantuan bagi
mahasiswa.
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PENYERAHAN
1 UNIT MOBIL
JENAZAH DARI
BANK BNI
KEPADA UGM
31 Januari 2022 - Subdit.KSDN

PENANDATANGANAN MOU ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
31 Januari 2022 - Subdit. KSDN

UGM menjalin kerjasama Tridharma perguruan tinggi dengan Universitas Negeri
Gorontalo (UNG). Melalui kolaborasi yang kuat di berbagai bidang, perguruan
tinggi negeri/swasta di Indonesia dapat saling melengkapi dalam keunggulan
maupun keterbatasan masing-masing dan bersama mencapai kemajuan.
UGM mendukung UNG dalam upaya-upaya yang dilakukan terkait
pengembangan daerah, terutama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Teluk Tomini yang didorong untuk menjadi salah satu kawasan strategis
nasional. Keterlibatan UGM dalam pengembangan kawasan Teluk Tomini, salah
satunya melalui penyelenggaraan program KKN Tematik. Hal serupa
disampaikan oleh Walikota Gorontalo, Marten Taha, yang turut hadir pada acara
ini. UNG mendukung rencana kerjasama UGM dalam mengembangkan
kawasanTeluk Tomini, yang diharapkan juga dapat berdampak positif bagi
daerah di sekitarnya.

UGM menerima bantuan 1 unit mobil
jenazah dari PT. Bank BNI (Persero)
tbk. yang disampaikan langsung
oleh pemimpin PT Bank BNI
(Persero) Tbk Wilayah Yogyakarta,
Moh Hisyam, kepada Rektor UGM,
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,
D.Eng., IPU, ASEAN., Eng. di
Balairung UGM.

hibah mobil
jenazah dari
Bank BNI
memudahkan
kerja sosial UGM
jika ada sivitas
akademika
meninggal dunia
Bank BNI mengucapkan terimakasih
kepada UGM yang terus
memberikan kepercayaan kepada
Bank BNI untuk berkiprah dan terus
melayani keuangan di lingkungan
UGM. Harapannya, dengan adanya
bantuan 1 unit mobil ini dapat
mempermudah kerja UGM terkait
kegiatan sosial terutama jika ada
sivitas akademika meninggal dunia.
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