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PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA KEMENPORA
DAN UGM

Kemenpora dan UGM sepakat
melakukan kerja sama yang
dituangkan ke dalam Nota
Kesepahaman Bersama. h.11

UGM VIRTUAL CAREER
FAIR 2022 #1:  RESMI
DIGELAR!

Universitas Gadjah Mada Virtual
Career Fair (UGM VCF) 2022 periode
Maret resmi digelar pada Selasa,
(22/03) dengan menghadirkan lebih
dari 200 peserta. h.07

ASIAN COOPERATIVE
PROGRAM SYMPOSIUM &
CONFERENCE

Setelah rangkaian kegiatan ACP
Workshop 2021-2022, kegiatan
dilanjutkan dengan ACP Symposium
dan Conference pada tanggal yang
sama 01 Maret 2022 (daring).  h.02

SEMINAR PEMBUKA PRESIDENSI
INDONESIA G20: "RECOVER
TOGETHER, RECOVER
STRONGER: G20 DAN AGENDA
STRATEGIS INDONESIA"

Seminar pembuka di UGM merupakan rangkaian
acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) bekerja sama
dengan DKAUI di bawah payung bertajuk
“Presidensi Indonesia G20: Kepemimpinan untuk
Tata Dunia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”
yang berlangsung pada Kamis, 17 Maret 2022 pukul
08.30-16.15 WIB di Balai Senat UGM.
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INISIASI PENGEMBANGAN BOEING PROGRAM:
UNIVERSITY OUTREACH IN INDONESIA
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Selasa, 1 Maret 2022, UGM dan Boeing Company yang diwakili oleh Manajer
Program BAPA (Boeing Asian and Pacific Association) melakukan diskusi dalam
rangka inisiasi program Kuliah Umum (General Lecture). Boeing berminat
kolaborasi dengan UGM melalui program-program yang dimiliki Boeing, tidak
hanya bidang penerbangan tetapi juga pengembangan bisnis dan personal. 

Dalam rencana program tersebut, kuliah akan dilaksanakan dalam beberapa
term yang akan dimasukkan ke dalam SKS mahasiswa. Teknis pelaksanaan
kuliah akan melibatkan Fakultas Teknik UGM dan beberapa fakultas terkait
lainnya. Topik kuliah yang ditawarkan oleh Boeing cukup menarik sebagai
gambaran umum core business Boeing Company seperti proses sertifikasi, sales
/marketing, dan standarisasi sistem produksi pesawat terbang. 

Mahasiswa akan mendapatkan wawasan bisnis yang hulu-hilir, dari mulai
produksi, sertifikasi, quality assurance, hingga pemasaran produk, harapannya
dapat meningkatkan kualitas lulusan UGM. Selain itu, program ini juga
dimaksudkan untuk menjaring lulusan-lulusan UGM yang memiliki kompetensi
untuk bekerja di Boeing Company, lewat program magang yang ditawarkan.
(Izaad)

ASIAN COOPERATIVE
PROGRAM SYMPOSIUM
& CONFERENCE
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Sambungan halaman 01

Pada kegiatan ACP Symposium,
perwakilan mahasiswa dari
universitas peserta diminta
menyampaikan presentasi hasil
pembelajaran selama workshop
dengan topik “Safety Management
from Students’ Point of View”. UGM
diwakili oleh Sabrina Zulfa (Fapet),
Wahyu Afriza (FMIPA), Wahyu Nur
Sidiq (SV) dan Wanodyaning Aqila
Ma’rifah (FT) yang menyampaikan
hasil pengamatan mereka pada
manajemen keselamatan yang
dilakukan UGM dalam
menanggulangi kasus COVID-19 di
wilayah kampus.  UGM kembali
dianugerahi “Best Presentation
Award” dan Simposium ditutup
dengan closing remark dari Kasubdit
KSI, I Made Andi Arsana, Ph.D.

Pada hari yang sama, kegiatan
dilanjutkan dengan ACP Conference
yang dihadiri universitas anggota
ACP, diantaranya Kansai University
of International Studies (KUIS),
Universiti of Utara Malaysia,
University of Danang, University of
Yangon, dll. Konferensi ini dibuka
dengan sambutan dari Dr. Atsushi
Hamana, President KUIS yang juga
merupakan ACP Chair. Dr. Hamana
menyampaikan bahwa krisis saat
pandemi COVID-19 telah merubah
cara penyampaian dan penerimaan
proses pendidikan. 
Konferensi dilanjutkan dengan
diskusi antara anggota ACP untuk
rencana kolaborasi seperti: program
bersertifikat ACP, Joint Developed
Common Curriculum, Off-campus
Program, dll., kemudian
penyampaian saran/komentar setiap
universitas anggota atas program-
program ACP yang sudah berjalan.
UGM yang diwakili oleh Dr. Ikaputra
(Teknik Arsitektur) menyampaikan
bahwa perlu dipertimbangkan
adanya metode pelaksanaan
program yang baru karena
kurangnya minat mahasiswa. (Pipit)
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PENAWARAN FASILITAS DISKON
BAGI SIVITAS AKADEMIKA OLEH
PT KAI (KERETA API INDONESIA)
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PT Kereta Api Indonesia (KAI) ingin mengambil peran penting dalam proses
dekarbonisasi di Indonesia. DI indonesia, emisi dari sektor transportasi hampir
mencapai 30% dari total emisi CO2, dimana emisi tertinggi berasal dari
transportasi darat, yang berkontribusi 88% dari total emisi di sektor ini. Kereta api
merupakan alat transportasi yang relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan
alat transportasi darat lainnya.

Demi menarik minat masyarakat terutama masyarakat UGM dalam
menggunakan kereta api sebagai alat transportasi darat, PT KAI menawarkan
kerja sama berupa pemberian diskon tarif kereta api kepada dosen dan tenaga
pendidik dan alumni universitas terbaik di indonesia, salah satunya Universitas
Gadjah Mada. Review PKS yang diberikan akan segera dilakukan untuk
menanggapi penawaran kerja sama yang diberikan. 
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KUNJUNGAN MINISTER
COUNSELLOR (EDUCATION)
KEDUBES MALAYSIA
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Minister Counsellor (Education)
Kedutaan Besar Malaysia, Prof.
Madya Dr. Mior Harris Mior Harun,
berkunjung ke UGM untuk
membahas kerjasama endowment
chair antara UGM dan Malaysia.
Kunjungan dilakukan secara luring di
Ruang Sidang Pimpinan UGM dan
diterima oleh WR PPkM Prof. Dr. Ir.
Djagal Wiseso Marseno, M.Agr dan
didampingi oleh Direktur DKAUI dan
Kasubdit. KSI, DKAUI. 

Prof. Mior menyampaikan rasa
terima kasihnya atas keramahan
UGM terhadap mahasiswa Malaysia.
“Saat ini terdapat 101 mahasiswa
Malaysia di UGM, khususnya di
FKKMK. UGM selalu menjadi tujuan
mahasiswa Malaysia yang ingin
melanjutkan studi di Indonesia”.
Prof. Mior menyampaikan bahwa
salah satu fokus Malaysia pada
pendidikan tinggi adalah
memperluas kemitraan dengan
negara tetangga, dan UGM dipilih
sebagai prioritas utama dalam daftar
kemitraan. Sehingga diskusi tentang
‘endowment chair’ dengan UGM
diharapkan ke arah yang lebih baik.

Kunjungan yang turut dihadiri oleh
WD PPkM FKKMK, Dr. Mimi Savitri,
M.A., dan WD KAPM FKKMK, dr.
Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D.,
FRSPH. turut mendukung gagasan
kerjasama tersebut. UGM memiliki
banyak pengalaman dalam menjalin
kerjasama dengan mitra
internasional dan tentunya terbuka
untuk peluang-peluang baru, namun
diskusi tidak boleh terburu-buru
karena kemitraan harus
berkelanjutan dalam jangka panjang.

Prof. Mior menyebutkan, sebagai
bagian dari negara-negara ASEAN,
Malaysia ingin memiliki konektivitas
yang lebih mapan antara komunitas
ASEAN dalam Pendidikan Tinggi.
Kunjungan diakhiri dengan
pemberian token apresiasi kepada
Prof. Mior. (Cahya)



PENANDATANGANAN MOU
ANTARA PT ABGS DAN UGM
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Universitas Gadjah Mada melakukan kerja sama dengan PT Andini Blora Gama
Sejahtera (PT ABGS) dalam pengembangan agroforestri dengan pola Integrated
Agro Silvo Pastural. Kesepakatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan
nota kesepahaman bersama oleh WRSDMA UGM, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus
Kironoto, dan Direktur Utama PT ABGS, Ir. Teguh Budi Pramono, M.B.A.  Turut
hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Blora, Arief Rohman S.IP., M.Si., dan
WRPPK UGM, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Pengembangan sistem Integrated Agro Silvo Pastural dilakukan dengan
memanfaatkan lahan di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah
yang merupakan tanah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang
dikelola oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kerja sama ini dimaksudkan untuk
mendukung pengembangan sektor peternakan dan pertanian di Blora. Melalui
sinergi dengan UGM diharapkan dapat memajukan sektor peternakan dan
pertanian di Blora dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.  Kerja sama
pengelolaan kawasan hutan yang mengintegrasikan antara bidang kehutanan,
pertanian, dan peternakan dalam suatu kawasan terpadu dapat mendukung
fungsi pendidikan dan tridarma perguruan tinggi di UGM. 
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PENGUATAN KERJA SAMA
DENGAN UNIVERSITY OF
SOUTHAMPTON
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Pertemuan dengan University of
Southampton (UOS) dilakukan
sebanyak dua kali pada bulan Maret
dengan tujuan membahas
kemungkinan kerjasama yang dapat
dilakukan oleh UGM dan UOS.
Pertemuan pertama dilakukan pada
hari Senin (7/3) dengan tujuan untuk
memperkenalkan program baru
yang baru diluncurkan oleh
Kemendikbud melalui Kampus
Merdeka yaitu IIVOSMA (Indonesian
International Vocational Student
Mobility Awards). IIVOSMA
merupakan program yang
diperuntukan bagi mahasiswa vokasi
Indonesia untuk melakukan studi di
universitas luar negeri selama 1
semester. Berbeda dengan IISMA,
IIVOSMA juga memiliki tujuan agar
mahasiswa dapat mendapatkan
pengalaman langsung pada industri
di luar negeri. UOS diharapkan
dapat memfasilitasi program
tersebut sehingga dapat menjadi
universitas mitra di IIVOSMA.

Pertemuan kedua dilakukan pada
hari Senin (21/3) dengan tujuan
membahas kemungkinan kerjasama
antara Fakultas Hukum UGM
dengan School of Law University of
Southampton. UOS memiliki
beberapa program yang dapat
ditawarkan kepada mahasiswa
UGM, salah satunya meliputi 3+1+1
program, dimana mahasiswa S1
UGM menyelesaikan studi 3 tahun
pertama di UGM, lalu dilanjutkan 1
tahun terakhir di UOS dan memiliki
opsi tambahan 1 tahun untuk
menyambung studi S2. Selain itu,
juga terdapat GREAT Scholarship
yang ditawarkan oleh kedutaan
besar Inggris untuk mahasiswa
Indonesia yang ingin menempuh
studi lebih lanjut di Inggris.
Pertemuan diakhiri dengan adanya
rencana perwakilan UOS untuk
melakukan sosialisasi kepada
mahasiswa FH UGM dan
komunikasi selanjutnya akan
dilakukan melalui surel. (Davin)



SEMINAR PEMBUKA PRESIDENSI
INDONESIA G20: "RECOVER TOGETHER,
RECOVER STRONGER: G20 DAN
AGENDA STRATEGIS INDONESIA"
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sambungan dari halaman 01

Narasumber menyampaikan materi secara langsung di Balai Senat UGM dan di
waktu bersamaan acara disiarkan secara daring untuk publik melalui platform
Zoom.  Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto sebagai Keynote
Speaker, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin membahas isu Kesehatan
Inklusif, Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif, menyampaikan Transisi Energi
Berkelanjutan, dan Menteri Kominfo RI, Johnny G. Plate, memaparkan isu
Transformasi Digital. Seminar ini juga menghadirkan Duta Besar dan Co-Sherpa
G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani, yang berbicara tentang Sherpa Track G20.

Seminar tersebut merupakan peran serta lembaga akademik untuk merespons
agenda dan dinamika presidensi Indonesia. Presidensi G20 menjadi momen
untuk pengakuan Indonesia sebagai emerging economies dan penguatan
diplomasi Indonesia dalam kepemimpinan dunia. Seminar ini memiliki dua tujuan
utama. Pertama, sebagai arena untuk diseminasi publik khususnya tentang
agenda-agenda strategis Indonesia dalam forum G20. Kedua, menguatkan peran
kampus untuk terlibat dan berkontribusi dalam penguatan agenda startegis
Indonesia dalam G20 dan diplomasi internasional secara umum.
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TINDAK LANJUT
KERJA SAMA DENGAN
AMAZON WEB
SERVICES (AWS)
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Program pendidikan
Program Start-up
Pelatihan dan Sertifikasi
Akselerasi Inovasi
Adaptasi Teknologi AWS

Amazon Web Services (AWS)
adalah platform cloud paling
komprehensif dan digunakan secara
luas di dunia, menawarkan lebih dari
200 layanan unggulan yang lengkap
dari pusat data secara global.
Beberapa area kerja sama antara
AWS dengan UGM yang tercantum
dalam MoU adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

Beberapa diantaranya telah berhasil
dilaksanakan atau direalisasikan.

RENCANA KULIAH
OFFLINE DENGAN
MENTERI INVESTASI
BAHLIL LAHDALIA
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Topik yang akan disampaikan oleh
Menteri Investasi berhubungan
dengan kewirausahaan dan
investasi. Bentuk kuliah yang akan
dilakukan adalah blended dengan
mahasiswa offline sekitar 100
mahasiswa. Dengan mengajak
mahasiswa sebagai pelaku utama
dalam kepanitiaan diharapkan
pelaksanaan kuliah ini dapat
menjangkau lebih banyak
komunitas-komunitas mahasiswa.

Target pelaksanaan acara ini adalah
di akhir maret dengan pertimbangan
datangnya Bulan Ramadhan dan
datangnya kegiatan UTS. Kerja
sama ini dilakukan dengan teknis
seperti event seminar yang biasanya
dilakukan. Pertimbangan akan mata
kuliah yang berhubungan dengan
kegiatan ini dibeberapa fakultas
akan dilakukan untuk meningkatkan
akurasi target pendengar dalam
kuliah offline ini. Kuliah umum akan
dilakukan setelah Lebaran 2022.



SOSIALISASI SCHOLARSHIP FOR
THE MASTER OF CHINA STUDIES
PROGRAM (CHINESE BUSINESS
STUDIES TRACK), ZHEJIANG
UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL 
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Pada Rabu (23/3) Kantor Urusan Internasional UGM memfasilitasi pertemuan
antara Zhejiang University Business School (ZIBS) dengan Fakultas Ekonomi
(FEB) dan Bisnis serta Sekolah Vokasi (SV) UGM dalam rangka sosialisasi
beasiswa untuk studi jenjang magister di Zhejiang University Business School. 

Pada pertemuan ini Assistant Dean ZIBS, Dr. Hung-Yi Chen, menyampaikan
tujuan dari pertemuan ini adalah guna menyampaikan peluang beasiswa bagi
alumni UGM untuk melanjutkan studi master di ZIBS serta mendiskusikan
peluang kerja sama dibidang lainnya dengan UGM. Dr. Chen kemudian
menyampaikan paparan profil ZIBS kemudian dilanjutkan presentasi beasiswa
the Master of China Studies Program yang disampaikan Constance Fang, Chief
for Academic director of China Study Program. Dr. Gumilang Aryo Sahadewo,
Wakil Dekan FEB menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa FEB telah
mendaftar ke program beasiswa dari ZIBS. Beliau juga menyampaikan bahwa
FEb kini tengah menyiapkan program pendek yang bisa menjadi awal kerja sama
dengan ZIBS. 

Dr. Endang Soelistyowati, Wakil Dekan SV bergabung dalam diskusi dan
menyampaikan bahwa SV tertarik untuk menjalin kerja sama dengan ZIBS
khususnya untuk program 3+1+1 dimana mahasiswa SV menyelesaikan tahun
terakhir program di ZIBS selama satu tahun untuk kemudian mengantongi ijazah
Diploma, Sarjana dan Magister di akhir program. Atas ide yang dikemukakan Dr.
Endang, Constance Fang menyambut dengan baik rencana tersebut untuk
kemudian dapat didiskusikan lebih jauh. 

Pertemuan ini kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih dari semua pihak
dan kesepakatan bahwa potensi kerja sama antara ZIBS, FEB dan SV UGM
sangat luas dan komunikasi selanjutnya akan dijalin melalui surel. (Pipit)
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CAPACITY BUILDING
UGM BUDDY CLUB & OIA
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Capacity Building merupakan
kegiatan rutin setiap semester yang
dilaksanakan oleh OIA UGM dan
diikuti oleh anggota UGM Buddy
Club dan mahasiswa magang OIA.
Berkolaborasi dengan lembaga
pendidikan Schoters, semester ini
Capacity Building dilaksanakan
secara daring pada 18 Maret 2022
dengan tema academic writing. 

Narasumber dari kegiatan ini ialah
Deszantara Laydie dari Schoters.
Selain seputar penulisan akademik,
Desza juga memberikan materi
secara umum terkait persiapan studi
di luar negeri. Peserta mengikuti
kegiatan dengan antusias dan turut
aktif dalam sesi diskusi. (Maisya)

PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA
SAMA ANTARA PT
PERTAMINA HULU
ROKAN DAN UGM
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Universitas Gadjah Mada dan
Pertamina Hulu Rokan (PHR)
sepakat melakukan Perjanjian Kerja
Sama Swakelola Studi Pengerasan
Tanah untuk Well Pad dan Area
Pendukung untuk kegiatan
pengeboran sumur minyak yang
dilakukan PHR. Melalui kerja sama
ini, UGM akan melakukan studi
penelitian dan uji coba untuk
pekerjaan perbaikan tanah wellpad
dengan metode stabilisasi yaitu
pencampuran tanah existing dan
bahan campuran lainnya, dimana
komposisinya disesuaikan dengan
hasil tes laboratorium.

PHR saat ini tengah mendapat
penugasan oleh pemerintah untuk
melakukan pengeboran di Blok
Rokan sedikitnya 512 sumur minyak
yang ditargetkan harus selesai
hingga akhir tahun ini.  
Sementara ini ada delapan sumur
yang  digunakan untuk uji coba
pengerasan tanah wellpad dan 
area pendukung.



UGM VIRTUAL CAREER FAIR
2022 #1:  RESMI DIGELAR!
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sambungan halaman 01

UGM VCF 2022 diikuti oleh dua puluh empat mitra industri dan satu instansi
pemerintah.  Kegiatan dibuka oleh Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional, Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. Beliau menyampaikan bahwa
kegiatan UGM VCF merupkan media atau platform untuk mempertemukan mitra
industri, alumni, dan perguruan tinggi. Dr. Puji menambahkan bahwa lulusan-
lulusan UGM merupakan lulusan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
mitra untuk menunjang perusahaan. “Silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-
baiknya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Do the best you can.
Tunjukkan kemampuan Anda yang sudah didapatkan selama kuliah,” ungkapnya.

Hari pertama UGM VCF diawali dengan paparan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) DI Yogyakarta. Dalam paparannya disampaikan
bahwa banyak yang di PHK akibat pandemi sehingga Disnakertrans membuat
strategi untuk menurunkan angka pengangguran. Salah satunya melalui
perluasan kerja dan pemberdayaan SDM, koordinasi dengan segala instansi dan
mitra industri, mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi &
produktivitas hingga pengawasan, dan hubungan industrial.

Paparan kemudian dilanjutkan dengan Inpartner, perusahaan yang bergerak di
bidang konsultasi dan manajemen bisnis, yang mengadakan kelas karier
mengenai bagaimana beradaptasi dengan hybrid workplace. Setelah Inpartner,
kegiatan dilanjutkan oleh PT Bimasakti Multi Sinergi, perusahaan yang bergerak
di industri financial technology (fintech) untuk layanan pembayaran elektronik (e–
payment), yang juga mengadakan kelas karier mengenai bagaimana
memaksimalkan potensi dan membuat perubahan selama berkarier

Dilanjutkan dengan presentasi Niagahoster, sebuah perusahaan layanan hosting,
memaparkan mengenai bagaimana memulai dan mengembangkan karier di
Niagahoster.
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Setelah dimulai dengan berbagai
kelas karier, ada juga beberapa
perusahaan mempresentasikan
company profile hingga campus
hiring, seperti Meratus Line,
perusahaan pelayaran Indonesia
pertama yang mengoperasikan
layanan container liner, lalu Penerbit
Deepublish, penerbit buku yang
memfokuskan penerbitannya dalam
bidang pendidikan, terutama
pendidikan tinggi, serta PT Torrecid
Indonesia, perusahaan yang
berfokus pada penyediaan layanan
dan solusi untuk ubin keramik.

Selain itu, ada dua perusahaan lain
yang turut bergabung pada hari
pertama UGM VCF ini yaitu PT Zona
Karya Mendunia (Semesta Group),
perusahaan food and baverage, dan
Ilmuone Data, perusahaan di bidang
konsultan data analis.

Kegiatan diakhiri dengan kelas
karier yang disampaikan oleh
narasumber dari JD.ID, sebuah
layanan perusahaan e-commerce,
yang menyampaikan mengenai apa
saja yang harus dipersiapkan untuk
memulai karier pada bidang
teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan
peserta mampu mendapatkan
banyak informasi seputar karier, tips
and trick dalam berkarier, hingga
kesempatan untuk magang atau
bekerja di perusahaan impian.
Kegiatan UGM VCF 2022 periode
Maret akan dilangsungkan selama
tiga hari hingga Kamis mendatang.
(Artikel:Winona, Foto:Rosyid)

Do the best you
can! Tunjukkan
kemampuanmu

yang sudah
didapatkan

selama kuliah



UGM VCF 2022 #2: 
MEMULAI LANGKAH MASUK
DUNIA KARIER
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UGM VCF 2022 hari kedua yang dilangsungkan pada Rabu, (23/03) berlangsung
lancar. Lebih kurang 300 peserta antusias mengikuti kegiatan kelas karier hingga
campus hiring yang diselenggarakan oleh perusahaan mitra.

PT Cloud-Ace Integra menjadi perusahaan pembuka yang memaparkan
mengenai company profile pada hari kedua UGM VCF 2022. Perusahaan ini
bergerak di bidang penyedia layanan untuk keamanan informasi. 

Dilanjutkan dengan perusahaan pakan ternak dan peternakan anak ayam, PT
Malindo Feedmil, yang juga menyampaikan bagaimana perusahaan tersebut
dapat berkembang. 

Setelah itu, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengadakan kelas karier
tentang bagaimana agar bisa berkontribusi dan berkembang di BNI.

Kemudian dilanjutkan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart,
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi menyampaikan
banyak seputar campus hiring. 

Dilanjutkan paparan dari Eden Farm, perusahaan pada bidang pertanian, yang
juga menyampaikan seputar profil perusahaan dan menyasar banyak lulusan
dengan latar belakang agroindustri.

Setelah Eden Farm, kegiatan dilanjutkan dengan kelas karier oleh KAGAMA
bertajuk “How to Become Skillful Employee on Your First Job” yang disampaikan
oleh Dwi Astuti Irenaningtyas, S.Psi. Dwi menyampaikan apa saja yang harus
dipersiapkan sebelum masuk dunia kerja dan bagaimana melihat peluang serta
budaya yang ada di dunia kerja. Selain itu, Dwi juga memaparkan apa saja skill
yang dibutuhkan setelah adanya pandemi serta cara beradaptasi dengan
lingkungan kerja yang baru.
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Kegiatan dilanjutkan dengan kelas
karier oleh PT Agate Internasional,
sebuah perusahaan game developer
internasional, yang
mempresentasikan mengenai
bagaimana memulai karier di game
industry. 

Setelahnya, ada PT Nestle
Indonesia yang menyampaikan
webinar mengenai bagaimana
memulai karier di Nestle Indonesia.
Selain itu juga disampaikan
mengenai budaya serta profil dari
perusahaan produsen makanan dan
minuman terbesar di dunia tersebut. 

Terakhir ada company talks yang
disampaikan oleh Huawei yang
membahas bagaimana Huawei
Indonesia berkembang.

Selain company profile, perusahaan
mitra juga membuka banyak
peluang bagi peserta untuk berkarier
di perusahaan mereka baik itu untuk
program magang maupun untuk
bekerja penuh waktu. 

Para narasumber yang mengisi
acara juga membagikan tips dan
trick dari mulai mempersiapkan diri
hingga mengikuti proses rekrutmen.

Kegiatan ini diharapkan dapat
membantu peserta terutama para
fresh graduate atau mahasiswa
tingkat akhir agar dapat membekali
diri untuk memulai karier. 
(Artikel:Winona, Foto:Rosyid)

How to become
skillful

employee on
your first job:
preparation

and
opportunities



UGM VCF #3: MENENTUKAN
CAREER PATH SEJAK DINI
2 4  M a r e t  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Hari ketiga UGM Virtual Career Fair 2022 dilangsungkan pada Kamis, (24/03)
diikuti oleh enam (6) perusahaan dan satu (1) kelas karier dari KAGAMA.
Kegiatan hari ini dihadiri lebih dari 140 peserta dari berbagai macam latar
jurusan.

Kegiatan diawali dengan company profile oleh CTI Group, sebuah perusahaan
penyedia solusi cloud dan digital di Asia Tenggara dengan inovasi berkelanjutan.
Kemudian dilanjutkan oleh webinar yang disampaikan HR Staff dari PT Santos
Jaya Abadi (SJA) mengenai langkah untuk berkembang bersama PT SJA.
Setelahnya ada Ruangguru yang memberikan kelas karier mengenai bagaimana
menentukan tujuan setelah lulus dari universitas.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memberikan webinar tentang bagaimana
Bank Mandiri memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan
masyarakat di zaman serba digital ini. Webinar dilanjutkan dengan paparan dari
PT Astra Honda Motor (AHM) yang membagikan bagaimana AHM Career Hacks
dan karier di AHM.

Setelah itu ada kelas karier dari KAGAMA yang disampaikan oleh Yudystira
Surya Pradana, Sr. Social Media Strategist at Indonesian E-Commerce. Yudys,
demikian disapa, menyampaikan bahwa kini media sosial sudah menjadi sebuah
lini yang lebih komprehensif sehingga banyak memberikan peluang kerja. Yudys
membagikan apa saja bekal-bekal yang harus dipersiapkan mulai dari portofolio,
soft skill yang harus diasah, hingga bertahan, dan berkembang di dunia social
media specialist.

Kegiatan ditutup dengan webinar yang disampaikan oleh Paragon Corp,
perusahaan manufaktur kosmetik nasional, yang menyampaikan tentang prospek
karier dan membagikan tips tentang bagaimana cara memilih dan menyusun
career path setelah lulus.
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Pada kesempatan ini, perusahaan
mitra banyak memberikan informasi
mengenai budaya perusahaan,
kebutuhan pasar, serta membuka
campus hiring yang memberikan
banyak peluang magang dan
peluang karier bagi peserta UGM
VCF 2022. 

Narasumber yang mengisi kegiatan
webinar maupun kelas karier
merupakan ahli di bidangnya
sehingga tentu akan memberikan
banyak insight menarik serta tips
yang berguna bagi peserta.

Harapannya mahasiswa tingkat
akhir maupun alumni dapat mulai
mempersiapkan dirinya untuk
memasuki dunia karier.

UGM VCF 2022 merupakan
kegiatan job fair yang diikuti oleh
perusahaan mitra UGM dari
berbagai macam bidang industri.

Melalui kegiatan ini, UGM VCF
dapat menjadi wadah bagi mitra
industri, perguruan tinggi, dan
alumni dalam berkontribusi aktif
dalam roda perekonomian bangsa.
Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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DISKUSI PENAWARAN PROGRAM
MAHASISWA: NUS OVERSEAS
COLLEGES (NOC) PROGRAM
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Senin (25/3) Universitas Gadjah Mada melalui KUI mengadakan pertemuan
secara daring dengan National University Singapore (NUS) yang secara khusus
ingin menawarkan program mahasiswa: NUS Overseas Colleges (NOC) Program
kepada mahasiswa di UGM. Diawali dengan presentasi NOC Program oleh Lee
Tun Leng selaku Programme Manager, kemudian dilanjutkan dengan diskusi
secara intensif dengan UGM.

“NOC Program didirikan pada tahun 2022 untuk menginspirasi bakat wirausaha
dan membina wirausahawan masa depan. Program magang NOC memberikan
bimbingan bagi calon wirausahawan mahasiswa dengan memberi mereka akses
ke kursus dan sumber daya yang berfokus pada kewirausahaan dan dengan
memfasilitasi pengalaman kerja dengan perusahaan rintisan”, ujar Lee Tun Leng.

Program ini telah terkoneksi dengan perusahaan di Amerika Utara, Eropa &
Timur Tengah, China, Asia Utara, dan Asia Tenggara. Sehingga mahasiswa
dapat juga melakukan perjalanan kerja luar negeri yang disponsori oleh
perusahaan mereka di Asia untuk mendapat eksposur ke pasar luar Singapura.
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Pada hari Senin (28/3), Universitas
Gadjah Mada mengadakan
pertemuan secara daring dengan
Mr.Antonio, staf IT dari University of
Cadiz, Spanyol untuk membahas
rencana kedatangannya dalam
rangka Staff Mobility Erasmus+
pada Juli 2022 selama 5 hari
dengan melakukan studi banding di
DSSDI UGM. Selain itu Kantor
Internasional University of Cadiz
juga membahas peluang mobilitas
dengan skema Erasmus+ untuk staf
dan dosen, serta untuk mahasiswa
yang dapat dimanfaatkan pada
tahun ajaran mendatang. (Davin)

“Program ini sangat menarik. Namun
UGM lebih memilih kerja sama
resiprokal dimana mahasiswa NUS
bisa ke UGM dan mahasiswa UGM
bisa ke NUS”, tanggapan I Made
Andi Arsana selaku Kasubdit. Kerja
Sama Internasional.  “UGM sendiri
telah memiliki program Innovative
Academy yang mendukung
mahasiswa untuk membangun
startup sendiri, sehingga pada
dasarnya mahasiswa akan
mengajukan ide bisnisnya dan UGM
melalui Direktorat Pengembangan
Usaha dan Inkubasi akan
melakukan seleksi”, tambahnya. 
 NUS sangat tertarik dengan
program ini karena dirasa memiliki
kesamaan tujuan dengan NOC
Program. 

Diskusi berlanjut mengenai peluang
program dapat diadakan tahun ini
dan aturan mengenai imigrasi.
Kemudian di akhir diskusi UGM dan
NUS sepakat dengan rencana
program dimana mahasiswa
Singapura dapat mendaftarkan
program ini minimal 6 bulan sebelum
program dimulai. Akan tetapi
program NOC tidak dapat diadakan
tahun ini karena masalah visa
namun NUS akan mengerjakan lebih
detail (termasuk pendanaan) untuk
mempersiapkan kolaborasi tahun
depan dengan UGM. (Cahya)

PROGRAM ERASMUS+ 
STAFF MOBILITY DARI 
CADIZ UNIVERSITY, SPANYOL
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PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN UGM
2 5  M a r e t  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

sambungan dari halaman 01
Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia sepakat melakukan pendidikan dan penelitian di bidang kepemudaan
untuk mendorong prestasi olahraga dan kemandirian pemuda di tanah air.
Kesepakatan itu dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman Bersama.

Kemenpora menggandeng pihak universitas dalam melakukan kajian dan
penelitian soal kepemudaan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan
berdasarkan hasil riset yang mendalam. Melalui kajian kepemudaan dan
pelatihan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh UGM ini bisa mendorong
pemuda agar lebih kreatif, inovatif dan mandiri serta memiliki daya saing.

UGM berharap dengan kerja sama ini akan mendorong kegiatan kepemudaan
dan mendorong capaian prestasi olahraga di tingkat internasional. Berbagai
prestasi olahraga internasional yang diraih saat ini tidak lepas dari kontribusi
Kemenpora dalam dan usaha meningkatkan kegiatan olahraga dan kepemudaan
bahkan menggandeng UGM dalam penelitian kesehatan dan kebugaran, gizi
teknik keolahragaan.
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AUDIENSI SPONSORSHIP
TIM MAHASISWA
BIMASAKTI UGM DENGAN
PT GARUDA INDONESIA
(PERSERO)
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Tim Bimasakti UGM akan mengikuti
ajang perlombaan mobil balap
tingkat internasional di Belanda
pada bulan Juni 2022. Berkaitan
dengan hal tersebut, diinisiasi
pertemuan antara Tim Bimasakti
dan PT Garuda Indonesia (Persero)
untuk mengkomunikasikan berbagai
fasilitas dan layanan, termasuk
special corporate rate yang bisa
diberikan Maskapai Garuda.
Mereka bersedia membantu dan
mendukung dengan syarat Tim
Bimasakti dapat menyampaikan
surat pengantar dan proposal
penawaran kepada PT Garuda Ind.

PENJAJAKAN KERJA SAMA:
YAYASAN EDU FARMERS
INTERNATIONAL
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Yayasan Edu Farmers (YEF) telah
bekerja sama dengan UGM, salah
satunya adalah penyediaan tempat
magang bagi mahasiswa. Pada
tahun 2015, telah dilakukan kerja
sama dengan fakultas peternakan
untuk membuat kandang closed
house. Pertemuan kali ini
diharapkan dapat meningkatkan
kerja sama antara UGM dan YEF.

 YEF menegaskan bahwa mereka
sangat terbuka akan kerja sama
yang ditawarkan oleh UGM dan
berharap supaya kerja sama yang
dilakukan tidak hanya terbatas pada
Fakultas Peternakan, namun
mereka juga ingin melakukan kerja
sama dengan fakultas-fakultas
lainnya. Harapannya kerja sama ini
akan dinaungi oleh MoU untuk
mempermudah. Kedepannya
beberapa kerja sama yang berkaitan
dengan penelitian akan dilakukan,
salah satunya adalah dengan
mengirimkan peneliti dari UGM.



PENAWARAN SKEMA KERJA SAMA
PEMASANGAN PLTS WIKA DI
LINGKUNGAN UGM
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Perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin memanas, oleh karena itu
tuntutan akan penggunaan energi terbarukan semakin meningkat. Kenaikan suhu
di indonesia telah melampaui batas wajar yang ditetapkan, hal ini berakibat
kenaikan permukaan laut yang meningkat sebanyak 8cm per 10 tahun. Hal ini
menjadi dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan upaya dalam menggunakan
energi terbarukan.

Potensi energi surya di indonesia mencapai 20.000 GWP. Dalam rapat kali ini
Wika menawarkan kerja sama dalam bidang pendidikan yang terdiri dari
penggunaan fasilitas bersama, peningkatan kapasitas SDM, Pertukaran data dan
informasi, pengembangan fasilitas pendidikan dan PLTS. Pembahasan tentang
PLTS inilah yang menjadi fokus utama dalam rapat kali ini. Potensi energi yang
dihasilkan oleh PLTS ini telah dikaji dan dipaparkan dalam rapat ini.
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PERSIAPAN OPERATION
AND MAINTENANCE
OLEH PT PERTAMINA
POWER INDONESIA
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PT Pertamina Power Indonesia
mengirimkan tim untuk melakukan
pengecekan site plan PLTS UGM
terkait kesiapan operation and
maintenance. Pengecekan dilakukan
di 3 Fakultas, yaitu di FISIPOL,
Fakultas Kehutanan, dan Fakultas
Geografi. 

Kegiatan dilakukan selama sehari,
diantaranya pengecekan pada
setting PV module, jaringan
kelistrikan, dan ketersediaan air
untuk pembersihan pv module.

PEMBAHASAN JADWAL
DAN PERSIAPAN
COMMISSIONING PLTS DI
LINGKUNGAN UGM
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Pembahasan tentang pemasangan
PLTS yang akan dilakukan di bagian
timur gedung pusat UGM akan
dilakukan. Teknis pelaksanaan
dibahas dalam rapat ini. Ada
beberapa isu yang dibahas seperti
perlunya pemadaman ketika
dilakukan pemasangan. Data dari
commissioning sempat tertunda
karena ada permasalahan yang
terjadi, selanjutnya akan dilakukan
pemasangan di waktu yang tepat
karena ditakutkan akan
mengganggu kinerja dari civitas
UGM, rencana awal akan dilakukan
pemadaman pada saat weekend.

Harapannya dapat dilakukan
pemasangan di minggu ini, sehingga
data commissioning dapat diambil.
Pemasangan akan dilakukan pada
31 maret 2022, sehingga seluruh
unit kerja UGM disarankan untuk
menyiapkan sumber daya
cadangan. Disaat pemasangan nanti
tim teknis akan datang langsung
untuk memastikan kondisi lapangan
sehingga mempermudah koordinasi.



INISIASI KERJA SAMA DENGAN 360.ORG
(NEWS WIRE SERVICE BERBASIS DI
MONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA)
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360.org merupakan organisasi independen dan non profit yang memberikan
layanan berita saintis yang berkolaborasi dengan professional editor dan peneliti
expert untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diberikan. 360 memiliki
regional commissioning hubs di berbagai belahan dunia seperti Jakarta, Osaka
dan Delhi. Semua berita yang dimuat di 360 merupakan fakta dan penelitian
berdasarkan isu global yang terjadi. Konten yang diberikan terdiri dari berbagai
macam format untuk menyampaikan informasi dengan cara yang
menyenangkan, dapat berupa video, gambar, visualisasi maupun artikel. 

Pihak 360 memberikan presentasi mengenai prospek berkaitan dengan kerja
sama yang akan dilakukan. Kerja sama yang ditawarkan ini diharapkan dapat
mendorong dan meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh pihak 
UGM serta mengajak UGM berperan langsung dalam menyumbang
perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.
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SERAH TERIMA RUMAH
SUSUN SENDOWO OLEH
KEMENTERIAN PUPR
SECARA SIMBOLIS
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Rusun Sendowo yang diperuntukan
bagi asrama mahasiswa mulai
beroperasi pada bulan Oktober
2018. Rusun tersebut berdiri di atas
lahan seluas 8.129 m2 dengan luas
bangunan 1.408 m2 dan mempunyai
180 kamar. Pembangunan Rusun
Sendowo merupakan hibah dari
Kementerian PUPR.

SITE SURVEY RENCANA
PEMASANGAN PLTS
ATAP DI FAKULTAS
TEKNIK OLEH PT WIJAYA
KARYA (PERSERO) TBK
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Survei dilaksanakan selama 2 hari
oleh tim WIKA (holding) dan
didampingi oleh staf Fakultas
Teknik, staf di Direktorat Aset, staf
Direktorat Perencanaan, dan staf
Direktorat Kemitraan, Alumni, dan
Urusan Internasional. 

Survei dilakukan gedung-gedung di
departemen Teknik Sipil,
departemen Teknik Fisika,
departemen Teknik Geologi,
departemen Teknik Geodesi, dan
departemen Teknik Elektro. 

Survei difokuskan ke gedung-
gedung yang usia konstruksinya
belum terlalu lama dan memiliki atap
yang tidak terhalang. Dari hasil
survei, potensi PLTS atap di
Fakultas Teknik sebesar 800 kWp.
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