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SOSIALISASI TRACER
STUDY UGM 2022

HIBAH MOBIL JENAZAH
DARI PT BANK BNI

Senin (18/04), Duta Besar Republik
Indonesia untuk Tiongkok, H.E. Bapak
Djauhari Oratmangun berkesempatan
untuk berkunjung ke Universitas
Gadjah Mada (UGM) untuk diskusi
beberapa hal terkait dengan
pengembangan kerja sama dengan
mitra yang berada di Tiongkok. h.09

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan
Urusan Internasional (DKAUI) UGM
mengadakan kegiatan Sosialisasi
Tracer Study UGM 2022 yang
dilangsungkan pada Kamis, (14/04)
melalui Zoom Meeting Room.
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 250
peserta h.07

UGM menerima bantuan 1 unit mobil
jenazah dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk yang disampaikan Wakil Pemimpin Divisi HLB 2
PT BNI (Persero) Tbk, Maya Irma
Tobing, dan diterima WR Bidang SDM
dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. Bambang
Agus Kironoto, di Balairung UGM. h.04

KUNJUNGAN REKTOR UGM
KE KALIMANTAN TIMUR
Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Gadjah
Mada (UGM) melakukan kunjungan ke kota
Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat, (15/04).
Turut serta dalam rombongan yaitu Ketua Senat
Akademik, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.,
Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Dr. Ir. Mochammad
Maksum, M.Sc., beserta beberapa dekan dan staf
universitas. Kegiatan ini merupakan kunjungan kerja
sama UGM dengan Pengurus Cabang KAGAMA
Balikpapan yang berlangsung selama dua hari.
BERSAMBUNG KE HAL.08

AUDIENSI WALI KOTA
KOTAMOBAGU
1 April 2022 - Subdit. KSDN

KUNJUNGAN HANZE UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES BELANDA
4 April 2022 - Subdit. KSI

Senin (4/4) Universitas Gadjah Mada melakukan pertemuan secara luring
dengan Hanze University di Kantor Urusan Internasional (KUI UGM). Pertemuan
kali ini bertujuan untuk memperluas kerjasama antara kedua universitas dimana
sebelumnya International Business Studies Hanze University sudah bekerja
sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Beberapa program studi Hanze University yang tertarik untuk bekerjasama
dengan UGM meliputi International Facility Management dan Build Environment.
International Facility Management merupakan program studi yang berfokus pada
perancangan fasilitas dan tata letak untuk memaksimalkan pengalaman bekerja
maupun konsumen. Sedangkan, Build Environment merupakan program studi
yang serupa dengan Teknik Sipil dan Lingkungan di UGM.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang kemungkinan
kesempatan baru yang dapat dilakukan antara International Business Studies
Hanze University dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, diantaranya adalah
kesempatan magang untuk mahasiswa Hanze University di Indonesia serta
penawaran beasiswa untuk mahasiswa pertukaran pelajar dari kedua universitas.
[Davin]

Kotamobagu merupakan salah satu
provinsi yang terletak di Sulawesi
Utara, dipimpin oleh Ibu Walikota
Tatong Bara. Beliau sangat
mendukung program peningkatan
kapasitas SDM di Kotamobagu
melalui program studi lanjut bagi
ASN di lingkungan Kotamobagu.
Hal ini sejalan dengan visi misi
Kotamobagu menjadi “Kota Jasa
dan Perdagangan Berbasis
Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya
Saing” yang salah satu prioritasnya
adalah Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Kesehatan.
Kunjungan ini sebagai tindak lanjut
MoU yang sudah ditandatangani
para pihak, dan UGM sangat
menyambut baik dan berharap UGM
dapat berkontribusi meningkatkan
pembangunan di Kotamobagu.
PENJAJAKAN KERJA SAMA
DENGAN PT PERTAMINA
INTERNATIONAL SHIPPING
6 April 2022 - Subdit. KSDN

PT Pertamina International Shipping
(PIS) sebagai perusahaan pelayaran
nasional bertaraf internasional
menangkap peluang dengan
memberikan keuntungan berupa
pengelolaan bisnis pelayaran secara
profesional, sesuai praktik pelayaran
Indonesia dan memberikan
keuntungan finansial dengan adanya
insentif pajak, sehingga PIS akan
mampu memberikan harga yang
lebih kompetitif, tentunya dengan
komitmen pelayanan yang baik.
Rencana kerja sama dilakukan
dalam bentuk internship dan campus
hiring. Program Internship ini berisi
materi pembelajaran tentang bisnis
perusahaan, praktik kerja dan
evaluasi. Beberapa benefit yang
ditawarkan berupa uang saku bagi
peserta, perlindungan kecelakaan
kerja, fasilitas kesehatan dan
sertifikasi.

Maret 2022
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INISIASI KERJA SAMA
DENGAN HONG KONG
BAPTIST UNIVERSITY
6 April 2022 - Subdit. KSI

SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI TEBU MENUJU
SWASEMBADA GULA NASIONAL”
8 April 2022 - Subdit. KSDN

UGM melalui Fakultas Pertanian dan didukung oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dan PTPN Holding telah sukses menyelenggarakan
seminar nasional gula secara daring dan luring di Balai Senat UGM pada 8 April
2022. Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber menarik diantaranya adalah
Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Komisi VI DPR RI, Kepala Badan Pangan
Nasional, Deputi II Kemenko, Dirut PTPN Holding, Plt. Dirjen Perkebunan
Kementan, Ketua APTRI, Guru Besar beserta pimpinan Fakultas Pertanian.
Peserta yang mengikuti acara ini pun tembus hampir mencapai 300 orang.
Harapannya, penyelenggaraan seminar ini dapat memberikan policy brief bagi
Pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan swasembada gula
nasional sehingga tercapai tujuan bersama.

Pada pertemuan awal ini UGM
diwakilkan oleh Kasubdit Kerja
Sama Internasional, I Made Andi
Arsana, Ph.D. dan Hong Kong
Baptist University (HKBU) diwakilkan
oleh Yvonne Lee, Director of
International Office of HKBU. HKBU
tertarik untuk menjalin kerja sama
dengan UGM khususnya pada
program mobilitas mahasiswa baik
pertukaran pelajar maupun program
pendek lainnya. HKBU merupakan
universitas negeri di Hong Kong
yang didirikan pada 1956 dan
menduduki predikat 23 QS Top 50
Under 50 2021 serta peringkat 62
THE Asia University Ranking 2021.
Saat ini, sebagai follow up dari
pertemuan tersebut UGM dan HKBU
tengah mereview dan
mendiskusikan draf Memorandum of
Understanding serta Student
Exchange Agreement. [Pipit]

PENGUATAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL
MELALUI KONSORSIUM
UMAP - USCO
8 April 2022 - Subdit. KSI

University Mobility in Asia and the
Pacific (UMAP) merupakan salah
satu asosiasi yang menghubungkan
perguruan tinggi, pemerintah dan
NGO di wilayah Asia dan Pasifik.
Universitas Gadjah Mada telah
menjadi anggota UMAP dan aktif
pada beberapa kegiatan nasional
dan internasional dalam kapasitasnya sebagai anggota asosiasi.
Jum’at, 08/04 UGM diundang untuk
menghadiri pertemuan internasional
anggota UMAP yang bertujuan
untuk mengenalkan kembali platform
kegiatan mobilitas mahasiswa antar
anggota melalui UMAP Student
Connection Online (USCO) dan
beberapa update sistem. [Adhe]

April 2022
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KUNJUNGAN UNIVERSITY
OF GRONINGEN BELANDA
11 April 2022 - Subdit. KSI

UGM menerima kunjungan dari
University of Groningen (UG) yang
diwakili oleh Tim Zwaagstra, M.A.,
Manager Southeast Asia,
International Strategy and Relations
pada 11 April 2022. Kunjungan ini
merupakan yang pertama kali
setelah selama 2 tahun pandemi.
Selain Subdirektorat Kerja Sama
Internasional, pertemuan ini juga
diikuti oleh perwakilan dari Badan
Penerbit dan Publikasi (BPP),
Fakultas Geografi, dan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol).

HIBAH MOBIL JENAZAH DARI
PT BANK NEGARA INDONESIA
11 April 2022 - Subdit. KSDN

UGM menerima bantuan 1 unit mobil jenazah dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Hibah 1 unit mobil jenazah disampaikan Wakil Pemimpin Divisi
HLB 2 PT BNI (Persero) Tbk, Maya Irma Tobing, dan diterima WR Bidang SDM
dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto, di Balairung UGM.
BNI berharap bantuan ini dapat meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi
sivitas akademika UGM dan memberikan apresiasi yang tinggi serta mendukung
kepada UGM yang sangat peduli dan responsif dalam upaya penanggulangan
pandemi Covid-19. BNI juga berharap dengan berbagai upaya penanganan yang
dilakukan agar pandemi dapat segera berakhir.
Acara penyerahan hibah 1 unit mobil jenazah diawali dengan penandatanganan
perjanjian hibah antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan UGM.
Tampak hadir dan menyaksikan penyerahan hibah 1 unit mobil jenazah,
pemimpin PT BNI Cabang UGM, Sakariza Qori Hemawan, S.Si., M.M dan jajaran
PT BNI lainnya . Sementara pihak UGM tampak hadir Sekretaris Rektor, Direktur
Aset, Direktur DKAUI dan Kepala PK4L.

April 2022

Pertemuan yang berlangsung
selama 2 jam tersebut membahas
beberapa hal, diantaranya rencana
konferensi bersama antara UG,
UGM, dan Nanyang Technological
University (NTU) Singapura yang
akan diselenggarakan di bulan
Maret 2023. Konferensi ini akan
mengangkat tema “Transformative
Futures: International Climate and
Sustainable Development,
Challenges of Implementation In
Southeast Asia”, dimana akan
melibatkan dosen dan peneliti dari
Fakultas Geografi dan Fisipol.
Terkait dengan lokasi konferensi,
masih akan didiskusikan kembali
diantara ketiga pihak, namun
sementara ini UGM dan NTU samasama membuka kemungkinan untuk
menjadi tuan rumah.
Inisiasi program Joint Doctorate
Degree juga didiskusikan dalam
pertemuan ini. Dengan pengalaman
kerja sama internasional masingmasing, UG dan UGM berharap
dapat merancang program yang
lebih feasible namun tetap dapat
memfasilitasi kebijakan akademis
dari UGM maupun UG dalam hal
pendidikan doktoral, khususnya
terkait pembuatan disertasi.
Tidak kalah penting, topik diskusi
lainnya adalah seputar konferensi
internasional bersama Osaka
University serta tindak lanjut rencana Joint Summer Program antara
UGM, UG, dan NTU. [Maylany]
Halaman 04 dari 12

PERTEMUAN DENGAN
WORLD WILDLIFE FUND
(WWF) INDONESIA
12 April 2022 - Subdit. KSDN

Penjajakan kerja sama dengan
WWF Indonesia di bidang
kemaritiman (ekplorasi potensi
kelautan), pengembangan energi
terbarukan (algae). Disepakati juga
dilakukan perpanjangan MoU antara
UGM dan WWF Indonesia.
Implementasi MOU akan dimulai
dalam program magang dan studi
independen kampus merdeka
mandiri antara UGM-WWF.

JOINT PROGRAM UNIVERSITAS GADJAH
MADA DAN UNIVERSITY KEBANGSAAN
MALAYSIA (UKM): ASEAN YOUTH
VOLUNTEER PROGRAM (AYVP) 2023
12 April 2022 - Subdit. KSI

ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) merupakan kegiatan tahunan yang
diinisiasi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Setiap tahunnya, UKM
bekerja sama dengan salah satu universitas mitra untuk menyelenggarakan
kegiatan ini, dan kali ini mereka menggandeng Universitas Gadjah Mada.
Pertemuan penjajakan kerja sama ini dihadiri oleh tim University Community
Transformation Centre (UCTC) UKM yang dipimpin oleh Prof. Datuk Dr. Rokiah
Hj. Omar, Prof Irfan Prijambada (Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM),
serta Tim Subdit Kerja Sama Internasional UGM.
Untuk tahun 2023, UKM mengundang UGM untuk menjadi mitra
penyelenggara/co-host AYVP dengan beberapa pilihan tema, salah satunya ialah
‘Sport and Recreation’. Dalam kesempatan ini, secara khusus AYVP
mengusulkan agar dapat bekerja sama dengan Direktorat Pengabdian kepada
Masyarakat (DPkM) dengan pertimbangan rekam jejak DPkM UGM dalam
menyelenggarakan kegiatan kerelawanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, DPkM dan Subdit Kerja Sama
Internasional akan melakukan pertemuan internal untuk membahas lebih lanjut
terkait pilihan tema kegiatan dan hal teknis lainnya.

INISIASI KERJA SAMA
DENGAN FSB
UNIVERSITY, VIETNAM
13 April 2022 - Subdit. KSI

Rabu (13/4) UGM melaksanakan
pertemuan daring dengan FPT
School of Business and Technology
(FSB) Vietnam untuk membahas
peluang kerjasama antar kedua
universitas. Pertemuan ini dihadiri
oleh Phuong Nguyen selaku
Research & Development
Department dan Dinh Nghia selaku
Head of R&D Department dari FSB
dan I Made Arsana, Ph.D., Adhe
Nurcahyarini dan Cahya Wulandari
selaku perwakilan KUI UGM.
FSB sedang mencari mitra yang
dapat bekerja sama dalam long-term
program seperti program pertukaran
pelajar atau pertukaran kurikulum/
materi pembelajaran/penelitian, joint
program, dan seminar/workshop
internasional, dan juga short-term
program seperti studi tur dan
kunjungan industri. Short-term
program diselenggarakan untuk
mendukung program executive
education yang dimiliki oleh FBS.
UGM menyambut tawaran ini dan
mengusulkan beberapa program
yang bisa menjadi awal kolaborasi
antara UGM dan FBS. Apabila
sudah ada kesepakatan bersama,
maka UGM dan FBS bisa mengikat
tali kerjasama melalui MoU.
[Cahya/Adel]

April 2022
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BPPOM: PANGAN AMAN
GOES TO CAMPUS
14 April 2022 - Subdit. KSDN

PENANDATANGANAN MOU ANTARA
PEMKAB BELU DAN UGM
13 April 2022 - Subdit. KSDN

Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Kabupaten Belu menandatangani kerja
sama terkait Tridharma perguruan tinggi. Penandatanganan dilakukan oleh
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU.,
ASEAN.Eng dan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM, di
ruang Multimedia UGM, Rabu (14/4).
Bupati Belu menegaskan bahwa dalam membangun Kabupaten Belu, misinya
berkeinginan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pembangunan
pendidikan tersebut Pemerintah Kabupaten Belu melakukan berbagai upaya
salah satunya adalah kerja sama dengan Perguruan Tinggi tingkat Nasional.
Rektor dalam sambutannya berharap agar kerja sama ini segera ditindakalanjuti
dengan berbagai kerja sama riil untuk membantu mengatasi berbagai persoalan
yang ada, banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan peningkatan
kemampuan SDM di Kabupaten Belu. Misalnya dalam pola kerja sama
pendidikan, UGM memiliki program penelusuran bibit unggul kerja sama yaitu
jalur masuk ke UGM yang pendanaannya atau uang kuliahnya dibiayai oleh
Pemerintah Daerah dan itu terbuka untuk semua bidang atau program studi.
Terkait program ini, Rektor meminta agar Bupati Belu dapat memilih anak-anak
terbaik di Belu untuk melanjutkan pendidikan di UGM dengan program seleksi.

Badan POM mendukung penuh
kebijakan Merdeka Belajar–Kampus
Merdeka yang digaungkan oleh
Mendikbudristek melalui program
“Pangan Aman Goes to Campus”
yang bertujuan mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) unggul melalui
peningkatan kompetensi dan
partisipasi mahasiswa di bidang
keamanan pangan. Program ini
merupakan bentuk komitmen dan
keberpihakan Badan POM terhadap
Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
melalui pemberdayaan komunitas
pendidikan sebagai pendamping
UMK pangan olahan, sehingga
produknya dapat memenuhi
persyaratan keamanan pangan dan
memperoleh izin edar Badan POM.
Badan POM menggandeng 13 (tiga
belas) perguruan tinggi termasuk
UGM untuk pelaksanaan program
yang dituangkan dalam MoU yang
ditandatangani pada tanggal 14 April
2022 di Hotel Sangrila, Jakarta.
Hadir pada kesempatan tersebut
Kepala Badan POM RI, Penny K.
Lukito dan Wakil Rektor Bidang
Kerja Sama dan Alumni sebagai
wakil dari UGM.
Mahasiswa peserta program
“Pangan Aman Goes to Campus”
akan diberikan pembekalan
kompetensi di bidang keamanan
pangan sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Nomor 618
Tahun 2016 dan Peraturan Badan
POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan
Pengawas Pangan Kabupaten/Kota
dan Penyuluh Keamanan Pangan.
Selanjutnya, mahasiswa akan
diberikan kesempatan terjun
langsung untuk memperkaya dan
meningkatkan wawasan serta
kompetensinya dengan memberikan
pendampingan kepada UMK pangan
olahan dalam mengimplementasikan
Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik (CPPOB) termasuk untuk
Industri Rumah Tangga.

April 2022
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Tracer Study UGM kali ini juga
mengakomodasi prodi dan
fakultas/sekolah yang memiliki
spesifitas berbeda tergantung pada
bidang ilmu sehingga terdapat
beberapa pertanyaan khusus yang
ditujukan pada prodi atau bidang
tertentu. Harapannya tracer study
dapat mencapai target tracing
seperti yang sudah ditetapkan oleh
Kemendikbudristek sehingga
meningkatkan capaian dari
universitas. Sinergitas dari seluruh
pihak dibutuhkan untuk
menyukseskan Tracer Study UGM
2022. [Artikel:Winona;Foto:Rosyid]

SOSIALISASI TRACER
STUDY UGM 2022
14 April 2022 - Subdit. Hubal

sambungan halaman 01
Untuk menunjang hal tersebut, Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional (DKAUI) UGM mengadakan kegiatan Sosialisasi Tracer Study UGM
2022 yang dilangsungkan pada Kamis, (14/04) melalui Zoom Meeting Room.
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 250 peserta yang terdiri dari dekan, kepala
program studi dan perwakilannya, hingga tim PIC Tracer Study dari setiap prodi
dan fakultas/sekolah.
Dr. Puji Astuti, S.Si. M.Sc., Direktur KAUI dalam sambutannya mengucapkan
terima kasih kepada fakultas/sekolah dan program studi yang sudah bekerja
sama dalam menyukseskan Tracer Study UGM. Dr. Puji menyampaikan bahwa
tim tracer study akan mengakomodir kebutuhan fakultas/sekolah dan prodi baik
itu untuk keperluan akreditasi, perangkingan, maupun kebutuhan yang lain.
Kegiatan ini diharapkan dapat mewadahi tim internal agar dapat bersinergi satu
sama lain baik itu untuk mengembangkan sistem hingga memperkaya isian
instrument yang dibutuhkan sesuai dengan acuan Kemendikbudristek.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Tracer Study UGM yang
disampaikan oleh Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum., Kepala Subdirektorat
Hubungan Alumni UGM. Dalam paparannya, Dr. Sulistyowati mengatakan bahwa
tujuan dari Tracer Study UGM adalah untuk memperbaiki kurikulum guna
menghasilkan lulusan yang unggul, pengembangan kompetensi bagi lulusan
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta memberikan umpan balik untuk
pengembangan kualitas dari perguruan tinggi.
Pada kesempatan ini, dilangsungkan pula kegiatan diskusi yang dipandu oleh Dr.
Sulistyowati. Kegiatan diskusi kali ini membahas mengenai pertanyaan spesifik
dari program studi yang dapat menjadi tambahan untuk instrumen tracer study,
strategi untuk meningkatkan response rates akses data responden, serta solusi
untuk kendala-kendala pengisian kuisioner.
April 2022

INISIASI KERJA SAMA
SKEMA BUSINESS
SCHOOL PRANCIS
14 April 2022 - Subdit. KSI

Pada hari Kamis (14/04), Kantor
Urusan Internasional UGM (KUI
UGM) memfasilitasi pertemuan
antara SKEMA Business School
(SKEMA) dan FEB UGM untuk
membahas inisiasi kerjasama. Ms.
Lu, sebagai perwakilan dari SKEMA
Business School, memulai
pertemuan dengan memperkenalkan
SKEMA secara garis besar, dimana
SKEMA memiliki 7 kampus yang
tersebar di 5 benua.
Pertemuan dilanjutkan dengan
penjelasan dari Gumilang Aryo
Sahadewo, S.E., M.A., Ph.D., Wakil
Dekan Bidang Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat,
Kerjasama, dan Alumni FEB UGM,
yang memperkenalkan programprogram yang tersedia di FEB UGM.
Salah satu program yang
didiskusikan adalah double degree
program untuk program sarjana
serta pascasarjana. Selain itu, Dr.
Gumilang juga memperkenalkan dan
mengajak mahasiswa SKEMA untuk
mengikuti International Week 2022,
program pendek FEB UGM yang
akhirnya dilakukan secara luring
parsial (bauran) dengan
mengangkat tema “Post Covid WellBeing dan Digital Finance”. [Davin]
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Pada sesi diskusi, Ketua Senat
Akademik UGM, Prof. Dr.
Sulistyowati, S.H., M.Hum.
menyampaikan apresiasi dan terima
kasih kepada KAGAMA yang sudah
membantu menyelesaikan
permasalahan di Desa Karya Jaya.
“Keberadaan KAGAMA betul-betul
memiliki wujud dari apa yang sudah
diperoleh di bangku kuliah yang
mana di bangku kuliah belum tentu
dipakai. Apa yang ada di Desa
Karya Jaya ini menggambarkan apa
yang dihadapi jauh lebih kompleks.
Kehadiran KAGAMA benar-benar
sangat dibutuhkan,” kata Prof.
Sulistyowati.

KUNJUNGAN REKTOR UGM
KE KALIMANTAN TIMUR
15 April 2022 - Subdit. Hubal

Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan
kunjungan ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat, (15/04). Turut
serta dalam rombongan yaitu Ketua Senat Akademik, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,
M.Hum., Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc.,
beserta beberapa dekan dan staf universitas. Kegiatan ini merupakan kunjungan
kerja sama UGM dengan Pengurus Cabang KAGAMA Balikpapan yang
berlangsung selama dua hari.
Setibanya di Balikpapan rombongan UGM langsung menuju Hutan Lindung
Sungai Wain (HLSW) yang merupakan salah satu daerah hutan primer di
Kalimantan Timur yang masih terjaga keasliannya. Hutan lindung dan
masyarakat di sekitar HLSW menjadi salah satu desa binaan KAGAMA
Balikpapan. Rektor menyampaikan apresiasi kapada Pengelola HLSW dan
Pengcab KAGAMA Balikpapan yang mampu mempertahankan Kawasan HLSW
sebagai hutan primer. Berbagai spesies dan ordo tumbuhan ada di hutan ini.
Demikian juga berbagai jenis burung yang dilindungi, harimau, dan jenis kera dari
yang terkecil hingga terbesar. Pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman
pohon ulin oleh Rektor dan rombongan sebagai bentuk kontribusi UGM dalam
menjaga kelestarian HLSW. Malamnya, rektor dan rombongan mengadakan
acara ramah-tamah bersama Pengcab KAGAMA Balikpapan.
Pada hari berikutnya, kegiatan dilanjutkan menuju titik nol Ibu Kota Negara (IKN)
di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pada kesempatan ini
dilakukan penyerahan MoU antara UGM dengan Pemerintah Kabupaten PPU
yang dihadiri oleh Plt. Bupati Penajam Paser Utara, H. Hamdan.
Kunjungan dilanjutkan ke Desa Inklusi Karya Jaya, Samboja, yang juga
merupakan desa binaan KAGAMA Balikpapan. Kehadiran rombongan UGM
disambut hangat oleh Kepala Desa Karya Jaya. Di desa ini KAGAMA Balikpapan
melakukan pendampingan budidaya anggur bagi warga desa.
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Dekan Sekolah Vokasi, Dr.-Ing. Ir.
Agus Maryono juga melihat bahwa
di Desa Karya Jaya sudah
menggunakan Water Treatment
Plant (WTP) yang bisa digunakan
untuk air hujan dan memungkinkan
juga desa ini menjadi desa ramah air
hujan sehingga ketika ada
perubahan iklim, Desa Karya Jaya
sudah siap. Lalu, seperti yang
disampaikan Ketua Bidang
Pengabdian Masyarakat Pengurus
Cabang Balikpapan, Didik Anggrat,
bahwa dalam pembangunannya
desa ini terbuka luas dan UGM
tentunya siap menyebarkan ilmu
untuk mewujudkan desa inklusi ini.
Tidak berhenti di situ, KAGAMA
Cabang Samarinda juga akan
membuat desa binaan untuk
menggunakan air hujan agar dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Pada sore hari kegiatan dilanjutkan
dengan acara sarasehan Sinergi
UGM dan KAGAMA bersama
KAGAMA Balikpapan dan tokoh
masyarakat. Acara berlangsung
hangat dan sekaligus menjadi
momen UGM bertemu para
alumninya.
Melalui kegiatan ini diharapkan
UGM, KAGAMA, dan pemerintah
daerah dapat terus bersinergi untuk
membangun daerah-daerah di
Indonesia serta berkontribusi aktif
memajukan bangsa dan negara.
[Artikel:Winona/Ari, Foto:Rosyid/Ari]
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Vocational training juga merupakan
program yang akan dikembangkan
karena lebih dari 5000 tenaga kerja
Indonesia bekerja di China namun
tenaga kerja yang dibutuhkan saat
ini adalah pada tingkat vokasi. Dan
saat ini sudah difasilitasi Atase
Pendidikan untuk melakukan training
tersebut. [Adhe]

PERTEMUAN DENGAN
JOHNS HOPKINS CAREY
BUSINESS SCHOOL
19 April 2022 - Subdit. KSI

KUNJUNGAN DUTA BESAR
INDONESIA UNTUK TIONGKOK
18 April 2022 - Subdit. KSI

sambungan dari hal.1
Direktur Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional (DKAUI), Dr. Puji Astuti,
Sekretaris Direktur KAUI, Dr. Wirastuti Widyatmanti, Kasubdit Kerja Sama
Internasional, I Made Andi Arsana, Ph.D dan beberapa pimpinan fakultas di
lingkungan UGM seperti Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Fakultas Teknik
(FT), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK),
Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(MIPA) dan Sekolah Vokasi (SV).
Pertemuan ini diawali dengan penyampaian beberapa potensi kerja sama
dengan mitra dari China, seperti yang disampaikan Dekan FK-KMK, Prof Ova
Emilia mengenai pengembangan pelayanan kesehatan terutama dalam bidang
transplantasi. Apabila dimungkinkan untuk adanya kegiatan berbagi pengetahuan
(sharing knowledge) dari para ahli kesehatan di China. Fakultas Ekonomika dan
Bisnis yang diwakili oleh Prof. Ted menyampaikan bahwa FEB telah memiliki
berbagai kolaborasi dengan mitra dari China dan bisa dikembangkan untuk
berbagai skema kerja sama yang lebih luas. Lebih lanjut, Dir KAUI, Dr Puji Astuti
meminta dukungan KBRI Beijing untuk mendukung kerja sama dengan fakultasfakultas baik yang sudah terjalin maupun pengembangan kerja sama baru.
Duta Besar untuk Beijing, H.E. Bapak Djauhari, selanjutnya menyampaikan
bahwa hubungan antara Indonesia - China sudah baik dimana ditandai dengan
ekspor meningkat dan volume perdagangan antara Indonesia - China juga
meningkat. Lebih lanjut disampaikan bahwa ada beberapa prioritas
pengembagan kerja sama dengan China, diantaranya dalam bidang infrastruktur
kesehatan terutama mengenai riset bioteknologi, manufacturing untuk kesehatan
dan juga mengenai pengembangan vaksin. Bidang lain yang ingin ditingkatkan
adalah new energy, salah satunya mengenai solar energy. Transformasi digital
juga merupakan salah satu bidang yang juga menjadi prioritas.
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Diskusi pertemuan antara UGM
dengan Johns Hopkins Carey
Business School membahas
rencana program “Carey Webinar”,
sebuah sesi program online yang
memberikan informasi kepada
mahasiswa program sarjana untuk
melanjutkan studi Pasca Sarjana di
JHCBS. Program ini menyasar
seluruh mahasiswa dari semua
program studi di UGM yang memiliki
minat di bidang Keuangan (STEM);
Pemasaran (STEM); Sistem
Informasi (STEM); Analisis Bisnis
dan Manajemen Risiko (STEM);
Manajemen Perawatan Kesehatan,
dan Real Estate.
Dengan kemajemukan program
yang UGM miliki, program ini
diharapkan dapat menjaring
sebanyak-banyaknya minat
mahasiswa dalam melanjutkan studi
ke jenjang S2. Terlebih JHCBS juga
menawarkan program beasiswa bagi
mahasiswa internasional yang
informasinya akan disampaikan saat
Webinar saat sesi QnA.
Mickey Ye, sebagai Project
Coordinator juga menyebutkan
bahwa Alumni JHCBS juga memiliki
kesempatan besar bekerja melalui
program magang pada perusahaanperusahaan besar yang telah
memiliki kerja sama dengan JHCBS
tanpa memerlukan working visa.
Diskusi selanjutnya akan diteruskan
lewat email PC dan berkoordinasi
dengan tim mobilitas untuk pelaksanaan webinar tersebut.[Izaad]
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Selanjutnya bekerjalah secara
sistematik, jangan segan-segan
meneliti kembali apa yang telah kita
kerjakan. Kemudian ada
communication skill dan networking.
Jangan segan untuk bertukar ide
dengan orang yang memiliki latar
belakang ilmu yang berbeda. Harus
open mind,” jelasnya.

PEMBEKALAN CALON WISUDAWAN
PROGRAM PASCASARJANA-APRIL 2022
19 April 2022 - Subdit. Hubal

Sinergi UGM dan KAGAMA kembali digelar pada kegiatan Pembekalan Calon
Wisudawan Program Pascasarjana Periode April yang dilangsungkan pada
Selasa, (19/04). Kegiatan ini dilangsungkan secara virtual dan dihadiri lebih dari
880 calon wisudawan dari total 1.339 calon wisudawan periode April 2022.
Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D. Eng, IPU., ASEAN Eng., dalam
sambutan pembukanya menyampaikan harapannya agar pembekalan ini dapat
menginspirasi dan memberikan gambaran mengenai dunia karier setelah lulus.
“Kami berpesan agar para calon wisudawan/wisudawati nanti dapat berkiprah di
masyarakat dengan kompetensi yang dimiliki guna mempercepat pembangunan
bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuannya,” ujar Prof. Panut.
Kegiatan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum II Pengurus Pusat KAGAMA
sekaligus merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, Ph.D. Beliau mengatakan bahwa KAGAMA menyambut hangat
kehadiran para calon wisudawan karena akan menjadi bagian dari KAGAMA.
“Sekecil apapun saya yakin yang namanya kehadiran alumni UGM tentunya
memiliki nilai yang bisa diberikan kepada sesama yang akhirnya bisa
memberikan nilai tambah dalam hal apapun bagi masyarakat,” pungkasnya.
Narasumber kali ini berasal dari Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan, Direktorat Jenderal PKTL, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Ir. R.A Belinda Arunawati Margono, M.Sc., Ph.D. dan dari German
Research Center for Environmental Health, Metabolomics and Proteomics Core
(MPC), Helmholtz Zentrum München, Dr.rer.nat. Anna Artati, M.Sc., M.Si. Diskusi
dimoderatori oleh Dosen FEB UGM sekaligus merupakan Ph.D. candidate in
International Business di University of Agder, Naya Hapsari, S.E., M.Sc.
Anna, kerap disapa, mengawali paparannya dengan memperkenalkan tentang
Helmholtz Center Munich (HMGU) yang memiliki fokus penelitian pada penyakitpenyakit umum yang berkembang atau disebabkan oleh interaksi latar belakang
genetik dengan gaya hidup serta lingkungan, salah satunya seperti diabetes,
alergi, dan paru-paru kronis. Ana mengatakan ada beberapa karakter dalam
budaya Jerman yang bisa kita petik dari research character ini. Pertama selalu
mengembangkan analytical mind. Kemudian curiosity atau rasa keingintahuan.
Tanpa keingintahuan akan suatu hal, mungkin kita juga tidak melakukan sesuatu
hal dengan detail. Ketiga adalah observant atau mengamati dengan teliti.
April 2022

Paparan dilanjutkan oleh Belinda
yang membahas tentang
“Tantangan Karier Masa Depan
pada Bidang Berbasis Lingkungan”.
Dengan tagline “driving future with
style and dignity,” beliau mengajak
calon wisudawan untuk lebih peka
terhadap situasi yang ada di tengahtengah kita dan kemudian
berkontribusi dalam mencari solusi
untuk memecahkan masalah. Salah
satunya berkaitan dengan perlunya
fondasi yang kuat terkait
perlindungan lingkungan dan iklim
karena ini membutuhkan kerja sama
dari semua pihak, lintas generasi,
lintas disiplin maupun lintas sektor,
untuk kemudian secara kolektif
berinovasi dan memikirkan solusi di
semua bidang kehidupan.
“Kata-kata kunci lulus pascasarjana
itu ada standar akademik yang
berkualitas, peka terhadap situasi,
mencari solusi pemecahan masalah,
berorientasi sinergi, multi disiplin,
dan lintas disiplin,” ujarnya.
Belinda juga menekankan bahwa
ada kompetensi standar yang harus
dimiliki, antara lain integritas,
profesional, dan leadership.
“Integritas sebagai nilai dasar kita.
Lalu profesional, artinya kita
berbicara sesuai kapasitas dan
kemampuan kita, tidak menyampaikan hal yang tidak kita ketahui.
Leadership karena kita sudah
menempuh pendidikan tinggi, maka
kita harus bisa mengelola skill,
leadership dan networking untuk
membangun kolaborasi dan jaringan
kerja serta menambah ilmu lainnya,”
kata alumnus Fak. Kehutanan ini.
Melalui kegiatan ini diharapkan para
calon wisudawan dapat membekali
diri dengan nilai-nilai kehidupan
sebagai pedoman dalam
berkontribusi bagi pembangunan
bangsa dan negara.
[Artikel:Winona,Foto:Rosyid]
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DISKUSI KERJA SAMA
DENGAN PEMKAB MAGETAN
20 April 2022 - Subdit. KSDN

Rapat ini dilakukan untuk
menindaklanjuti rencana
pembangunan hutan bambu di
wilayah pintu masuk magetan seluas
18 hektar. Harapannya hutan ini
selain sebagai eco wisata, dapat
menjadi tempat penelitian dan
edukasi, dan tempat terjadinya
kegiatan ekonomi bagi masyarakat
setempat. Pihak Pemkab Magetan
ingin agar hutan ini merupakan
hutan terkonsep yang dirancang
sebaik mungkin.

INISIASI KERJA SAMA DENGAN
BRITCHAM INDONESIA
20 April 2022 - Subdit. KSI

Pada hari Rabu (20/4), Universitas Gadjah Mada melakukan audiensi secara
daring dengan British Chamber Indonesia (BritCham). BritCham merupakan
asosiasi bisnis yang mempromosikan dan memfasilitasi pertumbuhan
perdagangan dan investasi antara Inggris dan Indonesia melalui jaringan yang
terdiversifikasi. Tujuan pertemuan ini ialah untuk memperkenalkan BritCham dan
memahami selera mahasiswa terkait minat studi ke Inggris serta melihat
bagaimana BritCham dapat menjadi mitra bagi UGM.
Tujuan yang terakhir tersebut terutama terkait dengan pendirian unit baru
BritCham Indonesia, yakni BritCham Education Centre, yang mendukung
mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pendidikan di Inggris.
Dalam diskusi ini, delegasi dari BritCham, yang dipimpin oleh Chris Wren
(Executive Director of British Chamber of Commerce in Indonesia),
menyampaikan antusiasmenya untuk menghubungkan UGM dengan universitas
mitra BritCham di Inggris untuk mengembangkan berbagai program bersama,
seperti summer program dan pertukaran mahasiswa. UGM pun menyambut
dengan positif inisiasi dari BritCham untuk meningkatkan dan memperluas kerja
sama UGM dengan universitas dan industri di Inggris. [Maylany]

Oleh karena itu Pemkab Magetan
mengajak pihak UGM untuk bekerja
sama. Masing-masing pihak akan
membuat draft MoU yang
membahas mengenai potensi
tempat, jenis tanaman, jenis tanah,
referensi tempat, ekonomi,
pelaksanaan operasional di
lapangan dan hal-hal lainnya.
INISIASI KERJA SAMA
DENGAN PT UNITED TRACTOR
21 April 2022 - Subdit. KSDN

PT United Tractor (UT) merupakan
anak perusahaan dari PT Astra
Internasional Tbk. Sebagai bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan,
UT mempunyai lima pilar program
CSR, salah satunya adalah UT for
education & bright future.
Salah satu bentuk perwujudan dari
pilar tersebut bahwa UT telah
menggandeng Sekolah Vokasi untuk
bekerja sama di bidang
pengembangan SDM, magang, dan
pemberian alat untuk praktikum
mahasiswa Vokasi.
Sinergi yang telah terjalin antara
Vokasi dan UT perlu kiranya untuk
diperluas. Supaya fakultas lain yang
berkesempatan untuk sharing
knowledge dan menjadi salah satu
mitra industri MBKM. Perlu kiranya
kerja sama ini diikat dengan suatu
komitmen yang dituangkan dalam
MoU di level universitas. Sehingga
semua fakultas berkesempatan
untuk bekerja sama dengan UT
sesuai dengan kompetensi dan
bidang usaha UT.
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INISIASI KERJA SAMA DENGAN
BANK OCBC NISP SYARIAH
26 April 2022 - Subdit. KSDN

Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP) merupakan
Bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di
Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.
Tahun 2011 Bank OCBC resmi bergabung menjadi Bank OCBC NISP dan telah
membuka unit syariah sejak tahun 2009 dan menjadi bagian dari kekuatan Bank
OCBC NISP. Unit usaha syariah menyediakan berbagai solusi investasi &
pengelolaan kekayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk nasabahnya.
Pada kesempatan kali ini Bank Syariah NISP menawarkan kerja sama di bidang
pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui sistem host to host. Beberapa
produk investment & Transactional Products antara lain: promo KPR iB dan
program payroll dengan berbagai fasilitas (aplikasi HR, aplikasi GajiGesa, CUG
dll) serta produk personal banking berupa: Giro iB Mudharabah (giro
transaksional dengan bagi hasil dan efisiensi tinggi). UGM menyambut baik
tawaran tersebut dan akan bekerja sama di bidang host to host untuk
pembayaran UKT bagi mahasiswa UGM. Tim IT Bank OCBC NISP Syariah
sudah berkoordinasi dengan Tim IT Dit. Keuangan UGM untuk integrasi sistem.

MENDORONG MAHASISWA UGM UNTUK
MENJADI WARGA DUNIA MELALUI IISMA
April-Mei 2022 - Subdit. KSI

Tahun 2022 ini, UGM kembali memanfaatkan kesempatan untuk mengirim
mahasiswa terbaiknya untuk mengenyam pendidikan di institusi terkemuka di luar
negeri. Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan progam Kemdikbudristek: IISMA
(Indonesian International Student Mobility Awards) yang memasuki tahun kedua.

Seperti tahun 2021, UGM
mendorong mahasiswa untuk
berpartisipasi dan tahun ini ada
peningkatan partisipasi yang
signifikan. Jika tahun lalu ada sekitar
200an mahasiswa UGM yang
berpartisipasi, tahun ini ada lebih
dari 500 orang yang mendaftar. Ini
menunjukkan kepedulian mahasiswa
akan mobilitas internasional semakin
tinggi. Hal ini sejalan dengan moto
UGM untuk menjadikan civias
akademikanya tidak saja mengakar
kuat tetapi juga menjulang tinggi di
dunia atau globally respected.
Belajar dari keberhasilan tahun lalu,
DKAUI tahun ini menerapkan
strategi yang sama dengan berbagai
peningkatan. Sesi informasi yang
gencar dan kesediaan KUI untuk
untuk memberi konsultasi kepada
mahasiswa membuat jumlah
pendaftaran meningkat tajam dari
tahun lalu. Selain itu juga diadakan
berbagai pembekalan, mulai dari
yang bersifat administratif terkait
pendaftaran, hingga tips terkait
dengan wawancara dengan
melibatkan insan UGM maupun
pihak luar yang relevan.
Pada tanggal 14 Mei 2022, hasil
seleksi IISMA telah diumumkan dan
133 mahasiswa UGM dinyatakan
diterima. Jumlah ini meningkat dari
tahun lalu yang mencapai angka 109
diterima dan 96 yang berhasil
berangkat ke luar negeri. Dari 133
mahasiswa itu, ada 13 fakultas
tercatat sebagai fakultas asal. Ke-13
fakultas itu adalah Biologi (4),
Ekonomika dan Bisnis (15), Farmasi
(1), Filsafat (2), Geografi (1), Hukum
(14), Ilmu Budaya (15), ISIPOL (30),
MIPA (13), Pertanian (2), Psikologi
(20), Teknik (15), dan Teknologi
Pertanian (1). [Tim IISMA KUI]
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