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BRITISH CHAMBER
HUMAN CAPITAL AND
EDUCATION MEMBER
FOCUS GROUP EVENT
Universitas Gadjah Mada diundang
untuk berpartisipasi dalam Focus
Group Event yang dilaksanakan oleh
British Chamber di Jakarta pada
tanggal 17 Mei 2022. h.07

PERESMIAN WISMA
MARDLIYYAH ISLAMIC
CENTER UGM

HALAL BIHALAL
BERSAMA KAGAMA
GOWES NUSANTARA

Peresmian ini dihadiri oleh organ dan
Pimpinan Universitas Gadjah Mada
dan dihadiri pula oleh Rektor Terpilih
(2022-2027) pada 21 Mei 2022.
Wisma MIC memiliki 136 kamar
dengan 269 tempat tidur.h.11

KAGAMA Gowes Nusantara (KGN)
mengadakan halal bihalal dengan
bersepeda serentak di beberapa kota:
Yogyakarta, Solo, Aceh, Samarinda,
Medan, Pekanbaru, dan wilayah
Jabodetabek pada Sabtu, (28/05). h.14

KUNJUNGAN DUTA
BESAR IRLANDIA
Pada Jumat (13/05), Duta Besar Irlandia, Y.M.
Padraig Francis mengunjungi UGM dengan dua
agenda utama, yakni menjadi Pembicara Kunci
pada Kuliah Umum yang diadakan oleh FIB dengan
topik “Irish Literature, Culture, and History” dan
Courtesy Visit dengan Rektor Panut Mulyono. Di
dalam pertemuan dengan Rektor, dibahas seputar
kerja sama antara UGM dengan institusi pendidikan
di Irlandia yang sayangnya masih sedikit
dibandingkan dengan mitra lain di Eropa.
BERSAMBUNG KE HAL.05

NATIONAL CHENG
CHI UNIVERSITY
PRESIDENT FORUM +
ASIAN STUDIES 2022
9 Mei 2022 - Subdit. KSI

Kegiatan President Forum + Asian
Studies 2022 yang digawangi oleh
National Cheng Chi University
(NCCU) merupakan bagian dari
perayaan 95 tahun NCCU. Forum ini
bertujuan untuk melakukan inisiasi
aliansi akademik global yang
didedikasikan khususnya untuk
Asian Studies.

RAPAT TINDAK LANJUT KERJA
SAMA DENGAN UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
11 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Kerja sama yang ditawarkan berfokus pada pengabdian kepada masyarakat,
publikasi bersama dan penelitian. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat
yang akan dilakukan adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ada lima lokasi
di Gorontalo yang harapannya dapat menjadi tempat pelaksanaan KKN, salah
satunya adalah Desa Bajo. KKN ini akan mengusung tema pemberdayaan
masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Bajo. Dalam rapat ini dibahas
mengenai teknis pelaksanaan, administrasi dan hal-hal lain yang diperlukan
untuk melaksanakan program.
Kedua belah pihak setuju mengenai tempat KKN yang tidak berpindah-pindah
tempat. Hal ini bertujuan agar pengabdian yang dilakukan dapat memberikan
dampak yang lebih besar. Universitas Negeri Gorontalo siap memberikan
dukungan penuh mengenai pelaksanaan program ini, termasuk program KKN
yang akan dibahas.

Pada forum ini UGM diwakili oleh
Rektor, Prof. Ir. Panut Mulyono,
M.Eng, D.Eng., IPU., ASEAN.Eng.
dan didampingi oleh Direktur Asian
Study Center UGM, Dr. Dafri
Agussalim.
Prof. Panut Mulyono, dalam
kesempatan ini menyampaikan
bahwa Universitas Gadjah Mada
berkomitmen mendukung seluruh
bentuk diskusi mengenai Asia dan
ASEAN Studies. “Our belief is that
Asian studies should have a place in
transforming the shape of the world,”
Prof. Panut menyampaikan.
Beliau juga menyampaikan informasi
mengenai ASEAN Study Center
(ASC) di UGM. ASC merupakan
Pusat Studi hasil kerja sama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UGM dengan Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia yang
bertujuan untuk menguatkan
penyebaran informasi mengenai
penelitian terkait dengan topik
ASEAN dan kegiatan-kegiatan
seperti seminar, workshop, pelatihan
dan diskusi intensif.
Selain UGM, forum ini juga dihadiri
Sungkyunkwan University,
University of Haifa, University of
Trier, The Institut National des
Langues et Civilisations Orientales
(Inalco), serta School of Oriental and
African Studies (University of
London). [Pipit]
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JAJAK KERJA SAMA DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
11 Mei 2022 - Subdit. KSDN

INISIASI KERJA SAMA BARU UGM
DENGAN SMU: PROGRAM OWSE
(OVERSEAS WORK STUDY ELECTIVE)

Saat ini ada 10 mahasiswa yang
melakukan MBKM di Universitas
Terbuka (UT), walaupun MoU
dengan UT belum ada. Sehingga
pertemuan ini juga membahas MoU
yang akan dibuat. Salah satu saran
kerja sama yang diberikan oleh
pihak UT adalah tentang bahan ajar.
Pihak UT mengharapkan kerja sama
dalam pembuatan artikel-artikel
pada jurnal-jurnal internasional.
Pihak UT yang tersebar di berbagai
tempat di Indonesia memiliki
kelebihan dalam menjalin kerja
sama di bidang pengabdian
terutama KKN. Potensi UT yang
besar ini memberikan banyak
kesempatan dalam kerja sama di
berbagai bidang dan diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi
kedua belah pihak.

11 Mei 2022 - Subdit. KSI

Rabu (11/5) UGM mengadakan pertemuan daring dengan Singapore
Management University (SMU) untuk mendiskusikan inisiasi kerjasama baru
yakni program OWSE (Overseas Work Study Elective). OWSE merupakan
program magang bagi mahasiswa SMU di perusahaan rintisan (startup) luar
negeri. Melalui OWSE, mahasiswa diharapkan dapat menerima pengalaman
langsung dalam mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha.
UGM menjadi salah satu universitas yang diharapkan dapat menjadi aliansi
pendukung pelaksanaan program OWSE. Pada pelaksanaannya, UGM akan
berperan sebagai host university yang memfasilitasi bagian akademik sembari
mahasiswa melakukan magang di startup lokal. Dalam pertemuan tersebut, turut
hadir pula perwakilan dari Innovative Academy, Direktorat Pengembangan Usaha
dan Inkubasi dan Creative Hub, Fisipol. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan
koordinasi internal di fakultas untuk dapat melaksanakan program kerja sama ini
yang mengakomodir kepentingan dua belah pihak. [Cahya/Adel]
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RAPAT DENGAN BPJS
KESEHATAN: TINDAK LANJUT
INPRES 1 2022
11 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Pembahasan mengenai
implementasi Inpres No.1 Tahun
2022 tentang optimalisasi
pelaksanaan program JKN di
lingkungan perguruan tinggi
dilakukan oleh Ibu Dwi Martiningsih
selaku Deputi Direksi Wilayah
Jateng dan DIY. Program JKN ini
merupakan salah satu bentuk
perlindungan sosial berdasarkan
arahan presiden yang pertama
tentang Pengembangan SDM.
Harapannya pada tahun 2024
cakupan penduduk yang menjadi
peserta JKN mencapai minimal
98%. Saat ini cakupan JKN di DIY
sudah mencapai 95%.
Pembahasan mengenai MOU serta
PKS dengan ruang lingkup yang
meliputi penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi, perluasan
kepesertaan Program JKN-KIS di
lingkungan civitas akademika,
Berbagi keahlian dan informasi serta
sosialisasi bersama, peningkatan
SDM, Penyelenggaraan merdeka
belajar dan kegiatan-kegiatan
lainnya dilakukan pada rapat kali ini.
Halaman 03 dari 15

PT BFI FINANCE
INDONESIA: BASIC
SCALING ARCHITECTURE
13 Mei 2022 - Subdit. Hubal

UGM bersama PT BFI Finance
Indonesia mengadakan webinar
karier dengan tajuk “Basic Scaling
Architecture” pada Jumat, (13/05)
secara daring. Kegiatan diisi oleh
BFI Tech Lead, Azby Luthfan.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 20
peserta dari berbagai latar belakang
jurusan yang berbeda.

KONSOLIDASI TRACER
STUDY UGM 2022
13 Mei 2022 - Subdit. Hubal

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional UGM melalui
Subdirektorat Hubungan Alumni mengadakan Konsolidasi Tracer Study UGM
2022 bagi enumerator pada Jumat, (13/05) secara daring. Kegiatan dihadiri oleh
lebih kurang 170 peserta yang terdiri dari ketua program studi, dekan dan wakil
dekan fakultas, serta para enumerator dari setiap fakultas/sekolah.
Kegiatan kali ini dipandu oleh Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni, Dr.
Sulistyowati, S.S., M.Hum., yang memaparkan mengenai teknis pelaksanaan
Tracer Study UGM tahun 2022. Dr. Sulistyowati mengatakan bahwa peran
enumerator sangat penting dalam meningkatkan response rate dari alumni. Tidak
hanya itu, kerja sama dengan fakultas dan prodi juga sangat dibutuhkan untuk
membantu tracing dan menghubungi alumni mengingat komunikasi personal dari
prodi biasanya lebih efektif untuk mendapatkan responden.
Pada kesempatan tersebut Dr. Sulistyowati beserta perwakilan fakultas/sekolah
dan enumerator yang hadir membuka sesi diskusi mengenai strategi peningkatan
response rate dan tanya jawab mengenai beberapa instrument tracer study yang
kerap ditanyakan responden. Terdapat beberapa strategi peningkatan response
rate salah satunya dengan pemberian reward kepada responden yang mengisi
kuesioner secara penuh karena harapannya target response rate dapat terpenuhi
100% untuk setiap prodi. Pada beberapa fakultas juga disampaikan bahwa ada
tim yang khusus mengurus tracer study sehingga lebih efisien. Ke depannya jika
diadakan temu alumni khusus bagi responden tracer study setiap
fakultas/sekolah DKAUI siap membantu antara lain dengan memfasilitasi Zoom.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sekaligus memonitoring perkembangan
serta kendala dalam pelaksanaan tracer study dari tingkat fakultas hingga tingkat
prodi. Melalui kegiatan ini pula diharapkan prodi turut mengawal tracer study
untuk meningkatkan response rate dengan langkah-langkah yang efektif.
[Hubungan Alumni/Artikel:Winona;Foto:Rosyid]
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Azby memulai paparan mengenai
bagaimana membangun aplikasi
yang terukur. Fungsinya adalah agar
aplikasi dapat menunjang kinerja di
dalam sistem. Sistem sendiri
memiliki desain arsitektur yang nanti
akan menentukan bagaimana sistem
bekerja dalam periode waktu
tertentu. Kemudian mengapa
penting untuk memahami basic
scaling architecture agar dapat
mengukur berapa lama sebuah
sistem dapat berfungsi dengan baik
dan butuh pembaharuan.
PT BFI Finance Indonesia juga
memiliki BFI Technology
Development Program yang
ditawarkan bagi mereka yang
memiliki ketertarikan dalam
mengembangkan sebuah program
aplikasi. Adapun seleksi yang
dilakukan dimulai dari logic test,
interview, SLIK check/BI check, dan
checkup. Setelah melalui proses
seleksi, yang lolos akan mengikuti
boot camp selama 1 bulan,
kemudian dilanjutkan dengan on job
training selama 3 bulan, hingga
akhirnya dapat menjadi karyawan
tetap di PT BFI.
Melalui kegiatan ini diharapkan
peserta dapat memahami
bagaimana sistem dibangun dan
dibentuk guna menunjang sebuah
pekerjaan. Selain itu, peserta juga
didorong untuk lebih memahami
program aplikasi dan bagi mereka
yang berminat dapat mulai berani
mencoba mengembangkan apa
yang telah dipelajari sebelumnya.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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AUDIENSI DAN
DISKUSI MOU
KEMENTERIAN PPA
17 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu
Bintang Darmawati, S.E, M.Si,
memberikan apresiasi kepada UGM
atas upaya yang dilakukan dalam
mencegah dan menangani
kekerasan seksual di lingkungan
kampus. Peraturan yang dimaksud
adalah Peraturan Rektor UGM No 1
Tahun 2020 Tentang Pencegahan
dan Penanganan Kasus Kekerasan
Seksual oleh Masyarakat
Universitas Gadjah Mada.

KUNJUNGAN DUTA
BESAR IRLANDIA
13 Mei 2022 - Subdit. KSI

Pada Jumat (13/05), Duta Besar Irlandia, Y.M. Padraig Francis mengunjungi
UGM dengan dua agenda utama, yakni menjadi Pembicara Kunci pada Kuliah
Umum yang diadakan oleh FIB dengan topik “Irish Literature, Culture, and
History” dan Courtesy Visit dengan Rektor Panut Mulyono. Di dalam pertemuan
dengan Rektor, dibahas seputar kerja sama antara UGM dengan institusi
pendidikan di Irlandia yang sayangnya masih sedikit dibandingkan dengan mitra
lain di Eropa. Hal ini memunculkan ide dari Duta Besar maupun pimpinan UGM
untuk semakin meningkatkan visibilitas institusi di Irlandia, salah satunya dengan
mendukung program sosialisasi kampus yang kedepannya akan diadakan oleh
pihak Kementerian Pendidikan Irlandia.
Pada kesempatan ini beliau juga melakukan Campus Tour ke Fakultas Ilmu
Budaya (FIB) UGM, Office of International (OIA) of UGM, Kantor Alumni UGM,
dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi sebelum ke Rektorat UGM. [Maylany]
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Beliau juga memberikan apresiasi
terhadap Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan
Tinggi yang juga telah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek
(Permendikbud) Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pemerintah sendiri belum lama ini
menerbitkan Undang-undang (UU)
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(TPKS) yang ditandatangani
Presiden Joko Widodo pada 9 Mei
lalu. Peraturan semacam ini
nantinya akan memberikan payung
hukum untuk melindungi masyarakat
Indonesia dari kekerasan seksual.
Isu kekerasan seksual menjadi salah
satu perhatian penting, dan
tercantum dalam lima arahan
Presiden kepada Menteri PPPA.
Kelima arahan tersebut adalah
peningkatan pemberdayaan
perempuan dalam kewirausahaan,
peningkatan peran ibu dalam
pendidikan anak, penurunan
kekerasan terhadap perempuan dan
anak, penurunan pekerja anak, serta
pencegahan perkawinan anak.
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Harapannya melalui alumni, UGM
bersama alumni dapat menjadi
petunjuk, nasehat, serta pertolongan
bagi NKRI, kata Prof. Panut. UGM
dan KAGAMA juga selalu bersinergi
untuk peningkatan peneguhan NKRI
dan selalu merawat ukhuwwah
bangsa Indonesia.

UGM DAN KAGAMA
GELAR SYAWALAN 1443 H
15 Mei 2022 - Subdit. Hubal

Sinergi UGM dan KAGAMA mengadakan Syawalan 1443 H dengan tema
“Merawat Ukhuwwah Meneguhkan NKRI” secara bauran pada Minggu, (15/05).
Kegiatan luring dilangsungkan di Balairung dan dihadiri oleh Rektor dan jajaran
pimpinan universitas, Pengurus Pusat KAGAMA, dekan dan wakil dekan, serta
perwakilan dari Komunitas KAGAMA. Sedangkan secara daring banyak dihadiri
oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, hingga komunitas KAGAMA lain yang
tersebar di seluruh negeri. Sebanyak lebih kurang 62 peserta hadir secara luring.
Sulastama Raharja, ketua panitia penyelenggara Syawalan kali ini membuka
kegiatan sekaligus memaparkan kontribusi-kontribusi yang telah dihasilkan oleh
Sinergi UGM dan KAGAMA. Sulastama berharap, seperti tema syawalan kali ini,
semoga ukhuwwah KAGAMA di manapun berada selalu terjalin kuat.
Turut hadir Ketua Umum PP KAGAMA sekaligus merupakan Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo yang menyapa langsung para anggota KAGAMA
langsung dari Balairung. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan dari Wakil Ketua
Umum I PP KAGAMA sekaligus Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.
Budi Karya berpesan kepada rekan-rekan KAGAMA agar tetap memberikan trust
kepada sesama alumni karena dari satu trust kemudian akan mendorong
menghasilkan suatu kompetensi yang baik. Dilanjutkan dengan sapaan dari
Wakil Ketua Umum II PP KAGAMA sekaligus Sekjen Kemenaker RI, Anwar
Sanusi, yang menambahkan bahwa kekuatan KAGAMA adalah gotong royong
karena terus saling bekerja sama untuk melengkapi.
Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.,
menyambut baik setiap anggota KAGAMA yang hadir dalam Syawalan 1443 H ini
baik dari KAGAMA Fakultas, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, KAGAMA
Komunitas, dan anggota KAGAMA lainnya. Prof. Panut mengatakan bahwa
kampus sangat bangga pada KAGAMA yang telah terbukti menghasilkan alumni
dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. “Inilah yang kita inginkan, bahwa
alumni bisa menjadi duta UGM di dalam mengawal meneguhkan NKRI,” ujarnya.
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Kegiatan dilanjutkan dengan
penyampaian hikmah syawalan oleh
Prof. Maksum Mahfoedz atas
permintaan KH Yahya Cholil Staquf.
Prof. Maksum merupakan Ketua
PBNU masa khidmah 2015-2021.
Prof. Maksum menyampaikan
mengenai landasan-landasan
ukhuwwah yaitu mereka yang bisa
berbagi, mereka yang bisa
mengendalikan amarah dan diri,
serta mereka yang bisa memaafkan
kesalahan yang lain. Jika ingin
meneguhkan NKRI, mulai terlebih
dahulu ukhuwwah dalam diri dan
lingkungan terdekat kita.
Tausiyah dilanjutkan oleh Ketua
Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr.
K. H. Haedar Nasir. Beliau
menyampaikan bahwa syawalan
merupakan wadah bagi semua
KAGAMA yang memiliki latar
belakang suku, agama, dan ras
yang berbeda, dapat bersatu karena
ikatan keluarga yang telah dibentuk
oleh UGM.
Beliau menyampaikan bahwa UGM
berperan penting dan strategis
dalam meneguhkan posisi dan
peran sebagai sumber moral dan
kemajuan bangsa di atas nilai dasar
Pancasila, agama, dan kebudayaan
nasional.
Kegiatan diakhiri dengan saling sapa
antar komunitas KAGAMA baik
luring maupun daring. Antusiasme
anggota KAGAMA dalam
memanfaatkan waktu luang ini
sebagai momen reuni satu sama
lain. Dihadiri lebih dari 490 anggota
KAGAMA secara daring,
menunjukkan bahwa kekompakan
anggota KAGAMA akan selalu
terjalin meskipun tidak langsung
bertatap muka.
[Artikel:Winona;Foto:Rosyid]
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KEMENTERIAN DESA PDTT
DAN UGM KERJA SAMA
PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSPOLITAN
19 Mei 2022-Subdit.KSDN

BRITISH CHAMBER HUMAN CAPITAL AND
EDUCATION MEMBER FOCUS GROUP
EVENT - MINISTERIAL SERIES
17 Mei 2022 - Subdit. KSI

UGM diundang untuk berpartisipasi dalam Focus Group Event yang dilaksanakan
oleh British Chamber di Jakarta. Acara ini berlangsung tanggal 17 Mei 2022
dengan menghadirkan lima pembicara dengan dua moderator. Mewakili UGM
adalah Kepala Subdit Kerja Sama Internasional (Kepala KUI) UGM, I Made Andi
Arsana, Ph.D yang bertindak sebagai moderator. Selain Andi, juga bertindak
sebagai moderator adalah Dr. Paul Atken yang merupakan Chairman dari British
Chamber Human Capital & Education Member Focus Group.
Ada dua pembicara kunci di acara itu yaitu Nadiem Makarim, Mendikbudristek,
serta Bima Arya Sugiarto, Walikota Bogor. Sementara itu, panelis yang hadir
berjumlah empat orang yaitu Olly Riches (mantan ketua British Chamber
Indonesia), Rino Donosepoetro (Ketua British Chamber Indonesia terpilih),
Indrijati Rahayoe (Prudential Indonesia), dan Dara Cincinati (Kadin).
Forum tersebut mendiskusikan sektor pendidikan dan perannya dalam
megembangkan SDM pemimpi masa depan demi terlaksananya pembangunan
berkelanjutan. Dalam acara tersebut juga didiskusikan kerja sama industri dan
pendidikan dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti yang
dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Hal ini juga disampaikan dengan
tegas dalam pidato kuncinya. Secara umum, forum tersebut mendorong adanya
kolaborasi antara dunia industri dengan perguruan tinggi. [Dr. I Made Andi A.]
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Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(PDTT), Dr. (HC) Drs. H. Abdul
Halim Iskandar, M.Pd., menegaskan
bahwa saat ini tengah
mengembangkan gagasan
pembangunan transmigrasi modern
dengan konsep transpolitan. Konsep
pengembangan kawasan
transpolitan telah dirintis melalui
kegiatan kolaboratif Kementerian
Desa PDTT dengan UGM melalui
Fakultas Geografi.
Abdul Halim Iskandar mengatakan
pelaksanaan transmigrasi di masa
sekarang tidak bisa lagi dilakukan
seperti masa sebelumnya.
Transmigrasi harus disesuaikan
dengan perkembangan zaman.
Warga transmigran harus dibekali
dengan berbagai teknologi terkini.
Hal itu perlu dilakukan untuk
pembangunan di kawasan
transmigrasi. Ia menuturkan bahwa
konsep transpolitan yang telah
dirumuskan bersama dengan UGM
tersebut akan masuk ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2025-2045.
Dengan begitu, model transmigrasi
di tanah air dapat berjalan lebih
maju dan maju. Misalnya, dalam
mengembangkan atau membangun
rumah hunian warga transmigrasi.
Pembangunan hunian transmigrasi
berusaha mengejar model hunian di
kawasan tersebut. Lalu
mengembangkan manajemen
kawasan atau lahan dengan konsep
kepemilikan lahan komunal atau
sertifikat komunitas. Pengelolaan
lahan komunal yang digunakan
untuk penyelenggaraan kegiatan
pertanian bersama-sama. Selain itu,
juga menyediakan/membangun
fasilitas publik seperti sarana
kesehatan, pendidikan, serta
penyiapan sumber daya manusia
seperti guru, tenaga kesehatan, dan
pemuka agama.
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AUDIENSI DENGAN
BOSOWA EDUCATION
19 Mei 2022-Subdit.KSDN

TINDAK LANJUT MOU
PT JASA RAHARJA
20 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Jasa raharja akan mengadakan Youth Innovation Contest sebagai bentuk
pemberian apresiasi kepada para innovator muda untuk mendedikasikan dirinya
untuk berkarya dalam mengurangi angka kecelakaan. Dengan tujuan untuk
mencari karya-karya inovasi yang berguna untuk meminimalisir resiko
kecelakaan dalam berkendara dan sebagai bentuk pemberian penghargaan
kepada para innovator. Hal ini dikarenakan tingkat kecelakaan di Indonesia yang
masih tinggi.
Kriteria peserta Youth Innovation Contest ini adalah mahasiswa yang berasal dari
kamus yang memiliki MoU dengan Jasa Raharja.
Pihak Jasa Raharja juga membahas tentang balkondes yang berada di
magelang. Pembahasan tentang kerja sama dilakukan kedua belah pihak,
pembahasan ini meliputi hak dan kewajiban yang harus dilakukan, teknis
pelaksanaan, jangka waktu dll.

Bosowa Education (BE) adalah
yayasan pendidikan yang didirikan
oleh perusahaan swasta nasional
“Bosowa” yang bergerak di bidang
otomotif, semen, pertambangan dan
energi, jasa keuangan, properti dan
pendidikan. Lembaga pendidikan
yang berada di dalam naungan
Bosowa Education di antaranya
adalah tingkat preschool, SMP,
SMA, sampai ke tingkat perguruan
tinggi yaitu Universitas Bosowa yang
juga sudah menjadi salah satu mitra
UGM. Sekolah-sekolah tersebut
memodifikasi kurikulum nasional,
cambridge, dan tidak lupa
memasukkan kurikulum keagamaan
supaya terjadi keseimbangan
kecerdasan intelektual dan spiritual.
Pimpinan Bosowa Education
menyadari bahwa kapasitas sumber
daya manusia memegang peranan
penting untuk pengembangan
institusi. Berdasarkan pertimbangan
hal tersebut maka BE berniat
menjalin kerja sama untuk
mengundang dosen-dosen UGM
yang ahli di bidangnya sebagai
narasumber dalam acara
pengembangan kapasitas tenaga
pendidik di BE. Di samping itu
Bosowa Education ingin menggali
informasi tentang program studi di
UGM. Supaya anak didik mereka
tidak salah dalam memilih program
studi sehingga pemilihan program
studi benar-benar sesuai dengan
bakat dan potensi anak didik.
Oleh karena itu, BE mencoba
menjajaki kemungkinan program
studi tertentu di UGM yang
memberikan kesempatan kepada
siswa-siswa di BE untuk magang di
laboratorium atau fakultas-fakultas
dalam rangka pengenalan terhadap
dunia perguruan tinggi kepada adikadik di tingkat sekolah menengah
atas. UGM menyambut baik
tawaran tersebut tetapi memang
harus disesuaikan dengan kebijakan
dan jadwal akademik fakultasfakultas di lingkungan UGM.
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Selaras dengan Nawal, Shopia juga
mengatakan bahwa networking
menjadi penting untuk menunjang
karier di masa sekarang. Selain itu
decision making dalam pekerjaan
akan sering ditemukan. Oleh karena
itu, harus pandai memetakan dan
lebih proaktif. “Kalau ngomong
jangan takut salah, salah itu biasa
dan masih bisa dibenarkan. Anda
harus bisa menyampaikan
argumentasi,” ungkapnya. Hal
lainnya yaitu growth mindset sangat
dibutuhkan karena kita akan terus
belajar dari satu perusahaan ke
perusahaan lain. Jadi jangan
berhenti untuk belajar.

SINERGI UGM DAN KAGAMA:
PEMBEKALAN CALON WISUDAWAN
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
PERIODE MEI 2022
19 Mei 2022 - Subdit. Hubal

Sinergi UGM dan KAGAMA mengadakan kegiatan Pembekalan Calon
Wisudawan Program Sarjana periode Mei 2022 pada Kamis, (19/05) secara
daring dan dihadiri oleh lebih kurang 700 calon wisudawan. Wakil Rektor Bidang
Kerja Sama dan Alumni UGM, Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum.,LL.M. dalam
sambutan pembukanya mengatakan bahwa calon wisudawan akan menjadi
alumni yang nantinya memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi
memajukan bangsa dan negara. “Lulusan UGM itu dititipi amanah oleh kampus
untuk memperkenalkan dan menanamkan values yang dihasilkan oleh UGM
yang tentunya sesuai dengan jati diri UGM,” kata Prof. Paripurna.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang VI PP KAGAMA, Anak Agung Gede
Putra. Beliau mengatakan bahwa dunia hari ini ditandai dengan VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan untuk menghadapi tantangan tersebut
maka perlu adanya kemampuan adaptif, kemampuan memahami serta memilah
baik dan buruk, dapat bekerja sama dan mengkombinasikan semua kemampuan
yang ada, serta lincah. “Lalu tetap memelihara integritas, karena itu merupakan
salah satu warisan yang akan membuat lulusan UGM disegani, dihormati, dan
sebagainya,” ujarnya.
Pembekalan Calon Wisudawan kali ini diisi oleh para srikandi UGM yaitu Ketua
Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Terpilih 2022-2027, Shopia Isabella
Wattimena, S.E., M.B.A., Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
Kementerian BUMN, Nawal Nely, CFA., Wakil Komisaris Utama/Komisaris
Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Prof. Rofikoh Rokhim,
S.E., S.I.P., D.E.A., Ph.D. dan dimoderatori oleh Dosen Fakultas Geografi UGM,
Dr. Abdur Rofi, S.Si., M.Si.
“Saya selalu membawa identitas UGM kemana pun saya melangkah,” kata
Nawal membuka paparan. Nawal berpesan kepada alumni untuk be original,
jangan sembunyikan identitas ke-UGM-annya. Be humble kepada siapapun tapi
jangan sampai menjatuhkan diri sendiri. Kemudian maintain integrity karena
orang-orang di sekitar kita akan menilai diri kita dari apa yang kita lakukan.
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Setelah itu paparan dilanjutkan oleh
Rofikoh yang memulai dengan
mengajak para peserta untuk
mengapresiasi perjuangan mereka
hingga menjadi calon wisudawan.
Beri waktu untuk melakukan hal-hal
positif kemudian kembali fokus untuk
merencanakan langkah selanjutnya.
“Kerjakan segala sesuatu dengan
tekun dan serius. Jangan mudah
menyerah,” katanya. “Untuk calon
wisudawan, penting untuk memiliki
integritas karena tanpa integritas
akan sulit untuk mencapai
kesuksesan dalam jangka panjang,”
ujarnya. Hal tersebut juga tidak
terlepas dari kepercayaan dan
kejujuran yang merupakan bagian
dari integritas karena dalam
mewujudkan cita-cita pasti akan
berhubungan dengan orang lain,
dan untuk membangun hubungan
baik tentu membutuhkan rasa
percaya satu sama lain.
Kegiatan berlangsung interaktif
antara calon wisudawan dengan
narasumber. peserta antusias dalam
tanya jawab seputar kebutuhan
pasar, soft skill yang dibutuhkan,
hingga core values yang dibutuhkan
oleh fresh graduate agar dapat
bertahan di dunia karier.
Harapannya para calon wisudawan
dapat menggali ilmu sebanyakbanyaknya dan ke depannya dapat
mengimplementasikannya dalam
kehidupan untuk menjadi insan yang
lebih baik lagi.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
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TINDAK LANJUT
KERJA SAMA DENGAN
PEMKAB PELALAWAN
30 Mei 2022-Subdit.KSDN

REDDOORZ GOES TO CAMPUS “DATA
ANALYTICS 101: SERBA-SERBI
BERKARIER SEBAGAI DATA ANALYST”
19 Mei 2022 - Subdit. Hubal

UGM bersama RedDoorz menggelar webinar “RedDoorz Goes to Campus”
dengan tema “Data Analytics 101: Serba-serbi Berkarier Sebagai Data Analyst”
yang dilangsungkan pada Kamis, (19/05) secara daring. Kegiatan ini dihadiri
lebih kurang 65 peserta dari berbagai macam jurusan dan dibuka oleh Sekretaris
Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional (DKAUI) UGM, Wirastuti
Widyatmanti, S.Si., Ph.D., yang menyampaikan bahwa data analis menjadi
profesi yang dibutuhkan saat ini karena keahlian sebagai data analis akan
dibutuhkan karena sebagai salah satu tulang punggung dalam menjalankan
perusahaan. “Harapannya teman-teman bisa mengambil ilmu sebanyak mungkin
karena ke depannya tidak hanya kemampuan akademik yang dilihat tetapi juga
sertifikasi atau soft skill di luar bidang ilmu,” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Data Analyst
Manager RedDoorz, Ghufran Rahmat Putra mengenai definisi, tipe, teknik, tools,
hingga karier apa saja yang terkait data analis. Data analis sendiri secara garis
besar memiliki peran seperti mengoptimalkan program marketing serta upaya
memberikan layanan pelanggan yang berpengaruh pada pendapatan
perusahaan, selain itu juga untuk merespon tren pasar dan menyediakan
kebutuhannya. Ghufran menyampaikan bahwa seorang data analis dibutuhkan
di banyak sektor industri, seperti financial, research, IT solution, big data and
machine learning, hospitality, dsb. yang membutuhkan analisis kebutuhan pasar.
Kemudian dilanjutkan paparan oleh Employer Branding & Communications Lead
RedDoorz, Anindita Arci Achedya yang menjelaskan mengenai budaya
perusahaan di RedDoorz dan bagaimana rasanya bekerja di perusahaan startup
seperti RedDoorz. Nindi, demikian disapa, mengatakan bahwa bekerja di
perusahaan startup memberikan ruang untuk berkembang karena dapat belajar
banyak hal baru, fleksibel, lingkungan yang menyenangkan, hingga kontribusi
yang selalu diapresiasi. Kali ini RedDoorz juga mengadakan campus hiring yang
terbuka untuk semua jurusan yang memiliki minat berkarier di RedDoorz.
Melalui webinar ini diharapkan para peserta dapat lebih memahami peran dari
data analis yang tidak berfokus hanya pada satu latar belakang jurusan saja dan
dapat mulai membekali dirinya dengan soft skill yang dibutuhkan oleh
perusahaan di dunia industri. [Artikel: Winona, Foto: Rosyid]
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Nota Kesepahaman Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
telah ditandatangani pada tanggal
14 Desember 2022. Dalam rangka
mewujudkan semangat kerja sama
yang tinggi maka Sekretaris Daerah
Kab Pelalawan didampingi Kepala
Dinas dari beberapa organisasi
perangkat daerah hadir di UGM
tanggal 30 Mei 2022 untuk
merumuskan kegiatan-kegiatan
yang dapat dikerjasamakan antara
UGM dengan Kab. Pelalawan.
Kehadiran tim dari Kab. Pelalawan
disambut dengan hangat oleh tim
dari UGM yang terdiri dari
perwakilan Fakultas Pertanian,
Fakultas Kehutanan, Dit-PKM, DPP,
Dit-Mawa dan DKAUI.
Pengembangan SDM di Kab.
Pelalawan masih menjadi fokus
kebijakan dari program kerja Bupati
terpilih. Harapan mereka bahwa
putra putri daerah dapat diterima di
UGM melalui jalur PBUK. Dan untuk
tergabung sebagai mitra dalam
program seleksi PBUK maka Kab.
Pelalawan harus merintis kerja sama
di bidang lain selain pendidikan.
Disampaikan pada kesempatan
tersebut bahwa potensi sumber
daya alam yang melimpah di bidang
pertanian yaitu kelapa sawit yang
belum dapat diolah oleh Kab.
Pelalawan sebagai minyak goreng.
Selama ini pengolahan kelapa sawit
menjadi minyak goreng dikuasai
oleh perusahaan swasta yang
berkembang menjadi kartel dan
mempermainkan harga dan pasokan
minyak goreng di pasaran. Kab.
Pelalawan sebagai daerah penghasil
kelapa sawit tentu saja miris
menyaksikan fenomena kelangkaan
minyak goreng di masyarakat.
Padahal produksi biji sawit
melimpah ruah. Fakultas Pertanian
akan berkolaborasi dengan Fakultas
Teknik Kimia untuk bersama-sama
mencari solusi dalam menghadapi
permasalahan ini.
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KALLA GOES TO CAMPUS
KERJA SAMA DENGAN
PT HADJI KALLA
23 Mei 2022-Subdit.KSDN

PERESMIAN WISMA MARDLIYYAH
ISLAMIC CENTER (MIC) UGM
21 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Peresmian ini dihadiri oleh organ dan Pimpinan Universitas Gadjah Mada dan
dihadiri pula oleh Rektor Terpilih (2022-2027) pada 21 Mei 2022. Harapan
diresmikan wisma ini supaya keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat, terutama yang membutuhkan layanan penginapan.
Wisma MIC berada dalam kompleks MIC yang terintegrasi dengan masjid dan
food court. Memiliki 136 kamar dengan total kapasitas yang tersedia saat ini
sebanyak 269 tempat tidur. Masing-masing kamar dilengkapi fasilitas seperti
pendingin ruangan, televisi, dan lemari pendingin.
Rencananya wisma ini akan segera dibuka untuk umum pada pertengahan tahun
2022. Lokasinya yang berada di selatan RSUP Dr. Sardjito dapat membantu para
keluarga pasien yang memerlukan penginapan yang dekat dan terjangkau.
Selain itu, juga bagi para orang tua yang mengantar putra-putrinya saat ujian
masuk perguruan tinggi maupun wisuda.
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Rektor UGM, Prof. Panut
Mulyono. didampingi oleh Rektor UGM terpilih periode 2022-2027, Prof. dr. Ova
Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D., Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama
dan Alumni (Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum.,LL.M.), Ketua Dewan Guru Besar
UGM, Prof. Dr. Ir. Mohammad Maksum Machfoedz, M.Sc, Sekretaris MWA UGM,
Prof. Dr. apt. Subagus Wahyuono, M.Si, Sekretaris Senat Akademik UGM, dan
Dr. Ir. Endy Suwondo, DEA.
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Kalla Group, kelompok usaha yang
dikenal dekat dengan Jusuf Kalla,
berkunjung ke UGM untuk
mengenalkan program mereka
kepada mahasiswa UGM dalam
acara Kalla Goes To Campus. Acara
berlangsung dari pukul 08.00 hingga
11.30 di University Club Hotel UGM.
Kalla Group merupakan kelompok
usaha yang didirikan oleh Hadji
Kalla pada tahun 1952, yang
memasuki usia 70 tahun berdiri
pada 2022 ini. Kelompok usaha ini
berkecimpung di berbagai sektor
bisnis, yaitu otomotif, transportasi,
energi, manufaktur, konstruksi,
properti, dan hospitality.
Menggunakan momentum 70 tahun
berdiri, Kalla Group berupaya untuk
mengembangkan generasi
selanjutnya dengan mensosialisasikan misi mereka ke berbagai
kampus dalam “Kalla Goes to
Campus.” UGM merupakan
universitas pertama yang dikunjungi
dalam rangka program ini.
Kalla Future Leaders merupakan
lomba analisis kasus bisnis yang
diadakan untuk mengasah
kemampuan analitis mahasiswa
dalam melihat permasalahan
praktikal dunia bisnis. Ilhamsyah
mengatakan bahwa mahasiswa
yang memenangkan lomba ini
diberikan jaminan akselerasi karir
lebih cepat di dalam perusahaanperusahaan Kalla Group. Kalla
Internship program merupakan
program pemagangan yang
diadakan untuk menyiapkan
mahasiswa untuk berkarir ketika
mereka lulus dan siap bekerja di
manapun. “Kalla Group Membawa 2
misi besar untuk UGM hari ini, yaitu
program pemagangan yang berguna
untuk pengembangan kompetensi
mahasiswa, dan program future
leaders yang dapat mengasah
kemampuan kepemimpinan
mahasiswa. Saya berharap
mahasiswa UGM dapat mengisi
kebutuhan SDM yang diperlukan
oleh Kalla Group nantinya.”
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SEREMONI
PENANDATANGANAN
MOU BANK OCBC
NISP SYARIAH
23 Mei 2022-Subdit.KSDN

KUNJUNGAN ATASE KERJA
SAMA UNIVERSITAS,
KEDUTAAN BESAR PRANCIS
23 Mei 2022 - Subdit. KSI

Pada Senin (23/05), Atase Kedutaan Besar Prancis, Philomene Robin,
melakukan kunjungan ke UGM dengan tujuan membahas kerjasama mobilitas
mahasiswa UGM ke Prancis. Kegiatan dimulai dengan membahas beberapa
kerjasama yang sudah dilakukan antara UGM dengan universitas-universitas di
Prancis. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan diskusi dari perwakilan
masing-masing fakultas terhadap situasi kerjasama sekarang dan juga harapan
kerjasama yang ingin dilakukan dengan universitas-universitas Prancis
kedepannya.
Sebelum menutup diskusi, Ms. Robin mengatakan bahwa apabila membutuhkan
bantuan dalam mempercepat proses kerjasama, maka dapat menghubunginya.
Ms. Robin juga berharap bahwa UGM dapat menjadi universitas dengan
mobilitas mahasiswa terbanyak ke Prancis. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan
ini OIA UGM mendorong fakultas dapat melakukan komunikasi langsung dengan
pihak Atase jika memang diperlukan untuk mempercepat proses kerja sama.
[Maylany/Davin]

Universitas Gadjah Mada (UGM)
dan PT Bank OCBC NISP Tbk.
menginisiasi kerja sama
pemanfaatan layanan jasa dan
produk perbankan syariah. Kerja
sama ini ditandai dengan
penandatanganan nota
kesepahaman oleh Wakil Rektor
Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sistem Informasi, Supriyadi,
Ph.D., M.Sc., CA., Ak., mewakili
Rektor UGM, dan Kepala Unit
Usaha Syariah PT Bank OCBC
NISP Tbk., Mahendra
Koesumawardhana.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman
di antaranya mencakup
pemanfaatan pembayaran uang
kuliah melalui fasilitas perbankan
Host to Host (H2H) dan Point to
Host (P2H) serta layanan transaksi
keuangan melalui Cash
Management System (CMS).
Selain itu, bidang lain yang telah
disepakati adalah pemanfaatan
layanan payroll dan aplikasi
penunjang payroll serta
pemanfaatan layanan KPR iB untuk
dosen dan karyawan UGM. Proses
persiapan inisiasi kerja sama dimulai
dari dua bulan yang lalu dan
melibatkan sejumlah diskusi antara
pihak UGM dengan perwakilan Bank
OCBC NISP.
Bank OCBC NISP berharap kerja
sama ini dapat memberikan
manfaat, dan UGM siap menindaklanjuti hal-hal yang akan perlu
dikerjakan sebagai bagian dari kerja
sama ini. Seiring dengan
perkembangan teknologi, kebutuhan
masyarakat turut berubah, sehingga
dunia perbankan juga dituntut untuk
terus berinovasi dalam memberikan
layanan. Dengan demikian bank
dapat memenuhi kebutuhan para
pelanggannya, termasuk kebutuhan
institusi seperti UGM.
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KUNJUNGAN
ADVANCE TEAM
KEDUTAAN BESAR
JERMAN UNTUK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KENEGARAAN
PRESIDEN JERMAN
KE YOGYAKARTA
25 Mei 2022-Subdit.KSI

PENANDATANGANAN MOU PEMPROV
DKI, PPP KEMAYORAN, UGM DAN MOU
PEMPROV DKI JAKARTA DAN UGM
25 Mei 2022 - Subdit. KSDN

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemprov DKI Jakarta, Pusat Pengelolaan
Kompleks Kemayoran melakukan kerja sama perencanaan, penataan, dan
revitalisasi ruang terbuka hijau di kawasan kompleks Kemayoran. Selain itu, juga
pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengbadian
masyarakat dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Penandatanganan nota kesepahaman bersama berlangsung di Ruang
Multimedia Kantor Pusat UGM, Rabu(25/5). Penandatanganan MoU dilakukan
oleh perwakilan dari setiap pihak. MoU ini berlaku dalam jangka waktu 3 tahun
sejak ditandatangani.
Ruang lingkup dari MoU Pemprov DKI, PPP Kemayoran, UGM ini adalah: 1.
persiapan dan penyusunan tahap perencanaan, 2. Penelitian dan pengkajian, 3.
kolaborasi peningkatan sarana, 4. pengembangan dan pengelolaan kawasan, 5.
pertukaran data dan informasi, 6. pemantauan dan evaluasi.
Sedangkan ruang lingkup MoU Pemprov DKI Jakarta dan UGM adalah: 1.
penyelengaraan pendidikan dan pelatihan; 2.penelitian, 3.pengkajian dan
pengembangan; 4.pengabdian kepada masyarakat; 5.implementasi program
merdeka belajar dan kampus merdeka. MoU ini berlaku dengan jangka waktu 5
tahun sejak ditandatangani.

Pada 17 Juni 2022 direncanakan
akan ada kunjungan kenegaraan
Presiden Jerman, Frank-Walter
Steinmeier di UGM. Kunjungan ini
merupakan salah satu rangkaian
kegiatan dari President Steinmeier di
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Dalam rangka mempersiapkan
kunjungan ini dengan baik, Advance
Team berkunjung ke Yogyakarta
untuk melakukan survei
pendahuluan di beberapa lokasi
yang potensial akan dikunjungi. Tim
ini terdiri dari Kedutaan Besar
Jerman dan Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan diawali dengan pertemuan
dengan Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kantor
Kepatihan pada pagi hari dengan
mengundang seluruh perwakilan
komponen lokasi yang akan
dikunjungi yaitu TWC, TPA
Piyungan, Kampung Cyber serta
hadir pula perwakilan dari UGM
yaitu Kantor Urusan Internasional
dan Fakultas Kehutanan.
Setelah itu Advance Team
berkunjung ke UGM untuk bertemu
dengan tim UGM yang nantinya
akan menjadi tim penyelenggara
kegiatan kunjungan kenegaraan
tersebut. Dalam pertemuan dibahas
beberapa topik terkait dengan teknis
kedatangan, eksibisi inovasi,
keamanan, hingga logistik. Presiden
Steinmeier juga mungkin akan
mengunjungi Hutan Wanagama
UGM. Oleh karena itu, pihak UGM
melalui Fakultas Kehutanan, juga
menerima delegasi Jerman di Hutan
Wanagama UGM. [Maylany & Adhe]
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Saya senang
sekali KAGAMA
Gowes
Nusantara
sudah terbentuk
di berbagai kota

HALAL BIHALAL BERSAMA
KAGAMA GOWES NUSANTARA
28 Mei 2022 - Subdit. Hubal

Masih dalam nuansa bulan Syawal, KAGAMA Gowes Nusantara (KGN)
mengadakan halal bihalal dengan bersepeda serentak di beberapa daerah yakni
Yogyakarta, Solo, Aceh, Samarinda, Medan, Pekanbaru, dan wilayah
Jabodetabek pada Sabtu, (28/05). Kegiatan ini merupakan salah satu agenda
dalam mempererat tali persaudaraan alumni di manapun berada. Kegiatan
dihadiri oleh Sekjen PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana, Rektor UGM periode
2017-2022, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng., serta
Wakil Rektor Kerja Sama dan Alumni, Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum. LL.M.
“Saya senang sekali KAGAMA Gowes Nusantara sudah terbentuk di berbagai
kota. Bahkan pagi ini dilaksanakan di tujuh kota agar persahabatan, persatuan,
dan persaudaraan seluruh alumni menjadi semakin solid dan semakin bisa
merealisasikan cita-cita kita seperti yang tertuang dalam Himne Gadjah Mada,”
ujar Prof. Panut dalam sambutannya.
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan peserta gowes oleh
Prof. Panut. Bersamaan dengan pelepasan tersebut, kegiatan gowes di kota lain
juga dimulai dengan rute masing-masing kota. Di Yogyakarta, para peserta
berkumpul di Balairung sebagai titik start gowes dan akan berakhir di Ledok
Gebang. Jarak yang ditempuh sekitar 39 kilometer.

Menariknya, di salah satu kota yaitu
Pekanbaru, kegiatan ini sekaligus
menjadi kegiatan wisata cagar
budaya sehingga memilih area kota
lama sebagai rute awal dan rute
akhir perjalanan. Di Samarinda,
kegiatan ini sekaligus menjadi ajang
reuni serta memperluas relasi
anggota KAGAMA yang ada di
Samarinda. Peserta KGN
merupakan alumni yang berasal dari
latar belakang jurusan yang
berbeda-beda dan angkatan yang
beragam pula.

persahabatan,
persatuan, dan
persaudaraan
seluruh alumni
menjadi semakin
solid
Kegiatan ini menjadi bentuk
sinergitas UGM dan KAGAMA
dalam menciptakan ikatan alumni
yang kuat sehingga nantinya dapat
bersama berkontribusi dalam
memajukan bangsa. Harapannya
KAGAMA dapat terus mewadahi
para alumninya untuk terus
memperkuat tali persaudaraan dan
saling mengingatkan bahwa setiap
alumni memiliki nilai ke-UGM-an
yang harus terus dibawa dan
diberikan kepada masyarakat.
[Artikel: Winona; Foto: Dr.
Sulistyowati]

Mei 2022

Halaman 14 dari 15

KUNJUNGAN TIM
ASEAN UNIVERSITY
NETWORK (AUN)
SECRETARIAT
30 Mei 2022-Subdit.KSI

KUNJUNGAN VICTORIA
GOVERNMENT, AUSTRALIA
31 Mei 2022 - Subdit. KSI

Pada 31 Mei 2022, UGM menerima kunjungan dari Komisioner Victorian Govt
Trade and Investment (VGTI) untuk ASEAN, Rebecca Hall. Kunjungan ini
dilakukan dalam rangka membangun kerja sama multi-layer secara
komprehensif. Dalam hal ini, perguruan tinggi (PT) memiliki peran sebagai pintu
masuk berbagai peluang kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian.
VGTI fokus pada kerja sama pada empat bidang yaitu: Perdagangan, Investasi,
Pendidikan, serta Inovasi dan Kreativitas. VGTI membawa misi untuk mendorong
kerja sama antar universitas di Indonesia dan institusi-institusi di bawah naungan
pemerintah Victoria. Oleh karena itu, VGTI siap membantu mencarikan solusi jika
terdapat kendala kerjasama dengan institusi-institusi di Victoria. [Izaad]

Pada tanggal 30 Mei UGM, tim
ASEAN University Network (AUN)
Secretariat melakukan kunjungan
kerja pertama ke UGM setelah
pandemi. Dalam rangkaian
kunjungan tersebut, dilaksanakan
pertemuan dengan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (FEB) dalam
kaitannya dengan AUN Business
and Economics, serta dengan
Direktorat Kemitraan, Alumni, dan
Urusan Internasional (DKAUI), untuk
membahas berbagai kerja sama dan
skema jejaring tematik.
Pihak AUN dan DKAUI membahas
sejumlah jejaring yang selama ini
aktif diikuti oleh UGM, serta
mendiskusikan kemungkinan
mengaktifkan kembali sejumlah
jejaring yang saat ini non-aktif, di
antaranya di bidang arsitektur.
Pertemuan tersebut dilanjutkan
dengan courtesy meeting dengan
WRPKSI. AUN berterima kasih dan
mengapresiasi dukungan UGM
selama ini kepada berbagai inisiatif
dan kegiatan AUN.

Saat ini UGM sudah memiliki 3 kerja
sama dengan PT di Victoria dari 10
PT yang berada di wilayah tersebut.
VGTI mendorong pengembangan
kerja sama yang sudah ada agar
berjalan lebih baik dan produktif.
Harapannya pertemuan tersebut
juga dapat membuka berbagai
peluang kerjasama baru dengan PT
yang lain. [Icha/Cahya]
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