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COURTESY MEETING CIFOR
& NIFOS KE UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tim CIFOR (Center for international
Forestry Research) berkunjung ke
Universitas Gadjah Mada pada Kamis
(15/06) untuk kunjungan ramah tamah
dengan Rektor baru UGM. h.06

UGM VIRTUAL CAREER FAIR
(VCF) #1 KEMBALI DIGELAR

Universitas Gadjah Mada menggelar
kembali kegiatan UGM Virtual Career
Fair (VCF) 2022 untuk periode Juni.
Kegiatan ini merupakan career fair
kedua dalam tahun ini yang akan
dilangsungkan selama 3 hari. h.09

PENANDATANGANAN MOU
ANTARA UGM DAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

Universitas Gadjah Mada (UGM)
menjalin kerja sama dengan Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.h.05

KUNJUNGAN PRESIDEN
JERMAN FRANK-WALTER
STEINMEIER KE UGM

Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima
kunjungan Presiden Jerman, Frank-Walter
Steinmeier, Jumat (17/6). Kunjungan ini merupakan
salah satu rangkaian lawatan Presiden Jerman di
Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai peringatan
70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan
Jerman. Di UGM, agenda kunjungan Presiden
Steinmeier terdiri dari pameran proyek kerja sama
antara Indonesia dan Jerman serta produk
penelitian dari civitas akademika UGM.
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MENERIMA KUNJUNGAN
TIM BPIP
2  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan
pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang
terencana, sistematis, dan terpadu sehingga dibentuk Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP). Sebagai Badan yang mengemban tugas yang sangat penting,
BPIP dituntut untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya di bidang yang
relevan dengan pengembangan ideologi negara. Oleh karena itu, BPIP
melakukan penjajakan kerja sama dengan UGM dalam rangka mengembangkan
kompetensi SDM untuk studi lanjut di UGM. 

UGM menyambut baik maksud kerja sama tersebut, karena sebagai Universitas
Pancasila UGM juga berperan dalam pembinaan ideologi bangsa. UGM
menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan memberikan draf MoU untuk segera
ditandatangani sebagai bentuk komitmen kerja sama antara UGM dan BPIP.

UGM juga memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa pasca sarjana
dan program studi yang relevan dan dibutuhkan SDM BPIP untuk bisa
mengemban amanah dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa.

PENGENALAN
PROGRAM FAST
PT INDOSAT TBK
2  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Kunjungan tim dari PT Indosat
dalam rangka mengajak UGM untuk
berperan aktif dalam Program
Future Academy Skill
Transformation (FAST) 2022. FAST
adalah suatu program interaktif yang
mengkombinasikan metode kursus,
bimbingan karir dan tantangan untuk
implementasi keahlian yang
diperuntukan bagi mahasiswa dan
dosen. Program FAST
dikembangkan oleh Indosat dengan
di latar belakangi oleh
perkembangan teknologi dan
industri yang kian pesat, disruption
yang mempengaruhi banyak aspek
dalam kehidupan. 

Manfaat bagi mahasiswa dan dosen
jika bergabung dalam Program
FAST yaitu: memperoleh future skill
secara gratis dan berdampak
langsung, memperoleh reliable
mentor dan pengalaman,
memperoleh solusi yang sudah teruji
dan menambah jaringan,
memperoleh sertifikat, dan
kompensasi lainnya, memperoleh
jenjang karir, dan meningkatkan
daya saing dalam industri terbaru
dan portofolio program
pengembangan bakat. 

Program FAST Soft Future Skill
yang ditawarkan adalah: design
thinking, project experience, future
continue education, career advice
dan communication. Program FAST
Tech Future Skill yang ditawarkan
adalah: cloud technology, artificial
intelligence, machine learning dan
big data analytic.

Sebenarnya program ini sudah di-
launching dan dikenalkan di UGM
sejak tahun 2021 namun belum
maksimal.  Diharapkan tahun ini
mahasiswa dan dosen UGM yang
berpartisipasi dalam program ini
semakin banyak mengingat banyak
manfaat yang dapat diperoleh untuk
mahasiswa maupun dosen UGM.

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 2  d a r i  1 3



RAPAT TINDAK LANJUT
KERJA SAMA DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
8 - 9  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara UGM universitas terbuka
dan yang telah disepakati Para Pihak, Universitas Terbuka berinisiasi kerja sama
dalam berbagai bidang. Kerja sama pendidikan disepakati dengan kerja sama
penulisan bahan ajar, penulisan modul, pengembangan tutorial dan juga kegiatan
magang dosen. 

Sementara itu, kerja sama penelitian diantaranya kerja sama riset dan publikasi
berupa penyusunan Book Chapter dengan tema tertentu dengan kontributor dari
UGM dan UT, juga kerja sama riset dengan topik pengembangan UMKM . Di
bidang pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian bersama. 
 Disamping itu, Senat Universitas Terbuka ingin melakukan sama studi banding
mengenai berbagai kegiatan ke Senat di UGM.

Pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari secara daring.

Tablet untuk dosen bisa diisi materi
materi kuliah di input di dalam tablet
dan dosen bisa unggah video materi
kuliah di tablet. Dosen juga bisa
presentasi materi kuliah dari tablet
langsung di koneksikan ke smart TV
samsung. 

Tentu saja tawaran kerja sama ini
sangat menarik dan memberikan
keuntungan bagi sivitas UGM
karena harga khusus yang
ditawarkan oleh PT Samsung. UGM
menyambut baik tawaran tersebut
dan menindaklanjuti dengan
penyusunan dokumen kerja sama
terlebih dulu sebagai bentuk
komitmen UGM dan PT Samsung
untuk bekerja sama lebih lanjut. 

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 3  d a r i  1 3

PENJAJAKAN KERJA
SAMA DENGAN 
PT SAMSUNG
ELECTRONICS
INDONESIA
9  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

PT Samsung Electronics Indonesia
memberikan tawaran kepada sivitas
akademika UGM berupa harga
khusus dalam pengadaan produk-
produk PT Samsung Electronics
Indonesia yaitu melalui Program
Smart Campus dengan target user
adalah mahasiswa dan dosen. 

Tablet untuk mahasiswa akan berisi
tentang materi pembelajaran untuk
mahasiswa dan sistem informasi
akademik. Mahasiswa bisa melihat
jadwal kuliah, materi kuliah sampai
dengan jadwal pembayaran.  Produk
tablet secure dengan samsung Knox
manage, fungsinya waktu
menyalakan dan mematikan tablet
bisa keluar Logo UGM, wallpaper
tidak bisa di ganti. Aplikasi di layar
utama di sesuaikan oleh kampus.

Program Smart
Campus: dosen
dan mahasiswa



INISIASI KERJA SAMA
DENGAN WU HUB 
1 0  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

WU Hub adalah pusat kolaborasi antar pemuda-pemudi Indonesia yang ingin
berkreasi dan berinovasi. WU, singkatan dari Wirausaha adalah dasar dari setiap
program yang kami hadirkan, dengan tujuan dapat mendorong para muda-mudi
untuk tidak hanya ber-ide saja, namun dapat juga menyatakan visi dan misinya
secara nyata, mandiri, dan berkelanjutan.

Perusahaan ini merupakan suatu start up penyedia co-working space dan virtual
office berlokasi di Jakarta Selatan. Adapun produk yang ditawarkan tersebut
antara lain adalah mentorship, funding, dan collaboration.

Dalam pertemuan ini, Wu Hub berinisiasi kerja sama dengan UGM dalam bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wu Hub
menawarkan kerja sama penyelenggaraan webinar karier dalam waktu dekat.
Dalam waktu dekat, UGM dan WU Hub akan berkolaborasi untuk
penyelenggaraan webinar di Gedung Grha Sabha Pramana.

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 4  d a r i  1 3

UGM MENJADI
PENYELENGGARA PRE-
DEPARTURE SERIES IISMA
UNTUK PERSIAPAN
AKADEMIK

9  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Tahun 2022, UGM tidak saja
menjadi salah satu penyumbang
jumlah peserta Indonesian
International Student Mobility
Awards (IISMA) Sarjana terbesar di
Indonesia tetapi juga aktif berperan
dalam persiapan keberangkatan
peserta. Pada tanggal 9 Juni 2022,
UGM mendapat kehormatan
sebagai penyelenggara kegiatan
persiapan keberangkatan atau Pre-
Departure Series bagi seluruh
peserta IISMA yang berjumlah
hampir 1200 orang.

Kegiatan persiapan keberangkatan
ini dilakukan untuk menyiapkan
kandidat yang dapat menjalankan
program dengan baik. Berbagai
tema disiapkan oleh tim IISMA
dalam rangkaian persiapan
keberangkatan dan UGM mendapat
kesempatan untuk menyajikan
materi persiapan akademik. Tema
ini sangat penting karena pada
dasarnya mahasiswa Indonesia
nantinya akan mengikuti kegiatan
akademik di berbagai universitas di
luar negeri. Mereka perlu disiapkan
dari awal agar dapat beradaptasi
secara akademik dan mendapat
manfaat maksimal dari interaksi
selama penyelenggaraan program.

Hadir sebagai pembicara di acara
tersebut adalah I Made Andi Arsana,
Ph.D, kepala Kantor Urusan
Internasional UGM. Andi
membawakan materi seputar tips
agar mahasiswa Indonesia bisa
bertahan dalam sistem pendidikan di
luar negeri. Dalam presentasi yang
berjudul “Academic Diplomacy” Andi
memaparkan tips terkait penulisan
ilmiah, presentasi hingga komunikasi
dengan profesor. Dengan materi ini,
diharapkan mahasiswa Indonesia
lebih siap untuk mengikuti program
IISMA dan mendapat manfaat
terbaik ketika telah menyelesaikan
programnya nanti. (Anik & Andi)



COURTESY MEETING DENGAN COUNTRY
MANAGER AMAZON WEB SERVICES
1 4  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

AWS adalah afiliasi Amazon.com yang menyediakan sumber daya komputer,
penyimpanan basis data, aplikasi, dan sumber daya TI lainnya melalui platform
layanan cloud yang besar. Courtesy meeting ini membahas tindak lanjut kerja
sama di bidang transformasi digital, magang kampus merdeka, dan kerja sama
dalam mendukung kegiatan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK).

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 5  d a r i  1 3

SEREMONI
PENANDATANGAN
AN PERJANJIAN
KERJA SAMA
ANTARA DITJEN
PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN
TATA
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
1 3  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Universitas Gadjah Mada (UGM)
menjalin kerja sama dengan
Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam rangka
peningkatan perencanaan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan bidang planologi
kehutanan dan tata lingkungan.

Penandatangan Perjanjian Kerja
Sama ini merupakan tindaklanjut
dari Nota Kesepahaman antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan UGM tahun 2020
tentang dukungan pelaksanaan
program bidang lingkungan hidup
dan kehutanan.

Ruang lingkup perjanjian ini di
antaranya meliputi pengembangan
dan peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia, pengembangan dan
pemanfaatan metode, kajian,
teknologi dan infrastruktur.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja
sama, UGM menunjuk Fakultas
Kehutanan, Fakultas Geografi,
Fakultas Hukum, Fakultas MIPA,
Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Sekolah
Pascasarjana, Pusat Studi
Lingkungan Hidup, serta Pusat Studi
Perencanaan dan Pembangunan
Regional sebagai satuan kerja
pelaksana.



COURTESY MEETING CIFOR & NIFOS
KE UNIVERSITAS GADJAH MADA

1 5  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Tim CIFOR (Center for international Forestry Research) yang dipimpin oleh Dr.
Park Hyun, President of NIFoS (National Institute of Forest Science, Republic of
Korea); Dr. Choi Hyungsoon, Director of NIFoS; Dr. Seol Minhyun, Seconded
Scientist CIFOR; Dr. Baral Himlal, Senior Scientist; dan tim berkunjung ke
Universitas Gadjah Mada pada Kamis (15/06) untuk kunjungan ramah tamah
dengan Rektor baru UGM. Delegasi dari CIFOR ditemui oleh Rektor UGM Prof.
dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. dan didampingi Pimpinan Fakultas
Kehutanan dan Direktorat Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional. 

Selain beramah tamah dengan Rektor, tujuan kedatangan tim CIFOR juga adalah
untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama potensial dengan UGM dibidang
kehutanan dan pengembangan sektor dengan CIFOR & NIFoS.  Saat ini antara
CIFOR dan Fakultas Kehutanan telah terjalin kerja sama yang strategis terutama
dalam bidang penelitian (practical in scientific), yang lebih fokus pada konservasi
hutan, ekonomi, kebijakan dan peningkatan di bidang bioteknologi. Kedepan
harapannya tidak hanya Fakultas Kehutanan saja yang memanfaatkan kerja
sama ini namun juga ke fakultas-fakultas UGM terkait lainnya. (Pipit)

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 6  d a r i  1 3

KERJA SAMA
UGM - JICA
1 6  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Pada Kamis (16/06), Wakil Rektor
Bidang Sumber Daya Manusia dan
Aset didampingi oleh Wakil Rektor
Bidang Pendidikan, Pengajaran dan
Kemahasiswaan bersama dengan
Direktur Project Implementation Unit,
Direktur Perencanaan serta Direktur
Kemitraan, Alumni dan Urusan
Internasional menerima kunjungan
dari Chief Representative dari JICA
Indonesia Office di Ruang Tamu
Rektor, Gedung Pusat UGM.

Delegasi dari JICA Indonesia Office
terdiri dari Mr. Takehiro Yasui, Chief
Representative; Mr. Ryosuke
Onizuka, Representative Officer; Ms.
Erika Nakai, Representative Officer;
Ms. Fitri Arifin, Senior Program Offic.

Tujuan dari kunjungan ini utamanya
adalah berbagi informasi terkait
ongoing project antara JICA
Indonesia dengan UGM yaitu ODA
Loan Project (Development of World
Class University with Socio-
Entrepreneurship at Universitas
Gadjah Mada) serta courtesy
meeting dengan jajaran pimpinan
Universitas Gadjah Mada. 

Setelah diskusi berjalan dengan
baik, delegasi dari JICA Indonesia
berkesempatan untuk mendatangi
Learning Center di UGM yang
merupakan infrastruktur hasil dari
kerja sama antara UGM dan JICA
Indonesia dari program Loan JICA
IP-576. (Pipit)

ODA Loan
Project

(Development of
World Class

University with
Socio-

Entrepreneurship 



INISIASI KERJA SAMA
DENGAN REVOU 
 2 1  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Perusahaan ini merupakan lembaga pendidikan teknologi yang berfokus pada
pendidikan dan pelatihan kompetensi digital yang didirikan oleh Matteo Sutto,
yakni mantan petinggi di Zalora dan iPrice. Perusahaan ini biasa dikenal dengan
sebutan RevoU, yang merupakan gabungan dari dua lembaga pendidikan tinggi
di Tiongkok dan Amerika Serikat, khususnya untuk pelajar Indonesia.  Adapun
program yang ditawarkan oleh RevoU antara lain digital marketing program,
business development, data analytics, dan product management program.

Inisiasi kerja sama RevoU dan UGM diawali dengan penandatanganan MoU
secara desk to desk di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam waktu dekat,
RevoU bekerja sama dengan UGM dalam penyelenggaraan webinar online goes
to campus pada 7 Juli 2022 dengan diikuti ratusan peserta dari mahasiswa UGM
untuk meningkatkan pengetahuan di bidang karier. Selanjutnya, RevoU juga
berkeinginan untuk mengadakan goes to campus secara luring di UGM dengan
target peserta sebanyak 2000 mahasiswa.

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 7  d a r i  1 3

REKTOR UGM DALAM ASIAN
UNIVERSITIES FORUM (AUF)

1 6  J u n i  2 0 2 2 - S u b d i t . K S I

AUF diinisiasi oleh Seoul National
University (SNU) Korea pada tahun
2011 dengan tujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan
kerja sama antar universitas
prestisius di wilayah Asia. AUF
tahun ini merupakan forum ketiga
yang dilaksanakan secara virtual
dan merupakan kolaborasi SNU
dengan Nanjing University, RRT. 

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia,
menjadi salah satu panelis dengan
membawakan tema ‘Towards a
Borderless and Impactful University:
Navigating Adaptive and Innovative
Education in A Post-Pandemic Era’.
Ini merupakan kehadiran Prof. Ova
yang pertama dalam AUF, sekaligus
menjadi kesempatan perkenalan
dengan pimpinan universitas lainnya
yang tergabung dalam forum. 

Prof. WANG Zhenlin, Vice
President, Nanjing University
(8min)
Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn,
President, Chulalongkorn
University
Dr. Khine Mar Hlaing, Pro-
Rector, Monywa University of
Economics
Prof. Carlene PC Pilar-Arceo,
Director, O ce of International
Linkages, University of the
Philippines Diliman

Pada AUF kali ini, sejumlah panelis
juga hadir dari universitas anggota
forum, yaitu:

Pihak SNU memberikan apresiasi
kepada seluruh peserta yang hadir
dan menyampaikan rencana
pelaksanaan AUF tahun selanjutnya
yang akan diselenggarakan secara
luring. (Icha)

Towards a
Borderless and

Impactful
University



KUNJUNGAN PRESIDEN JERMAN
FRANK-WALTER STEINMEIER KE UGM
1 7  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan Presiden Jerman, Frank-
Walter Steinmeier, Jumat (17/6). Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian
lawatan Presiden Jerman di Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai peringatan 70
tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman.  Di UGM, agenda
kunjungan Presiden Steinmeier terdiri dari pameran proyek kerja sama antara
Indonesia dan Jerman serta produk penelitian dari civitas akademika UGM, yakni
proyek EU-Share oleh DAAD, Get-in CICERO oleh Fakultas Teknik yang bekerja
sama dengan RWTH Aachen, serta Desa Apps oleh Fakultas Pertanian. 

Setelah menyaksikan dan melakukan bincang singkat di stand pameran,
Presiden Steinmeier mengikuti diskusi panel bertajuk “Food Security, Global
Challenges, and Dependencies” di Balai Senat UGM. Diskusi ini dimoderatori
oleh Dr. Anna Lührmann, Minister of State for Europe and Climate bersama 5
experts, yakni Felippa Amanta (Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)),
Christa Räder (World Food Program (WFP)), Yose Rizal Damuri (Center for
Strategic and International Studies (CSIS)), Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc.,
Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum UGM), dan Maria Angela Putri (Mahasiswa
Berprestasi, Fakultas Teknologi Pertanian UGM).

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  0 8  d a r i  1 3

Presiden Steinmeier menyampaikan
bahwa Jerman merupakan salah
satu pendukung utama Program
Pangan Dunia atau World Food
Programme (WFP). Meski demikian,
hal ini menurutnya bukan sesuatu
yang perlu dibanggakan, karena
merupakan dukungan yang memang
sudah selayaknya diberikan kepada
masyarakat internasional. 
 Pemerintah Jerman memiliki
kesiapan serta kepedulian untuk
membantu negara-negara dunia
dalam menghadapi krisis pangan.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia,
M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D.
menyambut kedatangan Presiden
Jerman ke Universitas Gadjah
Mada. Selain jajaran pimpinan UGM,
diskusi ini juga diikuti oleh sejumlah
mahasiswa UGM serta alumni
perguruan tinggi Jerman yang saat
ini mengabdi di UGM sebagai dosen
di berbagai fakultas.

Prof. Ova Emilia mengungkapkan
bahwa Jerman dan Indonesia
merupakan dua sahabat baik, dan
Jerman telah menjadi tempat
pelatihan bagi banyak akademisi
Indonesia, termasuk bagi banyak
pengajar di UGM.

Ia menyampaikan, interaksi
Indonesia dan Jerman sangat
penting dalam konteks geopolitik
dan teknologi. Sementara itu, di
bidang pendidikan, UGM menjadi
salah satu perguruan tinggi
Indonesia yang telah memiliki
hubungan kerja sama yang intensif
dengan institusi pendidikan di
Jerman. Kerja sama ini salah
satunya terwujud dalam kegiatan
pameran hasil kerjasama antara
UGM dengan RWTH Aachen dan
DAAD yang telah berlangsung lama.

Ia berharap, kerja sama ini semakin
diperkuat dengan mengintensifkan
kolaborasi yang sudah ada dan
mengembangkan kerja sama di
bidang lain yang strategis. (Maylany)

Jerman & Indonesia
dua sahabat baik

Dok: Humas UGM

Dok: Humas UGM



UGM VIRTUAL CAREER FAIR
(VCF) #1 KEMBALI DIGELAR
2 1  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Universitas Gadjah Mada menggelar kembali kegiatan UGM Virtual Career Fair
(VCF) 2022 untuk periode Juni. Kegiatan ini merupakan career fair kedua dalam
tahun ini yang akan dilangsungkan selama 3 hari.  Hari pertama UGM VCF pada
Selasa, (21/06) diikuti oleh tujuh mitra perusahaan dan satu instansi pemerintah.
Kegiatan ini dihadiri lebih kurang 270 peserta.

Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional (DKAUI), Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D. Beliau menyampaikan
bahwa tujuan kegiatan ini sekaligus memastikan bahwa semua mahasiswa atau
alumni yang hadir dapat memenuhi kebutuhan pasar industri saat ini.  “Kita
ketahui bersama kebutuhan di abad ini berbeda. Di masa ini teman-teman
diminta untuk mempersiapkan diri dengan memiliki kemampuan berpikir secara
multidisiplin,” katanya.  Selain itu, Wirastuti menambahkan bahwa dengan
mengikuti kegiatan ini peserta akan banyak menggali informasi serta meningkat-
kan kualitas skill terutama dalam membuat perencanaan karier ke depannya.

Setelah kegiatan dibuka, acara diawali dengaan paparan DOKU, sebuah
perusahaan penyedia sistem pembayaran berbasis teknologi, yang memberikan
kelas karier bertajuk “How to Prepare Yourself into a Professional Career World”
yang membahas kiat-kiat yang harus dilakukan dan persiapan apa saja yang
dibutuhkan sebelum mulai bekerja terutama dalam bidang finance. Setelah itu
ada paparan profil perusahaan serta informasi lowongan pekerjaan dari PT
Werkudara Semangat Indonesia, sebuah perusahaan yang berjalan pada bidang
jasa penyelenggara acara. Kemudian, dilanjutkan lagi dengan paparan mengenai
profil perusahaan serta budaya kerja di bank yang disampaikan Permata Bank.

Disnakertrans DIY juga turut mengisi materi pada kegiatan. Kali ini, pemateri dari
instansi pemerintah ini menyampaikan mengenai “Kompeten dan Cepat Kerja
Melalui Pelatihan, Magang, dan Sertifikasi Kompetensi”. Narasumber
menyampaikan mengenai isu-isu dalam memasuki dunia kerja terutama bagi
lulusan perguruan tinggi. Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada,
pemerintah menginisiasi adanya program magang, baik untuk mereka yang
masih mahasiswa maupun yang baru saja lulus. Ada banyak manfaat yang bisa
didapatkan dengan mengikuti program magang, salah satunya adalah dapat
meningkatkan skill dan membuka banyak peluang setelahnya.
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Kegiatan dilanjutkan dengan kelas
karier oleh Paragon Corp yang
menyampaikan mengenai R&D pada
bidang finance di industri Fast
Moving Consumer Goods serta
memperkenalkan bagaimana FAT
(Factory Acceptance Test) di
Paragon. Perusahaan ini merupakan
salah satu perusahaan Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) bidang
kosmetik terbesar di Indonesia.

Setelah Paragon Corp, paparan
dilanjutkan oleh Outward Bound
Indonesia, sebuah lembaga
pendidikan formal yang
diperuntukkan dalam pembentukan
karakter siswa.

Lalu diisi oleh kelas karier oleh ofi
Indonesia, jasa penyedia makanan
dan minuman alami. Pembicara kali
ini membahas bagaimana dunia
marketing dan apa saja yang harus
diperhatikan ketika memasuki
perusahaan dan menggeluti bidang
pemasarannya. 

Pada akhir acara kegiatan ditutup
oleh kelas karier yang disampaikan
oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
bertajuk “Making an Impact: Learn,
Grow, Synergize, and Contribute to
Indonesia”.

Selain kelas karier dan company
profile, perusahaan mitra yang
bergabung juga memberikan
peluang bagi peserta. Ada banyak
informasi magang, rekrutmen,
bahkan pelatihan. Harapannya para
peserta mendapat kesempatan
untuk menggali minatnya dan
mencoba setiap peluang yang
diberikan dalam kegiatan ini.
(Artikel:Winona, Foto:Rosyid)

alumni diminta
mempersiapkan diri

untuk memenuhi
kebutuhan pasar
dengan berpikir

secara multidisiplin



UGM VIRTUAL CAREER FAIR (VCF)
#2 MERANCANG KARIER MASA DEPAN
2 2  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

UGM Virtual Career Fair (VCF) hari kedua pada Rabu, (22/06) berlangsung
lancar. Kali ini kegiatan diisi oleh sepuluh mitra perusahaan dan satu dari
KAGAMA. Lebih kurang 200 peserta hadir secara virtual melalui Zoom Meeting.
Paparan pertama disampaikan oleh Kalbe Nutritional, salah satu perusahaan
farmasi yang sudah dikenal di skala nasional dan internasional, yang
membagikan mengenai informasi company profile dan lowongan yang tersedia.

Dilanjutkan dengan PT Indomobil Finance, perusahaan yang bergerak dalam
bisnis jasa pembiayaan kendaraan, alat berat, properti, dan pembayaran mikro
dengan bentuk pembiayaan konsumen, sewa guna jasa, dan anjak piutang.
Perusahaan ini juga membagikan informasi terkait pekerjaan di bidang finance
dan peluang karier apa saja yang ditawarkan.

Lalu ada kelas karier yang disampaikan oleh PT Jebsen & Jessen Indonesia
Group, sebuah perusahaan manufaktur yang sudah berdiri lebih dari 120 tahun.
Paparannya mengenai “Effective Presentation in Working Field” menjelaskan apa
saja yang harus dilakukan agar efektif dalam setiap presentasi di lingkungan
pekerjaan. 

Setelah itu dilanjutkan lagi dengan paparan company profile oleh PT Mitra
Pinasthika Mustika Tbk, perusahaan di bidang otomotif yang juga merupakan
distributor sepeda motor Honda di jatim dan NTT. Lalu ada juga Skolla, platform
belajar yang mengkolaborasikan edukator professional dan teknologi tertinggi,
yang memaparkan mengenai teknologi tinggi dalam dunia pendidikan.

Kegiatan hari ini juga diisi oleh KAGAMA yang menyampaikan mengenai “Life
Without Risk (is Impossible)” yang disampaikan oleh Indra Priyahutama dari PT
Pamapersada Nusantara. Indra memaparkan bagaimana manajemen risiko
dalam karier, bahwa risiko juga harus dilihat sebagai kesempatan baru untuk hal
baru. Dalam manajemen risiko ada beberapa langkah yang harus dilakukan:
build understanding, test finding and design options, lalu execute plan, dan
review and manage. Manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam kehidupan baik
dalam karier maupun dalam merancang tujuan karier selanjutnya.
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Kegiatan dilanjutkan dengan
company profile oleh Mandiri
Inhealth, perusahaan asuransi jiwa
dan kesehatan dengan jaminan
kesehatan komersial, dan PT
Malindo Feedmill Tbk, perusahaan
unggas terintegrasi dan terbesar
ketiga di Indonesia. 

Kemudian ada kelas karier dari Bukit
Vista Hospitality Service yang
membahas mengenai langkah untuk
terus berinovasi dan memberi
perubahan positif di perusahaan.

Lalu, PT Bank CIMB Niaga Tbk,
salah satu bank lokal besar di
Indonesia dan termasuk sebagai
salah satu model perbankan
modern, juga berkesempatan
membagikan informasi peluang di
perusahaannya. 

Terakhir paparan ditutup oleh PT
Mentari Mas Multimedia,
perusahaan yang bergerak dalam
bidang transportasi domestik dan
internasional, khususnya
pengangkutan penumpang, kargo,
dan hewan melalui kapal, yang
membagikan informasi company
profile serta rekrutmen.

Kegiatan UGM VCF masih akan
dilangsungkan hingga esok hari
dengan banyak kesempatan dan
peluang yang masih terbuka.
Diharapkan para peserta bisa
mendapatkan banyak manfaat
terutama untuk perencanaan karier
ke depan. 
(Artikel:Winona, Foto:Rosyid)

Dalam manajemen
risiko ada beberapa
langkah yang harus

dilakukan: build
understanding, test
finding and design

options, lalu execute
plan, dan review

and manage.



AUDIENSI DAN
PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
PEMKAB SUMBA BARAT DAYA DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2 2  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa
Tenggara Timur, menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat mendukung
daerah dalam mewujudkan desa pintar, desa sehat, desa mandiri, desa
bercahaya, dan desa wisata. Selain itu, juga dalam peningkatan kualitas sumber
daya manusia Kabupaten Sumba Barat Daya.

UGM menyambut baik kerja sama ini dan melanjutkan kerja sama yang telah
dijalankan sebelumnya dengan Prodi Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana
UGM dalam pengembangan wisata di Sumba Barat Daya dan pelaksanaan
program kuliah kerja nyata. Kerja sama ini diharapkan semakin diperkuat dan
segera ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan di daerah.

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  1 1  d a r i  1 3

SOSIALISASI 
I  DAN II  
MSIB BATCH 3
MBKM UGM
2 3 & 2 9  J u n i  2 0 2 2 - S u b d i t . K S D N

Magang dan Studi Independen
Bersertifikat (MSIB) Batch 3 telah
dibuka. Untuk mendukung program
tersebut, UGM laksanakan
sosialisasi pertama dan kedua
kepada mahasiswa pada 23 dan 29
Juni 2022. Sosialisasi MSIB ini
bertujuan agar mahasiswa UGM
dapat mendapatkan gambaran
secara menyeluruh terkait program
MSIB. Dengan tersosialisasikan
dengan baik, harapannya program
ini dapat direspons secara positif
dan antusias oleh mahasiswa.

Program MSIB membuka peluang
bagi mahasiswa untuk mendapatkan
bimbingan langsung dari praktisi.
Diharapkan program ini dapat
membantu mahasiswa dapat
berkompetisi di dunia kerja. Berkaca
pada batch sebelumnya, Muhsin
menjelaskan beberapa evaluasi
terkait pelaksanaan MSIB yang perlu
ditingkatkan. Mahasiswa
mendapatkan informasi terkait alur
pendaftaran program MSIB dari
persiapan berkas, surat
rekomendasi, proses seleksi dari
perusahaan, dan persiapan
keberangkatan mengikuti program.
Serta kebutuhan berkas administrasi
yang harus disiapkan mahasiswa.

Dengan adanya program sosialisasi
ini Program MSIB dapat berjalan
dengan baik dan diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan oleh
mahasiswa, terutama berkaitan
dengan business process yang
terdapat di industri. Pengembangan
proyek dalam MSIB yang menjadi
tugas mahasiswa peserta program
dapat meningkatkan keterampilan
complex problem solving. Laporan
kegiatan mahasiswa dapat
digunakan untuk rekognisi mata
kuliah yang diambil oleh mahasiswa.



UGM VIRTUAL CAREER FAIR
(VCF) #3 
MEMBEKALI DIRI DENGAN
PERENCANAAN KARIER
2 3  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

UGM Virtual Career fair hari ketiga dilangsungkan pada Kamis, (23/06) dan
berlangsung lancar. Hari sekaligus merupakan hari terakhir dari rangkaian UGM
VCF 2022 periode Juni. Kegiatan kali ini diikuti oleh delapan mitra dan KAGAMA.
Diawali dengan Schlumberger yang merupakan perusahan penyedia jasa di
bidang energi dan sudah beroperasi lebih dari 120 negara. Perusahaan ini
menyampaikan terkait profil perusahaan dan rekrutmen. Dilanjutkan dengan
kelas karier yang disampaikan oleh pembicara PT Bank Central Asia Tbk
mengangkat judul “Let’s Begin by Daydreaming, and Finish by Joining BCA”.
Dalam paparannya peserta diajak untuk memulai setiap langkah untuk mencapai
mimpinya.

Setelah kelas karier, ada paparan company profile dari Creative Faith,
perusahaan yang bergerak di bidang agensi strategis, dan Johnson & Johnson
yang merupakan produsen obat-obatan, peralatan medis, dan barang konsumsi
multinasional. Tidak hanya company profile, pembicara juga sekaligus
memberikan tips and trick agar lolos rekrutmen di perusahaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan kelas karier KAGAMA yang disampaikan oleh
Theresia Kusumaningtyas, Division Head Learning & Development Permata
Bank. Tema kali ini membahas tentang “How to Prepare for Culture Shock on
Your First Job” yang menjadi bekal fresh graduate dalam memulai kerja. Tyas
membagikan langkah2 yang harus dilakukan yaitu harus ada persiapan,
melakukan lima tips hit ground running (open mind, friendly, understand
business, adapt fast, engage with informal activities), dan terakhir adalah
menjadikan perjalanan pertama menyenangkan di tempat kerja.

Setelah kelas karier, kegiatan diisi kembali dengan company profile dan info
rekrutmen dari Kalla Group, salah satu kelompok usaha terbesar di kawasan
timur Indonesia dan CAD-IT Consultant, perusahaan jasa TI dan konsultan TI.

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  1 2  d a r i  1 3

Dilanjutkan lagi dengan kelas karier
yang disampaikan oleh PT Bank
Rakyat Indonesia dengan judul
“Preparing for Life After University:
Finding Career Clarity” yang
membahas apa saja yang harus
dipersiapkan setelah lulus dan
bagaimana menentukan karier yang
kita inginkan. Paparan terakhir
ditutup oleh Saraswanti Group yang
merupakan kelompok usaha dengan
perusahaan induk berjenis
konglomerat.

Kegiatan UGM VCF ini merupakan
bentuk nyata sinergitas yang terjalin
antara mitra dan perguruan tinggi
untuk meningkatkan kualitas SDM
dari para mahasiswa maupun
alumni.

Melalui kegiatan ini diharapkan para
peserta dapat menggali ilmu
sebanyak-banyaknya dan mulai
merencanakan persiapan apa saja
yang harus dibawa saat mendaftar
pekerjaan. Selain itu juga peserta
dapat mengambil kesempatan yang
diberikan oleh mitra yang mengisi
acara. (Artikel:Winona, Foto:Rosyid)

How to
Prepare for
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KUNJUNGAN ACADEMIC AMBASSADOR
SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY OF GRONINGEN
3 0  J u n i  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Kamis (30/06), UGM mendapatkan kunjungan Prof. Bayu Jayawardhana. Beliau
seorang Warga Negara Indonesia yang menjadi Academic Ambassador
Southeast Asia University of Groningen. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Rektor
Bidang Kerja Sama dan Alumni serta Kepala Kantor Urusan Internasional UGM
berkesempatan untuk menyambut dan mendiskusi beberapa update kerja sama
antara UGM - UGM maupun berbagai pengembangan kerja sama kedepan.

Dalam diskusi juga hadir, Prof. Bambang Hari Wibisono yang merupakan dosen
Fakultas Teknik UGM yang pernah menjabat sebagai Atase Pendidikan dan
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda beserta
beberapa jajaran pimpinan dan dosen Fakultas Teknik lainnya. 

Berbagai pengembangan skema kerja sama disampaikan, khususnya untuk
skema kerja sama Double Degree Ph.D yang saat ini masih relatif sedikit di
UGM. Prof. Bayu menyambut baik rencana kerja sama ini karena proses DD di
tingkat Ph.D prosesnya akan lebih mudah daripada tingkat sarjana maupun
pascasarjana karena tidak diperlukan matching kurikulum. (Adhe)

UGM MENGIKUTI
THE 12TH JOINT
WORKING GROUP
(JWG) 2022
2 8  J u n i  2 0 2 2 - S u b d i t . K S I

Joint Working Group (JWG)
merupakan acara dua tahunan yang
pelaksanaan diselenggarakan oleh
Kedutaan Besar Perancis di
Indonesia dan Institut Français
Indonesia bersama Kementerian
Pendidikan Tinggi Prancis (MESRI),
Kementerian Pendidikan, Budaya,
Riset dan Teknologi Indonesia
(Kemendikbudristek), dan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Tahun ini Universitas Politeknik
Hauts-de-France (UPHF)
Valenciennes akan menjadi tuan
rumahnya. 

Joint Working Group (JWG) Prancis-
Indonesia ke-12 di bidang
pendidikan tinggi, riset, inovasi dan
kewirausahaan diselenggarakan
pada tanggal 28-29 Juni di
Valenciennes, Prancis. Kegiatan ini
merupakan sarana bagi peneliti,
dosen, kandidat doktor ataupun
pengusaha dari Indonesia maupun
Prancis untuk saling menggali
potensi kerja sama. JWG tahun ini
UGM mengirimkan 2 delegasi untuk
hadir yaitu Prof. Siti Subandiyah dan
Dr. Sri Puji Saraswati. 

Selain kegiatan roundtable juga
diselenggarakan pameran JWG di
waktu yang sama, UGM juga
menjadi peserta pameran dan
mendapatkan booth, untuk tim
pameran adalah dosen UGM yang
saat sedang studi lanjut S3 di
Perancis. Setelah acara selesai ada
beberapa hal yang akan ditindak
lanjuti untuk pengembangan jejaring
dengan mitra dari Prancis. (Adhe)

J u n i  2 0 2 2 H a l a m a n  1 3  d a r i  1 3
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