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KUNJUNGAN RWTH
AACHEN UNIVERSITY
JERMAN

KAGAMA 77 GELAR REUNI
AKBAR 45TH “MERAJUT
KEBHINNEKAAN”

SOSIALISASI DAN
VERIFIKASI PENGISIAN
DATA IKU TW 1 DAN 2

Pada tanggal 26 Juli 2022, Universitas
Gadjah Mada menerima kunjungan
dari perwakilan dari RWTH Aachen
University, Jerman yang dipimpin oleh
Professor Bernd Markert (Director of
the Institute, Rectorate Representative
for Alumni). h.13

Keluarga Alumni Universitas Gadjah
Mada (KAGAMA) angkatan 77 kembali
menggelar reuni akbar. Kegiatan ini
merupakan agenda rutin setiap lima
tahun. Kegiatan yang diadakan pada
Jumat, (22/07) di Balairung, Gedung
Pusat UGM. h.10

Sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan capaian IKU 6 dan
evaluasi capaian IKU 6 triwulan 1 dan
tri wulan 2, maka diselenggarakan
acara Sosialiasi dan Verifikasi
Pengisian Data IKU TW1 dan TW 2
pada tanggal 25 Juli 2022. h.11

UGM & KAGAMA GELAR
“UGM MENYAPA ALUMNI
DI BANTEN”
UGM dan KAGAMA mengadakan kegiatan “UGM
Menyapa Alumni di Serang dan Sinergi Kemitraan
UGM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Serang dan Provinsi Banten”.
Kegiatan diawali dengan ramah tamah pimpinan
UGM dengan KAGAMA Pengcab Serang yang
dilaksanakan pada Senin, (25/7). Ramah tamah
dengan KAGAMA Serang menjadi momen reuni dan
silaturahmi sebagai alumni UGM.
BERSAMBUNG KE HAL.12

KERJA SAMA PLTS
UGM X PT PPI:
PENILAIAN DAN
PENGUJIAN PLTS
5 Juli 2022 - Subdit. KSDN

Penilaian dan pengajuan PLTS
dilakukan oleh Kementerian ESDM,
dalam hal ini dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Dan
Energi Sumber Daya Mineral
Daerah Istimewa Yogyakarta.

SOSIALISASI PROGRAM
PT OCBC NISP SYARIAH
14Juli 2022 - Subdit. KSDN

Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut kerja sama antara
UGM dan PT OCBC NISP Syariah yang tertuang dalam Nota
Kesepahaman Bersama Nomor 3595/UN1.P.II/Dit-KAUI/HK.08.00/2022
dan 013/UUS-KP/HK.07/V/2022 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa
Produk Perbankan Syariah, yang diikuti oleh seluruh tenaga kependidikan
yang ada di UGM, seperti Kepala Kantor Administrasi Fakultas/Sekolah,
Kasi Administrasi Keuangan dan Umum Faklutas/Sekolah, Direktorat
Sumber Daya Manusia, Dit. KAUI, dan lainnya.
Adapun program yang ditawarkan oleh OCBC NISP Syariah adalah
berupa spesial promo KPR berbasis syariah bagi karyawan dan global
wallet berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk berbelanja dan tarik
tunai di luar negeri langsung dari rekening mata uang asing.

Selanjutnya setelah berkas dinilai
lengkap, pada tanggal 5-8 Juli 2022
dilakukan inspeksi lembaga yang
ditunjuk PPI dalam hal Lembaga
Inspeksi Teknik. diawali dengan
perkenalan dan penjelasan ruang
lingkup pekerjaan inspeksi PLTS
secara hybrid pada 5 Agustus 2022,
Selama 4 hari di UGM melalui
pengecekan teknik di 5 fakultas
yang telah diinstal PLTS nya oleh
PPI. Diperkirakan 30 hari kerja ke
depan setelah pelaksanaan
inspeksi, sertifikat laik operasi (SLO)
PLTS UGM akan terbit.

RAPAT TINDAK
LANJUT HASIL
FEASIBILITY STUDY
PLTS OLEH PT
WIJAYA KARYA
(PERSERO) TBK
11 Juli 2022 - Subdit. KSDN

Pertemuan diawali dengan
pemaparan potensi PLTS di 18
Gedung di Fakultas Teknik UGM,
dengan potensi 1,2 MWp. Pada
survei potensi yang dilakukan oleh
WIKA ini diasumsikan menggunakan
pv module dengan kapasitas 540
Wp/per modul.
Pada kesempatan tersebut WIKA
menyampaikan skema kerja sama
melalui pengajuan proposal
pembiayaan ke kedaireka
Juli 2022

Halaman 02 dari 13

Om Hao juga menambahkan konten
sendiri itu ada empat jenis, yaitu
konten edukasi, konten travelling,
konten entertain, dan konten santai
dan penonton biasanya lebih
menyukai konten yang sifatnya
menghibur seperti konten entertain
dan konten santai.
“Sudah mantap menentukan jadi
content creator, selanjutnya adalah
menentukan kendaraan apa yang
digunakan (media),” lanjutnya.
Jika sudah menentukan platform,
langkah selanjutnya adalah alur
penyajian konten. Om Hao
mengatakan dalam memproduksi
satu konten, proses yang dilalui
cukup panjang.

UGM GELAR SEMINAR
KARIER “STORYTELLING IN
THE DIGITAL ERA”
12 Juli 2022 - Subdit. KSDN

Universitas Gadjah Mada melalui Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional mengadakan seminar karier bertajuk “Storytelling in the Digital Era”
pada Selasa, (12/07) dan dilangsungkan secara bauran di Ruang Multimedia 1
Gedung Pusat Lantai 3 UGM dan Zoom. Seminar kali ini mengundang Hari A.
Kurniawan atau lebih dikenal dengan Om Hao, Head of R&D MD Entertainment
sekaligus talent dari kanal Kisah Tanah Jawa. Kegiatan dihadiri sebanyak 37
peserta luring dan 57 peserta daring.
Kegiatan diawali sambutan yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat
Hubungan Alumni, Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum. Sulistyowati mengatakan
melalui seminar ini para peserta dapat belajar banyak terutama tentang
bagaimana melakukan storytelling dengan menggunakan platform media sosial
seperti yang dilakukan Om Hao.
“Harapannya banyak yang (peserta) bisa didapatkan dari acara ini. Kemudian
juga Om Hao bisa berbagi strategi sampai bisa seperti sekarang,” ujarnya.
Era digital menjadi ladang baru untuk mencari atau menghasilkan pekerjaan
baru, salah satunya adalah sebagai content creator. Namun, karena bersifat
digital, Om Hao mengatakan bahwa harus paham terlebih dahulu mengenai
tuntutan dan kaidah-kaidahnya, salah satunya ketika menjadi storyteller.
“Kalau ingin menjadi storyteller, maka harus jadi content creator dulu. Tugasnya
mengumpulkan ide maupun data, kemudian melakukan riset untuk membuat
konsep yang akan dijadikan sebuah konten,” katanya.
Untuk menjadi storyteller atau sang penyampai pesan harus memahami tiga hal,
pertama adalah konten yaitu mengenai keterampilan dalam membuat cerita,
kedua adalah text atau keterampilan dalam penulisan, dan ketiga adalah
presentation atau mengenai keterampilan dalam public speaking.
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“Pertama harus persiapan untuk
R&D dulu, lalu survei lapangan, dan
meeting dengan tim kreatif untuk
menentukan konten seperti apa
yang akan dibuat. Kemudian
eksekusi lapangan. Setelah itu
editing dan quality control. Terakhir
ada upload dan evaluasi,” paparnya.
Kunci menjadi seorang storyteller,
kata Om Hao, adalah harus peka
denga napa yang sedang viral atau
dilihat banyak orang. Harus bisa
mengira-ngira konten seperti apa
yang akan menuai banyak
penonton. Oleh karena itu penting
mengadakan survei lapangan
sebelumnya.
“Dengan menjadi content creator
kita dituntut cerdas dan terampil
dalam bersosial media,” tambahnya.
Kegiatan ini mengajak para peserta
untuk memanfaatkan media sosial
baik sebagai media berkreasi atau
belajar banyak hal.
Dengan mengetahui banyak peluang
di dunia digital, harapannya melalui
seminar karier ini para peserta dapat
mencoba berkreasi atau berinvovasi
di dunia kreasi digital seperti yang
sedang marak saat ini.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/12/ugm
-gelar-seminar-karier-storytelling-in-thedigital-era/

Halaman 03 dari 13

Untuk alurnya sendiri, lanjut Dika,
terdapat enam tahap. Tahap
pertama adalah seleksi administrasi.
Tahap kedua yaitu tes potensi dasar
dan person organization fit,
kemudian di tahap ke tiga ada tes
pengetahuan umum
kebanksentralan dan bahasa
Inggris, tahap keempat ada tes
psikologi, LGD, dan wawancara
psikologi. Lalu tahap kelima yaitu tes
kesehatan dan psikiatri, dan terakhir
tahap enam, yaitu wawancara akhir.

UGM GELAR
SOSIALISASI PCPM
BANK INDONESIA
13 Juli 2022 - Subdit. Hubal

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional UGM bekerja sama
dengan Bank Indonesia (BI) mengadakan kegiatan “Sosialisasi PCPM Bank
Indonesia” pada Rabu, (13/07) secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh kurang
lebih 160 peserta yang antusias.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni,
Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum. yang menyampaikan bahwa BI dan UGM sudah
banyak menjalin kerja sama dan kali ini adalah sosialisasi PCPM. Sulistyowati
menambahkan UGM sangat mengapreasiasi kolaborasi kali ini guna untuk
mengirimkan lulusan terbaik UGM ke BI dan kebutuhan SDM di BI juga dapat
terpenuhi. “Harapannya (melalui sosialisasi ini) banyak yang bisa direkrut. Dan
bagi teman-teman silakan menanyakan hal apa saja terkait PCPM supaya
selama program perekrutan kita bisa mendapatkan banyak lulusan UGM bisa
berkarier di BI,” katanya.
Acara dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Dika Prasetya Putra
sebagai respresentatif dari BI. Dika mengawali presentasi dengan memaparkan
company profile dari BI sebagai sebuah lembaga independen sebagai bank
sentral Republik Indonesia. Setelah menjelaskan seputar perusahaan BI dan
segala pencapaiannya, Dika juga menjelaskan bagaimana lingkungan serta
budaya yang ada di BI. Salah satunya adalah bagaimana BI memberikan fasilitas
bagi seluruh karyawannya untuk mengembangkan potensi serta ide-idenya di
perusahaan. Tidak hanya itu, BI bahkan memperhatikan well-being dan work-life
balance dari semua karyawannya.
Dika melanjutkan paparannya dengan sosialisasi PCPM 37. Dika mengatakan
bahwa ada dua jenis rekrutmen dari PCPM yaitu open recruitment yang terbuka
untuk semua universitas dan kalangan, lalu ada targeted yang khusus seperti
campus hiring baik di dalam maupun luar negeri.
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Namun, Dika menambahkan bagi
mereka yang mengikuti PCPM jalur
targeted akan langsung mengikuti
tahap keempat setelah seleksi
administrasi. Latar belakang jurusan
yang dibutuhkan pun berbeda
namun tidak menutup kemungkinan
bagi yang belum sesuai karena bisa
mengikuti open recruitment.
Setelah paparan, kegiatan
dilanjutkan dengan tanya jawab
peserta dan pembicara. Kegiatan
berlangsung interaktif karena
banyak yang berminat untuk
mengikuti kegiatan PCPM.
Melalui kegiatan ini diharapkan mitra
dapat menyerap sebanyakbanyaknya SDM unggul dari lulusan
UGM dan lulusan UGM dapat
langsung bekerja tanpa menunggu
waktu lama. Tidak hanya itu, melalui
sosialisasi ini juga diberikan banyak
kiat-kiat yang bisa mulai
dipersiapkan oleh peserta sebelum
mengikuti program rekrutmen dari
PCPM. [Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/13/ugm
-gelar-sosialisasi-pcpm-bank-indonesia/
Halaman 04 dari 13

KUNJUNGAN
ISAG EUROPEAN
BUSINESS
SCHOOL,
PORTUGAL
15 Juli 2022 - Subdit. KSI

Universitas Gadjah Mada menerima
kunjungan dari ISAG - European
Business School, Portugal pada 15
Juli 2022. Delegasi ISAG yang
berkunjung adalah Professor
Doutora Elvira Pacheco Vieira
(General Director) dan Ms. Catarina
Sousa Lopes (Head of International
Relations Office).
Kunjungan ini merupakan bagian
dari program Staff Mobility di bawah
skema Erasmus+, dimana Prof.
Vieira dan Ms. Lopes melakukan
beberapa kegiatan, yakni diskusi
pengembangan kerja sama dengan
DKAUI, campus tour, dan studi
banding kelas-kelas dan ruanganruangan di UGM.

KUNJUNGAN PALESTINE
TECHNICAL UNIVERSITY KADOORIE
13 Juli 2022 - Subdit. KSI

Palestine Technical University Kadoorie, merupakan salah satu universitas negeri
di Palestina. Delegasi Palestine Technical University Kadoorie yang dipimpin oleh
Dr. Nedal Jaabari, berkunjung ke Universitas Gadjah Mada guna mendiskusikan
kemungkinan kerja sama. Rombongan dari Dr. Nedal Jaabari yang berjumlah 3
orang yang terdiri dari Dr. Nedal Jaabari, Vice Director for Administrative and
Financial Affairs; Dr. Raed Jabari dan Mr. Bassam Haddad disambut
kedatangannya oleh Direktur Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional, Dr.
Puji Astuti, Kasubdit Urusan Internasional, Dr. I Made Andi Arsana serta tim KUI.
Dalam kunjungannya Dr. Jaabari menyampaikan bahwa kerja sama utama yang
ditargetkan Palestine Technical University Kadoorie adalah kerja sama di bidang
penelitian. Dr. Jabari menjelaskan bahwa Palestine Technical University
Kadoorie pun tertarik untuk dapat menerbitkan join publication dengan UGM.
Dimana sebelumnya Palestine Technical University Kadoorie telah berhasil
menerbitkan publikasi bersama dengan beberapa universitas di Indonesia. Guna
mendukung dari rencana tersebut, sebagai langkah awal dari kerja sama nyata
antara dua universitas, UGM dan Palestine Technical University Kadoorie akan
saling bertukar informasi kegiatan konferensi yang diadakan kedua universitas
sembari menggali kemungkinan kerja sama lainnya. (Pipit)
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Selain itu, delegasi juga terjadwal
untuk mengikuti International
Conference on Sustainable
Environment, Agriculture and
Tourism (ICOSEAT) 2022 di
Bangka.
Pertemuan dengan DKAUI
mendiskusikan tindak lanjut program
yang telah berjalan antara UGM dan
ISAG, diantaranya IISMA dan
Erasmus+ Mobility Staff.
Rencananya, kedepan akan ada
beberapa skema yang akan
dikembangkan lebih lanjut seperti
kolaborasi riset, dan lain-lain.
Setelah melakukan diskusi, kedua
delegasi melakukan campus tour
dan mengunjungi Fakultas Ilmu
Budaya (FIB) untuk studi banding
terkait fasilitas perkuliahan, seperti
ruang kelas dan fasilitas kampus
lainnya. (Maylany)

Halaman 05 dari 13

INISIASI KERJA SAMA
DENGAN TECHCONNECT
(SINAR MAS MINING):
RENCANA
PENYELENGGARAAN
HACKATHON BATCH 3 DI
YOGYAKARTA
21 Juli 2022-Subdit.KSDN

ERASMUS+ MOBILITY STAFF
DARI UNIVERSITY OF CADIZ
SPANYOL
18-22 Juli 2022 - Subdit. KSI

UGM telah melakukan berbagai kegiatan kerja sama dengan mitra-mitra yang
masuk dalam European Union (EU). Salah satu skema kerja sama yang
dilakukan melalui Erasmus+. Tahun 2022 ini UGM menerima beberapa
pendanaan untuk skema staff mobility: program incoming maupun outgoing.
Untuk kegiatan incoming staff, bulan Juli 2022 UGM menjadi tuan rumah untuk 2
staf IT University of Cadiz Spanyol untuk mengetahui dan mempelajari sistem
informasi di UGM. Untuk itu selama 3 hari mereka ditempatkan di Direktorat
Sistem dan Sumber Daya Informasi (DSSDI) UGM untuk mempelajari secara
makro pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi di UGM. Kegiatan ini
juga sebagai sarana untuk melakukan studi komparasi terkait dengan
pengelolaan sistem informasi antar universitas.
Pada sesi akhir kegiatan, secara mikro mereka mengunjungi Kantor Urusan
Internasional (KUI) UGM untuk melihat dan mempelajari operasional Sistem
Admisi untuk mahasiswa internasional di UGM. (Adhe)

TechConnect Hackathon merupakan
kompetisi di bidang Teknologi
Informasi (TI) dan coding yang rutin
diadakan oleh TechConnect. Sejauh
ini TechConnect telah
menyelenggarakan kompetisi ini di
Jakarta dan Bandung. Lomba ini
berfokus pada pengembangan
produk sebuah aplikasi atau proyek
tertentu yang beruhubungan dengan
teknologi.
Untuk selanjutnya TechConnect
Hackathon akan diadakan ketiga
kalinya di Yogyakarta dengan
platform partner Simobi+, sebagai
produk aplikasi yang akan
dikembangkan. Hackathon ini akan
berfokus pada 2 kategori lomba
yaitu Bug Bounty dan Ideas
Generation.

TechConnect
Hackathon akan
diadakan ketiga
kalinya di
Yogyakarta
dengan platform
partner Simobi+
Rangkaian penyelenggaraan acara
Hackkaton batch 3 di jogja
diantaranya Campus hiring, Career
Day, Webinar/Sharing Session, Job
Posting, Internship, dan Talent
Scouting. Direncanakan akan
dilaksanakan tanggal 15 Agustus 01 Oktober 2022
Sasaran peserta mahasiswa UGM
minimal semester 5 dan alumni
UGM untuk membangun komunitas.
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Selain Alvin, alumni MDP batch 1,
Fauzan Marantama juga
membagikan cerita serta tipslolos
MDP. Kini, Fauzan menjadi Senior
Workforce Capacity Strategist
Officer di Blibli.

WEBINAR CAMPUS HIRING
“TAKEOVER CAMPUS: A JUMPSTART
TO UNLOCK A PROMISING CAREER
JOURNEY IN E-COMMERCE
#OPSMDPEDITION” BERSAMA BLIBLI
20 Juli 2022 - Subdit. Hubal

Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Blibli mengadakan webinar
campus hiring dengan judul “Takeover Campus: A Jumpstart to Unlock a
Promising Career Journey in E-Commerce #OPSMDPEDITION” pada Rabu,
(20/07) secara daring. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 98 peserta dari berbagai
latar belakang jurusan.
Sekretaris Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional, Wirastuti
Widyatmanti, S.Si., Ph.D., dalam sambutan pembukanya mengapresiasi kerja
sama dalam kegiatan sharing ilmu bersama Blibli. “Semoga kegiatan ini
memberikan insight yang luar biasa bagi teman-teman peserta dan saya ingin
teman-teman bisa belajar banyak tentang strategi karier di Blibli,” ujarnya.
Blibli sebagai salah satu e-commerce yang bonafit di Indonesia kali ini
memberikan kesempatan bagi alumni UGM dan peserta webinar untuk mengikuti
Operation Management Development Program (Ops-MDP). Program ini
bertujuan untuk menyalurkan impactful leader dengan desain program yang
sudah dipersiapkan.
MDP memiliki tiga pilar utama operation yaitu customer management, supply
chain and return management, dan strategic operation. Kegiatan kali ini juga diisi
langsung oleh Assistant Vice President of Total Quality & Management, Alvin
Hadibowo yang juga merupakan kepala sekolah pada program MDP tahun ini.
Dalam paparannya, Alvin mengatakan bahwa peserta akan langsung terlibat
pada project yang sedang dijalankan Blibli sehingga peserta dapat berkontribusi
di Blibli terutama dalam bidang operation. Dalam program MDP ini juga Alvin
menambahkan peserta akan mendapat special designed program meliputi
training series, exclusive monitoring system, direct project implementation, dan
jump-start your career.

Program ini setiap semesternya
akan memberikan project yang
harus diselesaikan oleh peserta
mulai dari melatih kepemimpinan,
berkolaborasi, bekerja dalam tim,
hingga akhirnya nanti ditempatkan
pada divisi yang sesuai. Dalam
pelaksanaannya sendiri peserta
akan didampingi oleh mentor baik
dalam pembelajarannya maupun
dalam pengimplementasian hasil
training yang sudah didapatkan.

Semoga kegiatan ini
memberikan insight
luar biasa bagi
peserta dan bisa
belajar banyak
tentang strategi
karier di Blibli
Setelah paparan mengenai
gambaran program, kegiatan
dilanjutkan dengan langkah-langkah
rekrutmen serta tanya jawab peserta
dan narasumber. Untuk rekrutmen,
saat ini Blibli sudah memulai cv
collecting sehingga bagi peserta
yang hadir dapat langsung
mengirimkan CV-nya. Kemudian
bagi yang lolos akan dikirimkan
logical test. Setelah itu akan ada HR
interview, user panel interview,
medical check up, dan terakhir
adalah offering.
Melalui kegiatan ini diharapkan para
peserta dapat menyerap sebanyakbanyaknya ilmu yang dibagikan
narasumber. Selain itu juga
mencoba peluang untuk mengikuti
MDP dan berkesempatan berkarier
di Bibli.[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/20/webinarcampus-hiring-takeover-campus-a-jumpstartto-unlock-a-promising-career-journey-in-ecommerce-opsmdpedition-bersama-blibli

Dok: Humas UGM
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Tujuannya adalah untuk membantu
para staf KUI di UGM agar
memperoleh pengetahuan sekaligus
pengalaman terkait dengan
perbedaan sosial, budaya dan kultur
pembelajaran di lingkup global.
Pengalaman selama mengikuti
workshop ini dapat meningkatkan
sense dan kesiapan dalam
menghadapi multikultural global
yang akan sangat berguna bagi
pengembangan karir para staf KUI di
masa yang akan datang.

WORKSHOP:“CAPACITY
BUILDING FOR OIA
MANAGERS AND STAFF IN
UNIVERSITAS GADJAH
MADA” BEKERJA SAMA
DENGAN AMSTERDAM
UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES DAN KANWIL
HUKUM DAN HAM DIY
20 Juli 2022 - Subdit. KSI

Peran kerjasama dan hubungan internasional yang berada di Universitas Gadjah
Mada (UGM) sangat penting sebagai bagian dalam upaya universitas untuk
menuju World Class University melalui berbagai macam kegiatan kerjasama dan
mobilisasi internasional baik antar universitas maupun organisasi/perusahaan
asing yang berpotensi.
Dalam era globalisasi ini, peran kerjasama dan hubungan internasional menjadi
sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan berbagai macam informasi faktual
dalam rangka memajukan pendidikan tinggi melalui UGM. Kemudahankemudahan lalu lintas informasi melalui kerjasama internasional, berpengaruh
terhadap batas antar negara, sehingga batas-batas negara seolah-olah
menghilang.
UGM mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam mendukung hubungan
dan kerjasama internasional tersebut, terutama dalam mengembangkan potensi
para staf di Kantor Urusan Internasional (KUI) di universitas agar semua kegiatan
dan proses pelaksanaan kerjasama antar negara dapat berjalan dengan lancar
dalam mendukung ketrampilan global para peserta didik di universitas. Oleh
karena itu UGM perlu untuk mengambil langkah strategis, dengan
mempersiapkan para staf KUI yang kompeten, berpengalaman, dan mampu
bersaing dengan KUI dari universitas lain luar negeri dari berbagai negara.

Juli 2022

Untuk mempersiapkan para staf KUI
UGM dalam menghadapi lingkungan
kerja global ini, maka UGM
mendorong agar para staf tersebut
dapat memiliki kesempatan untuk
memilih jenis pengalaman dalam
mengurus akademik internasional,
program gelar ganda, kegiatan
kursus musim panas, dan lainnya.

UGM perlu untuk
mengambil langkah
strategis, dengan
mempersiapkan
para staf KUI yang
kompeten,
berpengalaman,
dan mampu
bersaing dengan
KUI dari
universitas lain
luar negeri dari
berbagai negara.
Sebagai langkah awal yang sangat
penting untuk mencapai hal
tersebut, maka perlu diberikan
pengetahuan terkait best practice
dalam menjalankan kantor urusan
internasional, pengelolaan mobilitas
internasional mahasiswa asing, dan
juga pengelolaan mitra luar negeri
dalam mengembangkan kegiatan
masing-masing fakultas.
(Agus Supriyanto)

Halaman 08 dari 13

PEMBUKAAN
WISDOM OF
ASIA 2022
25 Juli 2022-Subdit.KSI

CAMPUS HIRING BERSAMA
DELOITTE INDONESIA
21 Juli 2022 - Subdit. Hubal

Deloitte Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada mengadakan
campus hiring pada Selasa, (12/07). Kegiatan bertajuk “Deloitte X Universitas
Gadjah Mada Campus Recruitment: One Door to The Future” dilangsungkan
secara daring dan dihadiri lebih dari 45 peserta.
Kegiatan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh COO Deloitte
Indonesia, Eny Indria. Eny menyambut baik rangkaian campus hiring ini dan tidak
hanya sebatas meningkatkan kerja sama tapi juga membuka peluang kepada
para penerus bangsa. Eny berharap peserta dapat mempersiapkan diri dan
membawa skill dan knowledge yang baru di Deloitte nantinya.
Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni UGM, Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum,
dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa ada rasa bangga melihat
banyak mahasiswa maupun alumni yang hadir berpartisipasi mengikuti kegiatan
rekrutmen Deloitte sebagai salah satu mitra strategis UGM karena tentu akan
memberikan peluang besar. Selain itu dengan adanya program yang ditawarkan
diharapkan dapat menjadi link and match serta memperpendek gap antara
perguruan tinggi dan dunia industri.
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan company profile. Deloitte
Indonesia merupakan perusahaan independent yang menyediakan jasa audit,
konsultasi, penasehat keuangan, penasehat risiko, pajak dan jasa terkait untuk
klien tertentu. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari Deloitte Asia Pasifik
dan Jaringan Deloitte Global. Setelah presentasi memgenai perusahaan, peserta
yang telah mengisikan daftar hadir, dikirimkan assessment melalui alamat email
yang telah didaftarkan. Peserta lalu mengisi test yang diberikan oleh perusahaan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi nyata antara perguruan tinggi dan
dunia industri dalam menyerap sebanyak-banyaknya talenta muda yang
sekaligus mempersingkat masa tunggu dari alumni yang baru lulus. Harapan
kedepannya, semakin banyak mitra strategis yang mengadakan rekrutmen
langsung serta seminar karier untuk pengembangan diri alumni.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/12/campus-hiring-bersama-deloitte-indonesia/
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Tahun ini merupakan tahun kedua
UGM menjadi salah satu co-host
penyelenggaraan kegiatan Wisdom
of Asia yang tahun ini mengusung
topik “One Legacy: Leave the World
Better ”. Seperti tahun sebelumnya,
kegiatan ini merupakan kegiatan
kolaboratif antara UGM, Kyoto
University of Japan, Yunnan
University of China serta Mahidol
University of Thailand yang menjadi
pemrakarsa kegiatan ini. Kegiatan
ini diikuti sekitar 40 mahasiswa dan
24 pembicara yang merupakan
perwakilan dari empat universitas
penyelenggara tersebut. Kegiatan ini
akan diselenggarakan selama 2
minggu, mulai 25 Juli 2022 hingga 5
Agustus 2022.
Senin (25/7), merupakan
pembukaan kegiatan tersebut yang
dilanjutkan kegiatan orientasi. Dalam
acara pembukaan, masing-masing
perwakilan universitas memberikan
sambutan pembukaan. UGM turut
hadir memberikan sambutan
pembukaan,
Sekretaris Direktur Kemitraan,
Alumni, dan Urusan Internasional,
Wirastuti Widyatmanti, Ph.D. Dalam
sambutan disampaikan bahwa
kegiatan ini merupakan ajang yang
sangat baik bagi mahasiswa
mendapatkan pemahaman
mengenai budaya dari empat negara
dan juga untuk membangun
jaringan. Lebih lanjut disampaikan
bahwa kegiatan ini tentu saja akan
semakin menguatkan kerja sama
antara perguruan tinggi di wilayah
ASEAN dan ASEAN+3 Countries.
Setelah sambutan dari masingmasing penyelenggara, kemudian
ditayangkan video profile dari
masing-masing universitas dan
diakhir dengan orientasi program
yang disampaikan oleh salah satu
student advisor dari Mahidol
University. (Adhe)
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Rangkaian hari kedua diisi dengan
senam pagi bersama pada Sabtu,
(23/07). Lalu malam hari yang
merupakan acara puncak diisi
dengan ramah tamah, hiburan,
kemudian foto bersama. Reuni kali
ini mengundang Band 4 Nada dan
hiburan lawak dari Den Baguse
Ngarso.

TEMU ALUMNI: KAGAMA 77
GELAR REUNI AKBAR 45TH
“MERAJUT KEBHINNEKAAN”
24 Juli 2022 - Subdit. Hubal

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) angkatan 77 kembali
menggelar reuni akbar. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap lima tahun.
Dengan penuh semangat cerita lama, kegiatan yang diadakan pada Jumat,
(22/07) di Balairung, Gedung Pusat UGM ini berlangsung hangat dan dihadiri
oleh alumni dari semua fakulas di UGM angkatan 77.
Ketua Reuni Akbar KAGAMA 77, Anton Mart Irianto dalam sambutan
pembukanya mengatakan KAGAMA 77 sangat kompak. Karena kekompakan
itulah KAGAMA 77 selalu dapat mengumpulkan banyak alumninya dalam setiap
agenda reuni akbar.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi UGM, Prof.
Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak., yang turut hadir pada kegiatan ini
mengatakan bahwa kegiatan ini luar biasa karena bukti nyata kekeluargaan dan
kebersamaan KAGAMA terus terjalin. “Sebagai alumni tetap memegang
komitmen, setia kepada almamater, (serta) sudah mengabdi kepada nusa dan
bangsa, saya kira menjadi satu kontribusi nyata alumni angkatan 77 yang sangat
luar biasa ini,” tuturnya. Prof. Supriyadi menambahkan bahwa momen ini
menjadi momen alumni dapat menikmati kembali dan mengenang masa-masa
saat menjadi mahasiswa.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga
turut memberikan sambutan. Perry menyampaikan KAGAMA dengan guyub,
rukun, dan migunani-nya akan menjadi nilai-nilai yang sangat dalam bagi alumni
kebanggaan UGM. Tiga nilai yang terus dipegang Perry hingga
mengantarkannya sampai saat ini adalah nilai kebangsaan, nilai kerakyatan, dan
nilai humanisme sebagai nilai-nilai yang diberikan UGM pada alumninya.
Hal serupa pula yang Perry lihat dari anggota KAGAMA 77 yang sudah banyak
melahirkan tokoh-tokoh penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Reuni Akbar KAGAMA 77 ini akan dilangsungkan selama tiga hari pada 22-24
Juli. Pada kegiatan di hari pertama para peserta serempak menggunakan
pakaian lurik dan sepuluh pakaian lurik terbaik mendapat hadiah dari
penyelenggara. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama setiap fakultas.
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Mengusung tema Reuni Akbar 45th
KAGAMA 77 Guyub Rukun
Migunani Merajut Kebhinekaan”,
malam puncak kali ini berlangsung
meriah. KAGAMA 77 menggunakan
kaos dengan warna berbeda setiap
fakultasnya yang semakin
menunjukkan kekompakan mereka.
Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia,
M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., turut
hadir pada acara reuni dan berbaur
hangat bersama para alumni yang
ada di Balairung UGM.

Sebagai alumni
tetap memegang
komitmen, setia
kepada almamater,
dan mengabdi
kepada nusa dan
bangsa, menjadi
satu kontribusi
nyata alumni
angkatan 77 yang
sangat luar biasa
Kegiatan ini tidak hanya menjadi
momen nostalgia kampus namun
juga sebagai wadah untuk
mempertemukan alumni yang sudah
bertahun-tahun bahkan berpuluh
tahun tidak bertemu. Selain itu
kegiatan ini juga merupakan bentuk
nyata bahwasanya KAGAMA selalu
menyatukan alumninya karena telah
lahir dari rahim UGM untuk
mengabdi kepada masyarakat.
[Artikel:Winona, Foto:Eko]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/23/kagama77-gelar-reuni-akbar-45th-merajutkebhinnekaan/
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PERTEMUAN
DENGAN
PENERIMA
BEASISWA
FULBRIGHT
DARI
UNIVERSITY OF
COLORADO
BOULDER,
RACHEL
RINALDO
22 Juli 2022-Subdit.KSI

SOSIALISASI DAN
VERIFIKASI
PENGISIAN DATA IKU
TW 1 DAN 2
25 Juli 2022 - Subdit. KSDN

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan capaian IKU 6 dan evaluasi
capaian IKU 6 triwulan 1 dan tri wulan 2, maka diselenggarakan acara Sosialiasi
dan Verifikasi Pengisian Data IKU TW1 dan TW 2 pada tanggal 25 Juli 2022.
Target acara ini adalah memberikan pemahaman kepada pemroses kerja sama
maupun enumerator sistem informasi kerja sama (LENTERA) segala informasi
tentang IKU 6 dan memperoleh data dari unit kerja yang mendukung pencapaian
IKU 6 secara lengkap, akurat dan reliabel; kepada enumerator dan pemroses
kerja sama.
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UGM senantiasa mendorong kerja
sama penelitian antara peneliti UGM
dan peneliti dari perguruan tinggi
dari luar negeri. Salah satu
penerima beasiswa Fulbright dari
University of Colorado Boulder,
Rachel Rinaldo akan melakukan
kunjungan ke Indonesia untuk
melakukan riset di UGM. Namun
rencana tersebut mengalami
kendala terkait dengan pemrosesan
visa peneliti.
Sehingga pertemuan ini
dilaksanakan untuk membantu
memfasilitasi perijinan penelitian dan
visa agar dapat melanjutkan proyek
penelitiannya. Beberapa pilihan
pengurusan visa disampaikan oleh
Tim KUI agar dapat mempermudah
proses perizinan dan penerbitan visa
peneliti. (Izaad)
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Kegiatan diskusi berlangsung
interaktif dipandu oleh Drs. Gugup
Kismono, M.B.A., Ph.D. Terdapat
masukan dan saran untuk
pengembangan program maupun
penguatan sinergi UGM dan
KAGAMA terutama melalui
kolaborasi UGM dengan pemerintah
daerah. Tidak hanya sebagai wadah
untuk saling menyapa kembali,
kegiatan UGM Menyapa Alumni kali
ini sekaligus menjembatani banyak
instansi untuk bersama membangun
negeri.
Dok: Humas UGM

UGM DAN KAGAMA GELAR “UGM
MENYAPA ALUMNI DI BANTEN”
26 Juli 2022 - Subdit. Hubal

UGM dan KAGAMA mengadakan kegiatan “UGM Menyapa Alumni di Serang dan
Sinergi Kemitraan UGM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan
Provinsi Banten”. Kegiatan diawali dengan ramah tamah pimpinan UGM dengan
KAGAMA Pengcab Serang yang dilaksanakan pada Senin, (25/7). Ramah tamah
dengan KAGAMA Serang menjadi momen reuni dan silaturahmi alumni UGM.
Pada Selasa, (26/7) kegiatan pertama adalah mengunjungi lokasi KKN-PPM
UGM yang berada di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang
untuk melakukan penanaman 8.000 pohon mangrove untuk memperingati Hari
Mangrove Sedunia. Secara simbolis Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia,
M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. bersama dengan Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu
Chasanah, S.E., M.Ak. dan beberapa jajaran terkait menanam pohon mangrove
pertama di lokasi tersebut.
Ratu Tatu menyampaikan terima kasih atas kunjungan UGM yang luar biasa
dapat mendukung dan membantu percepatan pengembangan wilayah Serang.
“Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi warga untuk dapat maju, semakin
peduli, dan menjaga lingkungan” pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan agenda UGM Menyapa Alumni di Banten. Pada
kegiatan ini disampaikan capaian universitas serta diskusi mengenai hal yang
dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat dan kualitas UGM di kancah
global. Salah satunya dengan program KKN yang merupakan kontribusi nyata
UGM, terutama di daerah-daerah terpencil.
Ketua KAGAMA Pengda Banten, Bapak Ir. Widi Hastawa dalam kesempatan ini
menyampaikan bahwa KAGAMA memiliki banyak kegiatan yang menjadi wadah
pengabdian masyarakat dengan kegiatan yang positif untuk kepentingan
bersama. KAGAMA Pengda Banten pun dekat menjalin relasi dengan
Pemerintah Daerah Serang dan Provinsi Banten untuk terus dapat bersinergi
membangun daerah dengan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat.
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Bupati
Serang, Hj.
Ratu Tatu
Chasanah,
S.E., M.Ak.:
Semoga
kegiatan ini
dapat
menginspirasi
warga untuk
dapat maju,
semakin
peduli, dan
menjaga
lingkungan
Harapannya sinergi UGM dan
KAGAMA ini dapat terus
berkontribusi menjalankan tri
dharma perguruan tinggi.
[Artikel:Nurul, Foto:Asnan]
https://alumni.ugm.ac.id/2022/07/26/ugmkagama-gelar-ugm-menyapa-alumni-dibanten/
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DISKUSI PELUANG
KERJA SAMA DENGAN
PEMERINTAH TIMOR
LESTE
26 Juli 2022-Subdit.KSI

KUNJUNGAN RWTH AACHEN
UNIVERSITY JERMAN
26 Juli 2022 - Subdit. KSI

Pada tanggal 26 Juli 2022, Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan dari
perwakilan dari RWTH Aachen University, Jerman, yang terdiri dari Professor
Bernd Markert (Director of the Institute, Rectorate Representative for Alumni) dan
Mr. Dietrich Hunold (Relationship Management, Alumni Coordinator). Kunjungan
RWTH Aachen di UGM ini terdiri dari beberapa agenda, yakni GetIn-CICERO
International Conference, diskusi kerja sama dengan Direktorat Kemitraan,
Alumni, dan Urusan Internasional, serta lawatan ke Fakultas Teknik.
Dalam diskusi dengan DKAUI, agenda dimulai dengan perkenalan profil dari
masing-masing universitas dan dilanjutkan diskusi mengenai pengembangan
program kerja sama seperti kolaborasi riset bidang sains dan teknologi,
biomedicine, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, dibahas juga mengenai
pendataan alumni, serta kemungkinan pengembangan kerja sama lebih lanjut
dengan Fakultas Teknik. (Maylany)

Rabu (26/7) Universitas Gadjah
Mada melalui Kantor Urusan
Internasional mengadakan
pertemuan secara daring dengan
Kedubes Timor Leste di Jakarta.
Dihadiri oleh Atase Pendidikan
Timor Leste untuk Indonesia, Bapak
Aderito Manuel Alves Guterres.
Pertemuan ini mendiskusikan
peluang kerja sama antara
Pemerintah Timor Leste dengan
UGM untuk memberikan beasiswa
bagi putra-putri Timor Leste untuk
belajar di UGM.
Bapak Atase menyampaikan bahwa
saat ini pemerintah Timor Leste
telah melakukan komunikasi yang
intensif dengan universitas ternama
di Indonesia (ITS, IPB, Udayana, UI,
UGM) dalam upaya memberikan
beasiswa bagi putra-putri yang lulus
SMA untuk melanjutkan kuliah,
secara spesifik di UGM untuk belajar
bidang pertambangan dan energi.
Melalui Bapak I Made Andi Arsana,
disampaikan bahwa bidang ilmu di
UGM terbuka untuk mahasiswa dari
Timor Leste dan ada beberapa
peluang beasiswa internasional
yang dapat dimanfaatkan. Kemudian
berkembangnya diskusi, akan
diupayakan supaya ada beasiswa
yang didanai oleh pemerintah Timor
Leste dengan menggandeng
privat/industri di wilayah Timur.
Adapun rencana terdekat
pemerintah Timor Leste adalah
dengan menandatangani MoU
dengan pemerintah RI serta
membuat agreement khusus dengan
UGM. (Cahya)
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