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UGM & KAGAMA GELAR
UGM MENYAPA ALUMNI
DI SUMATERA UTARA

UGM dan KAGAMA menggelar UGM
Menyapa Alumni di Sumatera Utara
pada Rabu, (03/08), di Function Room,
Hotel Adimulia, Medan dan dihadiri
oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia,
M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. h.03

PENANDATANGANAN
MOU KEMENTERIAN
INVESTASI DAN UGM
DAN KULIAH UMUM
MENTERI BKPM

Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan
UGM menandatangani MoU pada 
 tanggal 23 Agustus 2022. h.12

UGM MENJADI LOCAL
HOST ORGANIZER
KEGIATAN ASEAN-
KOREA YOUTH SUMMIT
2022 (AKYS 2022)

AKYS 2022 diselenggarakan pada
tanggal 9 – 12 Agustus 2022, namun
peserta telah mengikuti pra-program 1
(bulan) sebelumnya. h.06

YOGA MAHARDIKA
BERSAMA ANJASMARA

UGM dan KAGAMA bersinergi dalam acara
Nusantara Beryoga Bersama KAGAMA Edisi
Spesial Bulan Agustus dengan tajuk “Yoga
Mahardika Bersama Anjasmara” yang
dilangsungkan pada Minggu, (07/08). 

Kegiatan diadakan bauran dan dihadiri sebanyak 71
peserta secara luring bertempat di Balairung
Gedung Pusat UGM dan lebih kurang 270 peserta
hadir secara daring melalui Zoom.
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FASILITASI KUNJUNGAN
TIM PELITA UNTIRTA
3  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

Tim Pelita Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNTIRTA) melakukan
benchmarking kerja sama kelembagaan dalam dan luar negeri ke DKAUI UGM.
Hal ini dilaksanakan dalam usaha untuk mengembangan Sistem Informasi kerja
sama di UNTIRTA. Tim kerja sama UNTIRTA terdiri dari kantor kerja sama
internasional dan nasional yang diterima oleh tim Subdirektorat kerja sama dalam
negeri dan luar negeri DKAUI UGM. 

Output dari kunjungan adalah inisiasi kerja sama pendampingan pengembangan
sistem informasi kerja sama dan pengelolaan kerja sama dari UGM yang akan
diundang dalam workshop yang akan dilakukan tahun ini di Serang.

PENGEMBANGAN
PROGRAM GELAR GANDA
DENGAN PERGURUAN
TINGGI DI AUSTRALIA

3 - 4  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Demi mengawal mandat Rektor
dalam meningkatkan kualitas lulusan
UGM melalui pembentukan program
Dual Degree (gelar ganda), UGM
menggandeng University
Technology Sydney (UTS) dalam
pembentukan program tersebut.
Pertemuan inisiasi ini diminati oleh
beberapa fakultas, diantaranya:
Sekolah Vokasi, Fakultas Teknik,
dan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. 

Dalam pertemuan tersebut (3
Agustus 2022), UTS memberikan
penawaran menarik diantaranya
dengan membebaskan biaya
perkuliahan.  Mahasiswa selain
mendapatkan bimbingan dari 2
institusi, juga akan mendapatkan 2
Ijazah yang dikeluarkan dan diakui
oleh masing-masing institusi sebagai
mahasiswa program gelar ganda. 

Animo yang sama juga disambut
baik oleh Western Sydney University
(WSU). Pertemuan (4 Agustus 2022)
dihadiri oleh In-country Director
(Indonesia) dan Manager
Transnational Education, WSU.
Dalam pertemuan ini, dilakukan
presentasi profil dan penjaringan
minat WSU dan UGM. Hasil
pertemuan tersebut disampaikan
kepada unit-unit terkait untuk
menjaring minat fakultas. 
 
UGM melalui koordinasi Kantor
Urusan Internasional kemudian
melakukan pemetaan atas potensi
fakultas-fakultas yang memiliki
semangat yang sama dan
menyatakan ketertarikan dalam
menginisiasi program gelar ganda
ini, yaitu: 1. Fakultas Kedokteran
Kesehatan Masyarakat, dan
Keperawatan; 2. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik; 3. Fakultas
Biologi; 4. Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam; 5. Fakultas
Ekonomika dan Bisnis; dan 6.
Fakultas Teknik.
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UGM & KAGAMA GELAR
UGM MENYAPA ALUMNI
DI SUMATERA UTARA
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UGM dan KAGAMA menggelar UGM Menyapa Alumni di Sumatera Utara pada
Rabu, (03/08), di Function Room, Hotel Adimulia, Medan.
Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menyambut
baik kegiatan ini dan bangga bertemu dengan para alumni yang hadir. Kegiatan
ini sekaligus merajut kembali silaturahmi dengan teman-teman KAGAMA. Prof.
Ova menambahkan bahwa UGM sekarang sudah berkembang sangat pesat dan
ini merupakan salah satu wujud dari kontribusi alumni.

Sumatera Utara memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan
untuk bangsa. Oleh karena itu, kerja sama UGM dan alumni tentu dibutuhkan
mengingat banyak alumni yang berkarya di sektor strategis yang mendukung
seperti misalnya sektor pertanian. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua IV
KAGAMA Sumatera Utara.

Ketua Umum PP KAGAMA, Ganjar Pranowo turut hadir secara daring untuk
memberikan sambutan. Ganjar menyampaikan bahwa tradisi ini (UGM Menyapa
Alumni) sudah lama dijalankan dan dengan kegiatan UGM Menyapa komunikasi
alumni dan universitas menjadi lebih baik.
“Ketemu KAGAMA di mana-mana itu selalu ngangeni, selalu guyub, dan selalu
migunani. Maka saat cerita migunani itu lah banyak persoalan-persoalan di
daerah muncul. Tradisi menyapa ini harus dijaga karena dapat mengeluarkan
banyak ide dan menyelesaikan persoalan,” katanya.

Turut hadir dalam acara malam ini adalah Gubernur Sumatera Utara, Walikota
Medan, Rektor Sumatera Utara, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis
Perkebunan (STIPAP)/Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI-Medan), Kepala
Dinas Pendidikan Kota Medan, Pengda KAGAMA Sumut, Pengcab KAGAMA
Medan, Pengcab KAGAMA Samosir, serta KAGAMADOK.

Kegiatan dilanjutkan dengan dialog
interaktif oleh Rektor UGM dan
didampingi dengan Sekjen PP
KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana,
dan Wakil Rektor bidang
Kemahasiswaan, Pengabdian
kepada Masyarakat dan Alumni, Dr.
Arie Sujito, S.Sos., M.Si.

Dialog interaktif kali ini membahas
potensi-potensi kerja sama UGM
dengan KAGAMA Pengda Sumut
sebagai wadahnya. Beberapa poin
yang menjadi pembahasan kali ini
adalah kolaborasi antar universitas,
partisipasi alumni dalam
berkontribusi bagi pembangunan
daerah, integrasi alumni agar
komunikasinya tetap berjalan baik,
serta masukan-masukan lainnya
bagi KAGAMA Pengda Sumut.
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Salah satu kontribusi UGM adalah
melalui kegiatan KKN yang tersebar
di Sumatera Utara. Mahasiswa KKN
terjun langsung ke masyarakat untuk
bersama memecahkan masalah
yang ada di daerah. PR lainnya
adalah bagaimana membuat project
KKN dapat sustain atau
berkelanjutan dan membantu
masyarakat. Lebih baiknya lagi jika
setelahnya UGM kemudian dapat
bekerja sama dengan pemerintah
setempat untuk mengelola sumber
daya dan memajukan daerah-
daerah yang ada di Sumatera Utara.

UGM Menyapa Alumni menjadi
agenda kegiatan rutin yang
dilangsungkan UGM agar
senantiasa dapat berdialog dan
berdiskusi dengan alumninya dari
seluruh penjuru Indonesia. Selain
bertemu kawan lama, kegiatan ini
sekaligus menjadi forum untuk
mencari solusi persoalan yang ada
di daerah. 
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/03/ugm-kagama-
gelar-ugm-menyapa-alumni-di-sumatera-utara/

Ketemu KAGAMA di
mana-mana itu selalu

ngangeni, selalu guyub,
dan selalu migunani

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/03/ugm-kagama-gelar-ugm-menyapa-alumni-di-sumatera-utara/


YOGA
MAHARDIKA
BERSAMA
ANJASMARA
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UGM dan KAGAMA bersinergi dalam acara Nusantara Beryoga Bersama
KAGAMA Edisi Spesial Bulan Agustus dengan tajuk “Yoga Mahardika Bersama
Anjasmara” yang dilangsungkan pada Minggu, (07/08). Kegiatan diadakan
bauran dan dihadiri sebanyak 71 peserta secara luring bertempat di Balairung
Gedung Pusat UGM dan lebih kurang 270 peserta hadir secara daring melalui
Zoom.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., turut hadir di
Balairung mengikuti rangkaian kegiatan. Dalam sambutan pembukanya, Prof.
Ova menyampaikan bahwa UGM sudah mencanangkan health promoting
university yaitu universitas yang mempromosikan kesehatan. Jadi sehat adalah
bagian dari misi UGM dan KAGAMA.  “Sehat bukan hanya fisik tapi sehat mental
juga sehat sosial. Kegiatan yoga ini memiliki tiga hal tersebut dan sangat
mendukung,” katanya. 

Prof. Ova berharap kegiatan KAGAMA Yoga dapat dilakukan secara periodik
sehingga anggotanya bisa semakin sehat dan semangat untuk terus berkarya.

Acara dilanjutkan dengan yoga bersama dipimpin oleh instruktur tamu,
Anjasmara. Yoga bersama berlangsung kurang lebih selama satu jam. Setelah
kegiatan yoga bersama, dilanjutkan dengan diskusi dan sharing interaktif yang
dipandu oleh Ningrum Ambarsari.
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Kegiatan diskusi berlangsung
interaktif. Anjasmara membagikan
pengalamannya ketika mulai
menekuni yoga hingga menjadi
seorang instruktur. Pada dasarnya
yoga diketahui memiliki banyak
manfaat karena tidak hanya
menyehatkan secara fisik namun
juga secara psikis. Beryoga tidak
hanya menggerakkan tubuh tapi
juga mengatur teknik pernafasan,
menenangkan pikiran, hingga
membiasakan tubuh dalam posisi
yang benar.

Sehat bukan
hanya fisik tapi

sehat mental
juga sehat

sosial. Yoga ini
memiliki tiga

hal tersebut dan
sangat

mendukung

Tidak hanya yoga bersama dan
diskusi interaktif, kali ini ada banyak
edukasi mengenai yoga dan
pentingnya menjaga kesehatan fisik
dan mental. Selain itu juga instruktur
membagikan bahwa pentingnya
metode bernafas untuk
menyembuhkan sakit di dalam layer-
layer yang ada di dalam tubuh.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari
Komunitas Nusantara Beryoga yaitu
kolaborasi dari KAGAMA Care,
Padma Yoga, dan KAGAMA Yoga.
Sehingga acara ini terbuka untuk
dan siapa saja bisa ikut bergabung
yoga bersama.
Melalui kegiatan ini diharapkan
peserta dapat terus menjaga
kesehatan fisik dan mentalnya agar
produktivitas sehari-hari dapat terus
terjaga. [Artikel:Winona, Foto:Eko]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/07/yog
a-mahardika-bersama-anjasmara/



PENANDATANGANAN PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN DAN UGM
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UGM dan Universitas Borneo Tarakan sepakat menjalin kerja sama terkait
Pendampingan Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran
Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter di Universitas
Borneo Tarakan. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja
Sama yang ditandatangani secara seremonial pada 8 Agustus 2022 oleh Rektor
Universitas Gadjah Mada dan Rektor Universitas Borneo Tarakan dan disaksikan
oleh Gubernur Kalimantan Utara. 

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi pendampingan review borang,
pendampingan pemenuhan tenaga pendidik (dosen) dan pendampingan staff
development bagi dosen baru dan/ atau laboran. Selain itu diatur juga terkait
pendampingan proses belajar mengajar dan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dosen melalui studi lanjut. PKS ini akan ditindaklanjuti oleh
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan dan Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM.
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PUSAT STUDI BIOTEKNOLOGI
UGM MELAKUKAN
KOLABORASI RISET DENGAN
MAX PLANCK INSTITUTE

8  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Universitas Gadjah Mada, melalui
Pusat Studi Bioteknologi, melakukan
kerja sama penelitian dengan Max
Planck Institute for Biology, Jerman
dengan judul “Evolutionary
Genomics of Ralstonia syzygii and
Coevolution with Musa spp. in the
Indonesian Archipelago”. Penelitian
ini akan mengeksplorasi keragaman
dan evolusi Ralstonia syzygii yang
menginfeksi populasi Musa spp. di
Indonesia untuk menentukan
frekuensi infeksi Musa spp.;
menentukan apakah inang liar
berfungsi sebagai sumber atau
tempat pembuangan patogen dari
Musa spp. yang dibudidayakan;
mengeksplorasi konsekuensi
fungsional dari pertukaran genetik
antara Ralstonia dan anggota lain
dari mikrobioma Musa spp.; dan
menilai keragaman genetik inang
dan pola ekspresi dalam gen
resistensi yang diduga.

Dalam rangka mendiskusikan lebih
lanjut terkait penelitian bersama
yang didanai oleh Max Planck
Institute (MPI) tersebut, Dr. Honour
C. McCann, selaku mitra peneliti dari
MPI melakukan visitasi ke UGM
pada 8 Agustus 2022. Kunjungan ini
diterima oleh Sekretaris Direktorat
Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional, Wirastuti Widyatmanti,
S.Si., Ph.D., didampingi para peneliti 
PS Bioteknologi yang dipimpin Prof.
Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc..

Selain mendiskusikan penyiapan
dokumen legal untuk melaksanakan
penelitian, kunjungan ini juga
membahas kerja sama lain yang
mungkin dikembangkan dengan
MPI, terutama dalam hal keilmuan
lintas disiplin. Untuk itu, Wakil Dekan
Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerja Sama Sekolah
Pascasarjana (SPs), Dr. Apt. Hilda
Ismail, M.Si. turut hadir dalam
kunjungan ini dan menyampaikan
antusiasme untuk bermitra dengan
MPI di waktu mendatang. (Maylany)



UGM MENJADI LOCAL HOST
ORGANIZER KEGIATAN ASEAN-KOREA
YOUTH SUMMIT 2022 (AKYS 2022)
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sambungan dari halaman 01

Dalam rangka menguatkan dan mengembangkan kerja sama luar negeri dengan
mitra di kawasan Asia maupun Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada (UGM)
senantiasa berupaya untuk selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan
kolaboratif bersama dengan mitra-mitra di kawasan tersebut. Dalam payung
Asean University Network (AUN), UGM-pun senantiasa berpartisipasi aktif dalam
setiap kegiatan yang diselenggarakan. Selain untuk memantapkan posisi UGM
sebagai salah satu Board of Trustees (BOT) AUN namun juga untuk membangun
berbagai potensi kerja sama dengan mitra-mitra yang merupakan tetangga
terdekat Indonesia.

Pada tahun 2022, The Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) of the
Republic of Korea (ROK) menjadi tuan rumah kegiatan ASEAN-Korea Youth
Summit (AKYS) dan sebagai penyelenggara kegiatan adalah The National
Council of Youth Organizations in Korea (NCYOK) dengan mitra penyelenggara
AUN dan Korean Educational Psychology Association (KEPA). 
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Kegiatan ini memanggil anak-anak
muda terbaik di negara Korea dan
Asia Tenggara untuk berpartisipasi
aktif dalam merumuskan
rekomendasi-rekomendasi terkait
isu-isu yang terjadi di ASEAN dan
Korea. Tujuan kegiatan ini adalah
mempromosikan pertukaran
pemuda/ pemudi di ASEAN-Korea
dengan membentuk solidaritas dan
hubungan yang akrab, selain itu juga
untuk membangun kepemimpinan
global melalui aktivitas tematik dan
pertukaran ide dan pandangan
antara pemuda/ pemudi di ASEAN
dan Korea. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk
menyediakan kesempatan dengan
memberikan kontribusi dalam
pembangunan komunitas ASEAN-
Korea dengan mengeksplorasi
agenda yang sama dan membangun
kerja sama.

Kegiatan ini diselenggarakan secara
kolaboratif dengan mengajak
perwakilan perguruan tinggi di
negara-negara ASEAN-Korea
sebagai local host organizer.
Dimana tugas local host adalah
menjadi tuan rumah penyelenggara
bagi delegasi pemuda/ pemudi dari
masing-masing negara. UGM
ditunjuk AUN sebagai local host
untuk delegasi dari Indonesia.

UGM ditunjuk AUN
sebagai local host
organizer untuk

delegasi dari
Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan secara
hybrid, dimana peserta dikumpulkan
secara fisik namun mengikuti
program yang diselenggarakan di
Korea dalam jaringan (daring).
Peserta diseleksi oleh NCYOK,
delegasi Indonesia ada 10 yang
berasal dari beberapa perguruan
tinggi di Indonesia. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada 9
– 12 Agustus 2022, namun peserta
telah mengikuti pra-program 1
(bulan) sebelumnya. (Adhe)



UGM DAN KALBE NUTRITIONAL
GELAR WEBINAR BERTAJUK
“WINNING PRODUCT: PROCESS
IDEA TO LAUNCH IN THE MARKET”
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sambungan dari halaman 01

Kalbe Nutritional bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan
webinar dengan judul “Winning Product: Process Idea to Launch in The Market”
pada Kamis, (11/08) secara daring dan dihadiri lebih dari 145 peserta.

“Saya yakin pengalaman dari narasumber yang luar biasa akan memberikan
insight bagi peserta bagaimana memasarkan suatu produk, memiliki skill untuk
dapat mempromosikan apapun produk yang kita miliki, dan bagaimana strategi
supaya target-target yang kira ingingkan dapat dicapai,” kata Sekretaris
Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional (DKAUI) UGM, Wirastuti
Widyamanti, S.Si., Ph.D.
Wirastuti juga menekankan bahwa saat ini harapannya mahasiswa tidak hanya
fokus pada akademis tapi juga terus menerus meningkatkan skill karena ke
depannya peningkatan SDM itu tidak hanya dari satu aspek saja tapi
transdisciplinary.

Kalbe Nutritional merupakan salah satu bagian dari perusahaan farmasi
terkemuka di Indonesia. Kalbe Nutritional sendiri berfokus pada produk solusi
nutrisi terbaik. Kalbe Nutritionals juga secara aktif mengembangkan produk di
bisnis makanan dan minuman kesehatan.

Kegiatan kali ini diisi oleh Head of Packaging Development Printing Kalbe
Nutritional, Ahmad Muttaqim dan Head of Prodev Powder Adult Kalbe Nutritional,
Ahmad Yama yang membahas bagaimana suatu business product dapat rilis ke
pasaran.  Narasumber menjelaskan bagaimana mulai dari sebuah ide kemudian
direalisasikan ke dalam pengembangan produk itu sendiri. Analisis pasar yang
dilakukan juga berdasarkan kebutuhan dan minat dari masyarakat. Kemudian
narasumber juga menjelaskan produk dari sisi kemasan. Kemasan atau
packaging menjadi penting dalam sebuah produk. 
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Ahmad Muttaqim mengatakan
bentuk produk mulai dari powder,
liquid, atau bahkan biscuit
semuanya berbeda. Titik kritikal dari
packaging juga diperhitungkan
karena berfungsi melindungi produk
agar kualitas tetap terjaga.

Yama menambahkan bahwa
produksi sebuah produk itu
berkaitan dengan kemasan dan
material yang digunakan. Setelah
dikembangkan (development
process) akan dilanjutkan dengan
testing and validation. Ini di mana
saat produk akan diproduksi dulu
dan dites lagi hingga kemudian
mendapat perbaikan sampai
akhirnya final dan siap untuk dirilis
ke pasaran.

pengalaman dari
narasumber yang luar

biasa akan memberikan
insight bagi peserta

bagaimana
memasarkan suatu

produk

Webinar kali ini memberikan banyak
wawasan terutama bagaimana
sebuah ide dapat direalisasikan
menjadi sebuah produk. Tidak
hanya mengasah kemampuan
analisis, tapi juga mendorong untuk
terus berani berinovasi.
Harapannya peserta dapat belajar
mengenai langkah-langkah dalam
mengolah ide serta melihat peluang
pasar dan menentukan strategi apa
yang dilakukan. 

Selain itu juga peserta dapat mulai
membekali diri skill apa saja yang
dibutuhkan ke depannya terutama
dalam memproduksi sebuah ide
menjadi produk yang dikonsumsi
atau skill yang dibutuhkan dalam
merumuskan strategi pemasaran
produk.[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/11/ugm
-dan-kalbe-nutritional-gelar-webinar-
bertajuk-winning-product-process-idea-
to-launch-in-the-market/



KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
HACKATHON TECHCONNECT
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TechConnect Hackathon merupakan ajang kompetisi di bidang Teknologi
Informasi (TI) dan coding yang rutin diadakan oleh TechConnect. Sejauh ini
TechConnect telah menyelenggarakan kompetisi ini di Jakarta dan Bandung.

Kompetisi ini berfokus pada pengembangan produk aplikasi atau proyek tertentu
yang berhubungan 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. Kebutuhan juri
ada 8 orang dari UGM.

Target hackathon tahun ini adalah sebanyak 200 peserta atau 50 kelompok (1
kelompok 4 orang) yang rencananya akan menginap di UC (disediakan 50
kamar/camp). Diharapkan sebagian besar peserta dari UGM. Saat ini draft MoU
masih dalam proses tanda tangan pihak UGM.
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FASILITASI SEREMONI
PENANDATANGANAN PKS
ANTARA UGM DAN 
PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) TBK
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Moda transportasi kereta api
menjadi salah satu moda
transportasi yang digemari
masyarakat Indonesia. Selain lebih
ekonomis dibandingkan transportasi
udara, dengan memilih kereta api
masyarakat berperan serta dalam
menyelamatkan bumi dari
pemanasan global. Karena kereta
api lebih hemat energi dan
menghasilkan emisi yang paling
minim dibandingkan moda
transportasi lainnya. 

Melihat peluang tersebut PT KAI
berbenah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
sehingga masyarakat semakin yakin
dan nyaman untuk menggunakan
kereta api. 

PT KAI juga memberikan fasilitas
diskon kepada masyarakat misalnya
kepada masyarakat usia lanjut.
Sebagai perwujudan kemitraan
antara UGM dan PT KAI, UGM juga
diberikan fasilitas diskon bagi dosen,
karyawan dan alumni. Fasilitas ini
dapat dimanfaatkan sejak
dilaksanakan penandatanganan
PKS antara PT KAI dan UGM
sebesar 10% untuk kelas eksekutif,
bisnis, dan ekonomi dengan
pembelian melalui Mobile
Application. 

Pada kesempatan tersebut Rektor
UGM juga menyampaikan bahwa
kerja sama yang terbangun selama
ini harus ditingkatkan, PT KAI
diharapkan mendukung program
MBKM yang digaungkan oleh
pemerintah dengan memberi
kesempatan bagi mahasiswa UGM
untuk melaksanakan program
magang di PT KAI selama 6 bulan.
Tidak hanya kepada mahasiswa, PT
KAI diharapkan memberi
kesempatan kepada dosen untuk
melaksanakan magang ataupun
sharing knowledge dan teknologi. 



CAMPUS HIRING MANDIRI
GOES TO YOGYAKARTA:
“LEVELLING UP DIGITAL
TRANSFORMATION
THROUGH FINANCIAL
SUPER APP!”
1 2  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bersama Universitas Gadjah Mada
menyelenggarakan campus hiring Mandiri goes to Yogyakarta pada Jumat,
(12/08). Kegiatan bertajuk “Levelling Up Digital Transformation Through Financial
Super App!” yang dihadiri lebih dari 40 peserta bertempat di Hall Perpustakaan
Sekolah Vokasi UGM. Kegiatan ini diisi dengan talk show sekaligus rekrutmen
oleh Bank Mandiri.

Ketua Subdirektorat Hubungan Alumni UGM, Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum.,
mewakili UGM menyambut baik kegiatan ini karena memberikan kesempatan
bagi fresh graduate untuk berkontribusi melalui UGM untuk Indonesia melalui
berkarier di Bank Mandiri.

“Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk memasuki
‘lautan’ yang sebenarnya,” katanya.  Sulistyowati berharap peserta dapat
memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai dan mengembangkan kariernya
serta berkontribusi menjadi bagian dari SDM unggul Indonesia.

Dean Digital Banking and Information Technology Academy Bank Mandiri, Yenni
Alemina, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan penguatan untuk
teman-teman peserta dalam berkarier. Yenni mengatakan di era disrupsi ini
hampir seluruhnya dialihkan menjadi digital sehingga industri membutuhkan
talenta yang dapat berkontribusi salah satunya dalam bidang pengembangan IT.  
Kegiatan dilanjutkan dengan penayangan video oleh Bank Mandiri dan
penjelasan materi rekrutmen.
Setelah itu, peserta yang hadir mengikuti tes potensi selama 45 menit. 
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Lalu, kegiatan diisi dengan talk show
mengenai digital banking yang
disampaikan oleh Victor Eriko
Korompis. Dalam paparannya Victor
menyampaikan bagaimana
perkembangan digital banking dan
dunia perbankan masa kini.
Kebutuhan industri juga terus
meningkat seiring kemajuan
teknologi sehingga generasi milenial
sekarang perlu untuk terus meng-
upgrade kebutuhan masyarakat.

Jika berbicara dalam dunia
perbankan, maka berkaitan pula
dengan pelayanan yang di mana
sekarang serba praktis dengan
daring. Kegiatan berlangsung
interaktif dan disambut antusiasme
peserta yang ingin mengetahui
dunia digital banking.

Setelah mengikuti tes potensi dan
sesi talk show, hasil diumumkan
pada acara yang sama dan
dilanjutkan dengan interview oleh
tim Bank Mandiri.
Campus hiring oleh Bank Mandiri
kali ini akan langsung merekrut
talenta-talenta yang memiliki potensi
untuk bergabung di Bank Mandiri.

Harapannya peserta dapat
memanfaatkan kesempatan ini baik
untuk mencoba mengikuti prosesi
rekrutmen maupun menimba ilmu
terkait dengan perbankan di era
digital. [Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/12/cam
pus-hiring-mandiri-goes-to-yogyakarta-
levelling-up-digital-transformation-
through-financial-super-app/

Kegiatan ini
memberikan
kesempatan

untuk teman-
teman untuk

memasuki
‘lautan’ yang
sebenarnya



SEREMONI MOU KERJA
SAMA DENGAN PT
MARKPLUS INDONESIA
2 3  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

UGM bekerja sama dengan PT Markplus Indonesia dalam bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam mengawali kerja sama
tersebut, Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama di
bidang tridharma perguruan tinggi pada 23 Agustus 2022 bersamaan dengan
acara Markplus Festival: Human 5.0 “Creativity, Innovation, Entrepreneurship, &
Leadership” di Semarang yang dihadiri juga oleh Bapak Hermawan Kartajaya
selaku Chairman Markplus Inc. 

Markplus juga memberikan gratis kepada 2juta mahasiswa Indonesia ( 25.000
tiket jatah untuk UGM) dalam acara online World Marketing Summit (WMS) tahun
2022 ini. Inisiasi kerja sama kampus merdeka mandiri untuk magang mahasiswa
UGM juga sedang dilaksanakan.

PENANDATANGANAN PKS
PT BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK DAN UGM
TENTANG HOUSE
OWNERSHIP PROGRAM
(HOP)
1 5  A g u s t u s  2 0 2 2 - S u b d i t . K S D N

Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dosen dan karyawan
UGM, UGM menggandeng Bank
Mandiri untuk membuat program
“House Ownership Program (HOP)”
yang merupakan program
kepemilikan hunian (rumah tinggal,
apartemen, ruko) termasuk take
over dari bank lain bagi karyawan
dan dosen UGM serta KPR
Mitraguna & Mitra Karya yang
berupa pemberian fasilitas kredit
dengan agunan berupa rumah
tinggal atau apartemen yang telah
dimiliki karyawan atau dosen untuk
keperluan renovasi atau kebutuhan
konsumsi lainnya. 

Program ini didesain khusus dengan
menawarkan benefit berupa special
rate yang sangat kompetitif dan
kemudahan dalam prosedur
pengajuannya. Di samping itu
Program ini memberikan informasi
mengenai penjualan rumah di
wilayah Yogyakarta dan informasi
mengenai developer yang sudah
berkerja sama dengan Bank Mandiri
sehingga calon nasabah akan
mendapatkan special price. 

Program ini diprioritaskan untuk
mengakomodasi kebutuhan dosen
muda yang baru menyelesaikan
studi lanjut ataupun karyawan baru
yang belum mempunyai tempat
hunian. Walaupun demikian program
ini dapat dimanfaatkan oleh dosen
dan karyawan UGM yang akan
berinvestasi dengan menambah
rumah hunian. 

Kerja sama dikukuhkan dengan
penandatangan Perjanjian Kerja
Sama pada tanggal 15 Agustus
2022 antara WR Bidang Penelitian,
Pengembangan Usaha dan Kerja
Sama (Ignatius SusatyoWijoyo, S.E.,
M.M.) dan Regional CEO pada PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk Region
VII Jawa 2, Dessy Wahyuni.
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PEMBEKALAN CALON WISUDAWAN
SARJANA DAN DIPLOMA PERIODE
AGUSTUS 2022: KULIAH UMUM ‘MELEK
INVESTASI, TUMBUHKAN EKONOMI’
BERSAMA MENTERI INVESTASI
2 3  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

UGM dan KAGAMA kembali bersinergi dalam kegiatan Pembekalan Calon
Wisudawan Program Sarjana dan Diploma Periode Agustus tahun 2022 pada
Selasa, (23/08). Untuk pertama kalinya selama pandemi kegiatan pembekalan
calon wisudawan dilangsungkan secara luring di Grha Sabha Pramana dan
dihadiri lebih dari 2.500 calon wisudawan.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG(K)., Ph.D., dalam sambutan
pembukanya mengucapkan selamat kepada para calon wisudawan karena
berhasil hingga berada pada tahap ini. Prof. Ova menyampaikan bahwa calon
wisudawan akan menjadi alumni yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi
bangsa.  

“UGM menyadari tidak ada satu pun universitas yang besar dan berprestasi di
dunia global tanpa peran alumninya,” katanya.

UGM juga berkomitmen menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing tinggi.
Karena dengan itu alumni akan mampu berkontribusi memecahkan persoalan-
persoalan bangsa dan dunia, tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara
Kementerian Investasi dan Universitas Gadjah Mada terkait kegiatan Tridharma
dan penanaman modal dalam meningkatkan daya saing dan mendorong
pertumbuhan perekonomian nasional.

Pada kesempatan ini, kegiatan Pembekalan Calon Wisudawan Periode Agustus
tahun 2022 diisi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Bahlil Lahadalia. Dalam paparannya Bahlil mendorong calon wisudawan
untuk menjadi pengusaha karena yang ingin menjadi pengusaha di Indonesia
hanya sekitar 3,6% dari total angkatan kerja.
“Ibu pertiwi memanggil anak-anak mudanya menjadi pengusaha,” ujarnya.

Namun, ketakutan-ketakutan seperti
modal, perizinan, hingga cemooh
orang sekitar dikatakan Bahlil masih
menjadi salah satu penghambat.
Padahal, setiap warga negara
berhak untuk menjadi orang terbaik
termasuk pula menjadi pengusaha
dan konglomerat.

“Yang kita butuhkan sekarang itu
adalah pengusaha by desain.
Teman-teman yang ada di sini
dibutuhkan untuk membuka
lapangan pekerjaan,” tutur sosok
yang besar di Indonesia Bagian
Timur ini.

A g u s t u s  2 0 2 2 H a l a m a n  1 1  d a r i  1 6

Bahlil juga memaparkan bagaimana
tumbuhnya perekonomian di
Indonesia dari investasi dan
banyaknya lapangan pekerjaan.
Adanya kebijakan UU Cipta Kerja
diakuinya menjadi salah satu
pendongkrak terciptanya lapangan
kerja dan meningkatnya angkatan
kerja di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk
menguatkan peran investasi dan
penanaman modal di Indonesia
yang didukung kementerian dan
perguruan tinggi. Oleh karena itu
diharapkan dapat mendorong calon
wisudawan untuk menambah
pengetahuan dan informasi
mengenai investasi dan wirausaha.
Selain itu juga dapat memberikan
bekal untuk mengasah potensi
dalam diri agar siap memasuki dunia
sebenarnya setelah lulus.
[Artikel:Winona, Foto:Rosyid]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/23/pem
bekalan-calon-wisudawan-sarjana-dan-
diploma-priode-agustus-2022-kuliah-
umum-melek-investasi-tumbuhkan-
ekonomi-bersama-menteri-investasi/

Bahlil Lahadalia:
Ibu pertiwi

memanggil anak-
anak mudanya

menjadi
pengusaha



SEREMONI
PENANDATANGANAN MOU
KEMENTERIAN INVESTASI
DAN UGM DAN KULIAH
UMUM MENTERI BKPM
2 3  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja
sama dengan UGM dalam rangka menjalin kerja sama Tridharma
Perguruan Tinggi dan penanaman modal dalam meningkatkan daya saing
dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 

Dalam acara ini dilaksanakan juga kuliah umum oleh Menteri
Investasi/BKPM Bapak Bahlil Lahdalia kepada calon wisudawan UGM
secara luring di Grha Sabha Pramana.
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KBRI TOKYO
MENJEMBATANI
PERGURUAN TINGGI
DI INDONESIA
DENGAN INDUSTRI
FARMASI DI JEPANG
2 5  A g u s t u s  2 0 2 2 - S u b d i t . K S I

Pada 25 Agustus 2022 UGM
mendapatkan undangan dari
Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Tokyo untuk bergabung
pertemuan zoom meeting terkait
Tentang Peluang Kerja Sama
dengan Asosiasi Pharmaceutical
Jepang’ dengan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Tokyo,
Jepang. Dalam pertemuan tersebut
UGM dihadiri oleh perwakilan dari
Fakultas Farmasi, Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat
dan Keperawatan, Sekolah
Pascasarjana, Sekolah Vokasi serta
Pusat Studi Bioteknologi UGM.
Selain UGM, terlihat Universitas
Indonesia, Institut Teknologi
Bandung, Institut Pertanian Bogor,
serta Universitas Airlangga juga
bergabung dalam zoom meeting
tersebut. Dalam pertemuan tersebut
KBRI Tokyo memberikan paparan
tentang Japan Pharmaceutical
Manufacturers Association (JPMA)
dan terkait rencana KBRI yang akan
menjembatani JPMA untuk dapat
bekerja sama mengembangkan hasil
riset/produk farmasi dari universitas-
universitas di Indonesia. 

Sebagai follow-up dari pertemuan
tersebut, Direktorat Kemitraan,
Alumni dan Urusan Internasional
(DKAUI) UGM kemudian
mengirimkan surat kepada fakultas
perwakilan yang menghadiri
pertemuan daring tersebut untuk
memfasilitasi menyampaikan
ringkasan hasil riset/produk farmasi
dari fakultas-fakultas UGM untuk
disampaikan kepada KBRI Tokyo.
Pada 8 September 2022, DKAUI
UGM telah mengirimkan 3 ringkasan
informasi hasil riset/ produk farmasi
dari Fakultas Farmasi dan Sekolah
Pascasarjana kepada Atase
DIKBUD KBRI Tokyo. (Pipit)



RENCANA
PENGEMBANGAN
NTU@ID DI UGM
2 5  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S I

UGM melalui FT, SV dan dikawal oleh KUI menyusun proposal bersama
untuk NTU@Indonesia Institute. Program ini merupakan tawaran dari
Kemdikbud terkait dengan adanya rencana pengembangan
NTU@Institute Indonesia.

Tawaran ini merupakan tawaran terbatas untuk beberapa PT di
Indonesia. Terkait ini pada tanggal 25 Agustus 2022 tim UGM
mempresentasikan proposal tersebut didepan Dirjen DIKTI & NTU.

PENGUATAN KERJA
SAMA DENGAN
UNIVERSITI SAINS
MALAYSIA (USM)
2 9  A g u s t u s  2 0 2 2 - S u b d i t . K S I

Senin, 29 Agustus 2022 bertempat
di Ruang Rapat WRPPUKS, UGM
menerima kunjungan dari Universiti
Sains Malaysia (USM) yang diwakili
oleh Professor Dato’ Gs. Dr.
Narimah Samat (Deputy Vice-
Chancellor, Academic &
International USM) dan Samsuriati
Syamsuddin (Senior Assistant
Registrar). 

Diterima oleh Wakil Rektor bidang
Pendidikan dan Pengajaran, Prof.
Dr. Wening Udasmoro, S.S.,
M.Hum., DEA didampingi oleh
Sekretaris Direktorat KAUI Wirastuti
Widyatmanti, S.Si., Ph.D. dan tim
dari KUI, kunjungan ramah tamah ini
mendiskusikan kemungkinan kerja
sama yang dapat dijalin di masa
depan antara USM dan UGM dalam
berbagai bidang seperti pertukaran
pelajar maupun staf, riset dan
penelitian, dan program gelar ganda
(double-degree).

Kedua universitas sepakat
memandang betapa makin
mudahnya menjalin kerja sama
internasional pasca meluasnya
kegiatan daring akibat pandemi
serta dengan adanya program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) yang sedang menjadi tren
baru di dunia pendidikan Indonesia.

Harapan ke depan adalah USM dan
UGM dapat memanfaatkan
momentum ini untuk semakin
membuka lebar kesempatan bagi
kedua mahasiswanya untuk
memperoleh eksposur internasional.
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Mahasiswa USM dan UGM
dapat memanfaatkan

momentum untuk
memperoleh eksposur

internasional



UGM DAN KAGAMA GELAR
SEMINAR NASIONAL
“MENUJU DEMOKRASI
BERKUALITAS: TANTANGAN
DAN AGENDA AKSI”
2 7  A g u s t u s  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Menilik perkembangan demokrasi di Indonesia, UGM dan KAGAMA bersinergi
dalam kegiatan Seminar Nasional “Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan
dan Agenda Aksi” pada Sabtu, (27/08) di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.
Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kerentanan dan tantangan yang
menghasilkan rekomendasi dan agenda strategis guna meningkatkan kualitas
demokrasi.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG(K)., Ph.D., menyambut baik
penyelenggaraan seminar nasional hari ini. Dalam sambutannya, Prof. Ova
mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi yang baik antara
KAGAMA dan UGM untuk mengupayakan demokrasi yang berkualitas bagi
Indonesia mengingat demokrasi lekat dengan tantangan yang nyata. 
 “Harapannya semoga kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk membangun
demokrasi yang berkualitas yang dapat memenuhi harkat dan martabat
masyarakat Indonesia,” katanya.

Turut hadir pula Wakil Ketua Umum I PP KAGAMA sekaligus Menteri
Perhubungan RI, Dr. (H.C). Ir. Budi Karya Sumadi. Budi menyampaikan seminar
nasional ini merupakan satu kegiatan yang padu sekaligus bentuk partisipasi
UGM dan KAGAMA sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk memahami
tentang esensi dari demokrasi. Budi juga mengatakan kita perlu mewujudkan
demokrasi dengan membangun budaya demokrasi yang inklusif karena sejatinya
kualitas demokrasi dilihat dari sejauh mana masyarakat terbilang aktif dalam tata
kelola pemerintahan dan pembangunan.

“Kita yakin bahwa sekecil apapun yang kita lakukan dapat menjadi bagian dari
kita berkontribusi bagi bangsa oleh KAGAMA,” tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan
simbolisasi pemukulan gong
sebagai penanda dibukanya
kegiatan pada hari ini. Dilanjutkan
dengan pidato kunci yang
disampaikan oleh Ketua Dewan
Pakar KAGAMA sekaligus Menko
Polhukam, Prof. Dr. H. Mahfud MD,
S.H., S.U., M.I.P. Dalam pidatonya,
Prof. Mahfud menyampaikan
demokrasi tidak akan pernah ada
tanpa demokratisasi.

“Demokrasi kita sekarang berjalan
dengan kemajuan-kemajuan yang
signifikan tetapi juga ada
kemunduran sehingga
menghasilkan demokrasi tidak
substantif,” jelasnya.
Prof. Mahfud berharap dari diskusi
yang dilangsungkan hari ini akan
membawa solusi ke depannya
untuk demokrasi di Indonesia.

Pada kesempatan ini, kegiatan
dibagi menjadi dua sesi. Sesi
pertama diisi empat narasumber.
Dimoderatori oleh Dekan FISPOL,
Wawan Mas’udi, S.I.P, M.P.A.,
Ph.D., paparan pertama
disampaikan oleh Menteri Luar
Negeri RI, Retno LP Marsudi yang
membahas mengenai
perkembangan demokrasi di dunia
dan Indonesia dilihat dari perspektif
beliau sebagai diplomat. 

Saat ini, demokrasi secara global
menghadapi tantangan yang
sangat besar karena ada sebuah
stagnasi demokrasi bahkan
penurunan. Di Indonesia, ada
substansi dari demokrasi masih
bisa membantu Indonesia untuk
bertahan selama krisis.

“Demokrasi ini menjadi aset yang
luar biasa bagi politik luar negeri.
Yang ingin kita kembangkan
adalah bagaimana kita berbicara
demokrasi dengan cara tanpa
memalukan. Karena cara terbaik
mempromosikan demokrasi adalah
dengan cara-cara demokratis,”
jelasnya.
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Bangsa Indonesia memilih demokrasi karena menghindari akibat-akibat yang
buruk dari sebuah keberagaman bangsa. Seperti yang disampaikan Ketua
Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya ini,
mengatakan tidak dipungkiri bahwa dalam sebuah keberagaman akan muncul
konflik, salah satunya konflik agama. Demokrasi dibutuhkan untuk menjembatani
keberagaman yang ada. Bahkan seharusnya agama bisa menjadi bagian dari
solusi.

“Demokrasi bukan cuma tujuan, tapi sarana menuju tujuan itu sendiri,” katanya.
Tantangan demokrasi sangat besar bahkan tantangan untuk mempertahankan
kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., Prof. Dr. M. Amin Abdullah juga
turut memberikan pandangannya mengenai demokrasi substansial dan
demokrasi prosedural. Di sini peran perguruan tinggi dan institusi pendidikan
lainnya menjadi sangat penting dalam mengembangkan demokrasi
berkeadaban.

Sejatinya demokrasi bukan sekedar tatanan namun juga peradaban. Di masa
demokrasi dikuasai oleh penguasa, perlu adanya mitigasi untuk
memperjuangkan rakyat agar dapat mengembalikan demokrasi yang
berbasiskan kedaulatan rakyat. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Senior CSIS,
Prof. Dr. J. Kristiadi. Beliau melihat dewasa ini penguasa tidak hanya
memonopoli kekuasaan tapi juga kebenaran. Maka dari itu dibutuhkan sosok-
sosok yang memiliki kepekaan wawasan dalam menyelesaikan persoalan yang
ada di dalam masyarakat.

Pada sesi kedua, paparan diawali oleh Kepala Pusat Studi Keamanan dan
Perdamaian UGM, Ahmad Munjid, Ph.D. yang membagikan materi mengenai
identitas dan kebangsaan di dalam demokrasi di Indonesia. 

Dilanjutkan oleh Dosen FEB UGM, Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D.,
dengan materi tentang tantangan dan peluang dalam demokrasi dan
kesejahteraan. Senada dengan paparan sebelumnya, politik identitas serta
demokrasi yang dikuasai oleh penguasa masih menjadi tantangan yang besar.
Bagaimana kemudian harus mengembalikan makna demokrasi yang dapat
menyejahterakan masyarakat.

Turut hadir pula Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden, Prof. Hj. Siti Ruhaini
Dzuhayatin, M.A., yang bercerita bagaimana korelasi antara HAM, keadilan
gender, dan demokrasi di mana ketiga hal ini masih belum menemukan keadilan
dan kesetaraan yang sama.

Paparan terakhir disampaikan oleh Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan,
Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si.
Beliau mengangkat topik mengenai kualitas demokrasi dan bagaimana
partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi yang seutuhnya. Sesi
kedua ini dimoderatori oleh Ketua Program Studi Politik dan Pemerintahan
FISIPOL UGM, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi UGM dan KAGAMA dalam
mewujudkan demokrasi di Indonesia. Harapannya hasil dari seminar ini dapat
membantu perumusan kebijakan yang akan disampaikan ke pemangku
kepentingan serta menjadi informasi bagi masyarakat agar lebih paham dengan
asas demokrasi. [Artikel:Winona,Foto:Rosyid]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/27/ugm-dan-kagama-gelar-seminar-nasional-
menuju-demokrasi-berkualitas-tantangan-dan-agenda-aksi/

PENANDATANGANAN
MOU DAN PKS UGM
DAN PT SUCOFINDO
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PT Superintending Company of
Indonesia (Sucofindo) yang
merupakan anak perusahaan PT
Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
yang menyediakan berbagai macam
jasa survei (Testing, Inspection,
Certification) dan secara resmi telah
tergabung dalam Holding Jasa
Survei yang diberi nama IDSurvey
bersama dengan induk
perusahaannya dan PT Surveyor
Indonesia.

Universitas Gadjah Mada (UGM)
dan PT Sucofindo sepakat
menandandatangani Nota
Kesepahaman tentang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat, Program Magang,
Rekrutmen dan Pengembangan
Bisnis, pada tanggal 30 Agustus
2022. 

Kerja sama yang akan dilakukan
antara lain bidang inspeksi
pengujian, sertifikasi, pelatihan dan
konsultasi dan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, program magang,
rekrutmen serta pengembangan
bisnis. 
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Kerja sama yang akan
dilakukan antara lain

bidang inspeksi
pengujian, sertifikasi,

pelatihan dan konsultasi
dan pendidikan,

penelitian, pengabdian
kepada masyarakat,
program magang,
rekrutmen serta

pengembangan bisnis. 



‘CAKRUKAN’ UGM-KAGAMA:
MERAJUT KEGIATAN KAGAMA
KOMUNITAS DENGAN
KEBUTUHAN SIVITAS AKADEMIKA
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UGM mengadakan silaturahmi dengan KAGAMA Komunitas pada Minggu
(28/8/2022) bertempat di Kopi Lembah, Wisdom Park UGM dihadiri oleh sekitar
30 orang. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni (Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si.),
Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni (Dr. Sulistyowati, S.S., M.Hum), dan
KAGAMA Komunitas.

Kegiatan ini merupakan kali pertama Wakil Rektor baru yang membawahi bidang
alumni, bertemu dengan KAGAMA Komunitas. Pada kesempatan tersebut Dr.
Arie menyampaikan bahwa alumni merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari universitas. Karya nyata alumni menjadi salah satu indikator
keberhasilan universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Beberapa KAGAMA Komunitas yang hadir di antaranya adalah KAGAMA
Anggrek, KAGAMA Care, KAGAMA Diving, KAGAMA Pariwisata, KAGAMA
Health, KAGAMA Lari, KAGAMA Cantelan, KAGAMA Beksan, KAGAMA Menulis,
KAGAMA Yoga, KAGAMA Kabuho (KAGAMA Buah dan Hortikultura), KAGAMA
UMKM, KAGAMA Media, KAGAMA Wirausaha, dan KAGAMA Sekar Gendhing.
Setiap KAGAMA Komunitas menyampaikan gambaran kegiatan yang telah
dilaksanakan dan rencana kegiatan ke depan.

Melalui kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh KAGAMA
Komunitas tersebut telah
membuahkan hasil yang sangat
signifikan antara lain yaitu
berhasil mengumpulkan donasi
untuk beasiswa mahasiswa
kurang mampu (saat ini sudah
sampai batch X, donasi dan
relawan untuk bencana alam,
berpartisipasi dalam penanganan
pasien Covid-19, dan membantu
meringankan beban masyarakat
terdampak Covid-19 antara lain
melalui KAGAMA Cantelan.

Dr. Arie sangat mengapresiasi
KAGAMA Komunitas yang
selama ini telah berkiprah dan
responsif terhadap persoalan
yang dihadapi masyarakat.
“Teman-teman ini sangat luar
biasa, energinya sangat besar,
dan selama ini sudah bergerak di
berbagai bidang. Ini merupakan
potensi yang harus ditangkap
oleh universitas,” ungkap Dr. Arie.  

Untuk itu, UGM akan
menyambungkan KAGAMA
Komunitas dengan kebutuhan
mahasiswa dan sivitas akademika
UGM, sehingga akan terjalin
interaksi yang saling mendukung,
antara lain untuk penguatan
program MBKM (Merdeka Belajar
Kampus Merdeka).

(Artikel:Ari,Foto:KAGAMA Komunitas) 

https://alumni.ugm.ac.id/2022/08/28/cakr
ukan-ugm-kagama-merajut-kegiatan-
kagama-komunitas-dengan-kebutuhan-
sivitas-akademika/
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