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TEMU KANGEN
KAGAMA DKI JAKARTA
2022: GUYUP RUKUN
KUMPUL

KAGAMA DKI Jakarta kembali
mengadakan Temu Kangen KAGAMA
DKI Jakarta 2022 yang bertajuk “Guyup
Rukun Kumpul Meneh” pada Minggu
(17/9) di Ecovention Ancol. 
h.16

KUNJUNGAN
GRADUATE SCHOOL,
MAHIDOL UNIVERSITY
OF THAILAND

UGM menerima kunjungan delegasi dari
the Graduate School of Mahidol
University of Thailand pada hari Rabu,
21 September 2022 bertempat di Ruang
Rapat WRPPUKS 1, Gedung Pusat
UGM. h.18

PENANDATANGANAN
MOU KOMNAS HAM
DAN UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan
Komnas HAM menandatangani Nota
Kesepahaman Bersama tentang
Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui
Tridharma Perguruan Tinggi” di Gedung
Pusat UGM, Jumat (16/09/2022),  h.06

SOSIALISASI G20 KERJA
SAMA ANTARA KEMENKO
PEREKONOMIAN DAN UGM

Universitas Gadjah Mada bersama Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian menggelar
seminar nasional sosialisasi G20 bertajuk “Peran
Aktif Mahasiswa dalam Menyukseskan G20” pada
tanggal 28 September 2022 di Gedung Pusat UGM.

Seminar ini diselenggarakan untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa, khususnya mahasiswa
UGM, terkait G20 dan agenda presidensi Indonesia,
serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam
agenda-agenda tersebut.
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SERAH TERIMA 
DUKUNGAN OPERASIONAL
DALAM RANGKA
MENDUKUNG 
COMPUTER CENTER FOR 
UGM’S STUDENTS 
DARI BANK MANDIRI
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Dalam rangka mendukung pembelajaran di UGM, Bank Mandiri berkomitmen
untuk memberikan bantuan laptop. Komitmen tersebut diberikan secara 2 tahap.
Tahap pertama telah diberikan pada 1 September 2022 sebanyak 30 unit laptop
untuk mahasiswa senilai Rp75.000.000,00. Pemberian laptop tersebut sangat
berarti dalam menunjang kegiatan belajar mahasiswa UGM.

Penyerahan bantuan laptop tahap pertama dilakukan oleh Ibu Evi Martiani selaku
Area Head Yogyakarta kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan
Usaha, dan Kerja Sama. Dengan adanya pemberian ini diharapkan mahasiswa
menjadi tambah semangat dalam menjalani pendidikan.

SEREMONI
PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA PT KOMPAS
MEDIA NUSANTARA
DAN UGM
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Universitas Gadjah Mada (UGM)
dan PT Kompas Media Nusantara
(Kompas Harian) sepakat untuk
menandatangani nota kesepahaman
dalam rangka pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi bidang
pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan nota
kesepahaman ini dilaksanakan di
ruang sidang pimpinan Gedung
Pusat UGM, Kamis (1/9/2022) dan
ditandatangani langsung oleh Rektor
UGM, Prof. dr. Ova Emilia
M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., dan
Direktur Kompas Media Nusantara
Budiman Tanuredjo.

Dalam kesempatan tersebut
Budiman Tanuredjo menyampaikan
melalui kerja sama ini diharapkan
semakin banyak pakar dari kampus
UGM yang dapat menyampaikan
pemikiran dan gagasannya yang
dituangkan dalam tulisan yang
dimuat di surat kabar cetak dan
elektronik milik Kompas.
Selain itu pihaknya berkomitmen
menyediakan ruang untuk
mempublikasikan hasil penelitian
UGM yang dapat disiarkan ke publik.

Dalam kesempatan tersebut Rektor
UGM mengapresiasi Kompas tetap
menjadi media data dan informasi
berdasarkan fakta di tengah
maraknya berita bohong yang
menodai portal berita internet.
Kompas selalu menyajikan berita
yang benar berdasarkan data dan
kami sangat peduli dengan informasi
ilmiah dan populer. Kami berusaha
memerangi berita palsu atau hoak.
Rektor juga berterima kasih kepada
Kompas yang menulis kegiatan
kuliah kerja nyata yang dilaksanakan
oleh mahasiswa KKN di pulau
Samosir, Sumatera Utara. Banyak
informasi dari UGM yang perlu
dipublikasikan ke masyarakat
terutama di bidang pengabdian.
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PEMBAHASAN
INTEGRASI SISTEM 
HOST TO HOST  PT
KAI (PERSERO) TBK
DAN UGM
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Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Anggota Alumni terlebih dahulu
melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif terlebih dahulu
di customer service stasiun dengan melampirkan:
Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
Kartu Bukti Diri
Mengunduh dan menginstal Mobile Application serta melakukan registrasi
dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.
Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada Mobile Application jika
proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.

Tata Cara Pembelian Tiket Kereta Api:

1.
2.
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Wakil Rektor yang akrab disapa
Satyo ini mengungkapkan UGM dan
Bank BTN bisa bersinergi dalam
berbagai program strategis yang
mendatangkan manfaat bagi kedua
institusi. Terlebih lagi sejumlah
direksi Bank BTN merupakan bagian
dari Keluarga Alumni Universitas
Gadjah Mada (KAGAMA).

Hal senada disampaikan oleh
Direktur Distribution and Funding
Bank BTN, Jasmin. Menurutnya,
alumni UGM harus bisa memikirkan
dan memberikan kontribusi
maksimal kepada UGM. Ia juga
mengungkapkan bahwa pihaknya
secara aktif menjajaki peluang kerja
sama dengan UGM.

Salah satu kerja sama yang dapat
dilakukan adalah dalam penyediaan
rumah bagi dosen dan tenaga
kependidikan UGM. Ia berharap
melalui kerja sama UGM dan BTN,
banyak sivitas mendapat
kesempatan untuk memiliki rumah
melalui berbagai kemudahan yang
bisa ditawarkan.

UGM dan BTN
bisa bersinergi dalam

berbagai program
strategis bermanfaat

PENYELENGGARAAN
FUNBIKE BTN KERJA
SAMA ANTARA UGM
DAN BTN
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Universitas Gadjah Mada bersama
Bank BTN menyelenggarakan acara
FunBike, Jumat (2/9) diawali dari
Balairung UGM dan berakhir di
Wisdom Park. 

Menurut Wakil Rektor UGM Bidang
Penelitian, Pengembangan Usaha,
dan Kerja Sama, Ignatius Susatyo
Wijoyo, M.M., acara yang diikuti
pimpinan kedua institusi ini menjadi
ajang untuk memperkuat komunikasi
dan kerja sama antara UGM dan
Bank BTN.



PEMBUKAAN
OPERASIONAL
PERTASHOP
UGM
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Pertashop yang dikelola oleh mahasiswa pengurus Koperasi Mahasiswa
UGM mulai beroperasi tanggal 19 September 2022. Terwujudnya pertashop
ini juga mendapatkan dukungan PT Pertamina Patra Niaga melalui
pendanaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk
pengadaan kanopi.

Diharapkan pertashop ini dapat bermanfaat bagi tersedianya sarana
pembelajaran kewirausahaan mahasiswa UGM. Kerja sama yang baik ini
juga akan mendukung peningkatan UGM sebagai Socio-Entrepreneurial
University.
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UGM terus
berupaya

mengembangkan
energi bersih dan

pemanfaatan energi
bersih di

lingkungan kampus

Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) di Fakultas Teknik UGM
ditargetkan sebesar 1 MW dan
diharapkan dapat menjadi
momentum dan motor pengungkit
kerja sama strategis perguruan
tinggi serta pelaku industri, dalam
hal ini WIKA, untuk melakukan
inovasi lebih intensif dalam energi
listrik. 

Setelah pertemuan tersebut akan
dilanjutkan dengan survei yang
berlokasi di sekitar barat Fakultas
Teknik, dikarenakan PV module
sebagian akan dipasang di ground
untuk memungkan akses bagi
kepentingan penelitian.

PRESENTASI
PLTS OLEH PT
WIJAYA KARYA
(PERSERO) TBK
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Institusi Pendidikan di Indonesia
diketahui semakin gencar dalam
mengambil peran pada pemanfaatan
energi bersih. Kehadiran energi
bersih di kawasan pendidikan turut
berperan sebagai promotor terhadap
para pelajar sebagai generasi muda
mengenai urgensi penggunaan
energi baru terbarukan di masa
sekarang hingga masa mendatang.

Berangkat dari hal tersebut, UGM
terus berupaya mengembangkan
energi bersih dan pemanfaatan
energi bersih di lingkungan kampus.
Bangunan di UGM yang
memungkinkan dipasang sel surya
terus diidentifikasi dan direalisasi
pemasangannya.



PENANDATANGANAN MOU
PT ZTE INDONESIA DAN UGM
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Universitas Gadjah Mada (UGM) menandatangani Nota Kesepahaman dengan
PT ZTE Indonesia dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada
Masyarakat, bertempat di Gedung Pusat UGM, Rabu 14/09/2022.
PT ZTE Indonesia adalah perusahaan global terkemuka penyedia solusi
teknologi telekomunikasi untuk konsumen, operator, dan sektor publik. Didirikan
pada tahun 1985, PT ZTE telah menjual produk di lebih dari 160 negara dan
melayani lebih dari 1/4 populasi global.

Melalui kerja sama tersebut ZTE akan memberikan dukungan dalam
pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa program
magister untuk mahasiswa UGM, kolaborasi riset, serta dukungan pelaksanaan
program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan antara PT. ZTE Indonesia dengan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM yang diwakili oleh Direktur
SDM PT. ZTE Indonesia, Robby Purbantoro dan Dekan FISIPOL UGM, Dr.
Wawan Mas’udi.
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Dalam sambutannya Richard Liang
Weiqi, Presiden Direktur, ZTE
Indonesia mengatakan, “Kami
sangat senang dapat bekerjasama
dengan UGM sebagai salah satu
universitas terbaik di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang aktif
berperan dalam mewujudkan
transformasi digital, ZTE
menyediakan program beasiswa
bagi mahasiswa berprestasi untuk
meningkatkan kompetensi digital
sehingga dapat turut berkontribusi
dan berinovasi di industri
telekomunikasi Indonesia.

Kami berharap kerja sama dengan
UGM dapat terus terjalin ke
depannya dan ZTE akan terus
berkontribusi dalam pengembangan
sektor ICT dengan mempersiapkan
SDM yang unggul melalui beasiswa
dan pelatihan untuk meningkatkan
daya saing nasional dalam sektor
ekonomi digital.

Wakil Rektor UGM Bidang
Penelitian, Pengembangan Usaha
dan Kerja Sama, Ignatius Susatyo
Wijoyo, M.M. mengatakan, “Kami
mengucapkan terima kasih atas
kesediaan kerja sama PT. ZTE
Indonesia dengan UGM. Kerja sama
yang disepakati bersama ini menjadi
peluang yang baik bagi UGM dalam
upaya memperkuat sinergi dengan
dunia usaha, dunia industri dan
pengimplementasian tridharma
perguruan tinggi.”

Ke depannya, ZTE akan terus
memperkuat kerja sama dengan
Universitas Gadjah Mada dengan
menyediakan beasiswa bagi
program studi lainnya serta
membuka kesempatan bagi
mahasiswa berprestasi Universitas
Gadjah Mada untuk bergabung
bersama ZTE Indonesia.

Peluang baik bagi UGM
untuk memperkuat sinergi

dengan dunia usaha, 
dunia industri dan

pengimplementasian
tridharma perguruan tinggi



PENANDATANGANAN MOU
KOMNAS HAM DAN UGM

1 6  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  K S D N

sambungan dari halaman 01

Kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komnas HAM yang
diimplementasikan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama
tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi” di
Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (16/09/2022).

Naskah kerja sama ini ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan
Damanik dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.Og., Ph.D.
Sebelumnya, Komnas HAM dan UGM sudah menandatangani Kesepahaman
tahun 2018 dan telah berakhir pada tahun 2021.

“Dalam sambutannya ketua Komnas HAM menyampaikan Kerja Komnas HAM
dengan UGM ini bertujuan bersama-sama untuk memberikan kontribusinya
dalam pengkajian, pendidikan dan berbagai bidang lain untuk memberikan
penguatan, penyempurnaan terhadap tatanan kita bernegara, ujarnya.

S e p t e m b e r  2 0 2 2 H a l a m a n  0 6  d a r i  1 8

Sinergi yang dibangun dengan
UGM, dinilainya sebagai bentuk
kontribusi kedua entitas lembaga
bagi bangsa dan negara.
“Alhamdulillah, Komnas HAM bisa
bekerja sama dengan Universitas
Gadjah Mada dalam rangka
kontribusi kita terhadap bangsa dan
negara. Supaya kita menjadi bangsa
yang disegani oleh dunia, menjadi
bangsa yang besar. Karena
memang pada dasarnya kita
ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha
Kuasa sebagai bangsa yang besar,”
ucap Taufan.

Dalam sambutannya, Rektor UGM
menyambut baik kerja sama yang
terjalin antar kedua pihak. “Harapan
kami nantinya akan banyak lagi
kegiatan-kegiatan Tridharma,” ucap
Prof Ova.

Rektor UGM juga menyampaikan
pentingnya pembekalan terkait HAM
pada generasi muda. “Pemahaman
tentang HAM masih tidak selaras.
Pemahaman ini sangat penting dan
sangat perlu dibekalkan pada
generasi mendatang,” ujarnya.

Rektor UGM:
Pemahaman

tentang HAM
masih tidak selaras.

Pemahaman ini
sangat penting dan

sangat perlu
dibekalkan pada

generasi mendatang

Rektor juga menyampaikan, dalam
konteks HAM, bukan hanya
kebutuhan dari bidang hukum
semata namun dari semua bidang.
Dalam penutupnya, Rektor berharap
kerja sama yang dijalin dengan
Komnas HAM dapat mendorong
lahirnya kerja sama dengan
universitas lainnya. Sehingga
Komnas HAM jadi konsen dalam hal
yang diprioritaskan, ujarnya.



SEREMONI PENANDATANGANAN MOU
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
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UGM menjalin kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sebagai awal kerja
sama, pada 19 September 2022, Nota Kesepahaman Bersama telah
ditandatangani oleh Rektor UGM dan Direktur Utama PT Jasa Marga
(Persero) Tbk dan disaksikan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.

Jasa Marga berkomitmen untuk mewujudkan pengusahaan jalan tol yang
andal, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
UGM menyambut baik kerja sama pengembangan dan peningkatan
kualitas infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu dalam
pengembangan kurikulum, mendorong program MBKM bagi mahasiswa,
kolaborasi riset, rekrutmen, dan lainnya.
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SOSIALISASI G20 KERJA
SAMA ANTARA KEMENKO
PEREKONOMIAN DAN UGM
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Universitas Gadjah Mada (UGM)
bersama Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menggelar
seminar nasional sosialisasi G20
bertajuk “Peran Aktif Mahasiswa dalam
Menyukseskan G20”. Seminar ini
diselenggarakan untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa, khususnya
mahasiswa UGM, terkait G20 dan
agenda presidensi Indonesia, serta
mendorong partisipasi aktif mahasiswa
dalam agenda tersebut.

Seminar ini menghadirkan tiga orang
pemateri, yaitu Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Susiwijono Moegiarso, S.E., M.E.; Staf
Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Kementerian Luar Negeri, H.E. Muhsin
Syihab; dan Pengajar Departemen
Ilmu Hubungan Internasional, Dr.
Luqmanul Hakim. 

Sementara itu Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Dr. (HC)
Airlangga Hartarto, MBA., MMT., pada
pidato kunci yang disampaikan melalui
video menerangkan dua arus isu
dalam forum G20, yaitu Finance Track
dan Sherpa Track. Finance Track
berfokus pada isu keuangan,
sedangkan Sherpa Track adalah jalur
pembahasan di bidang-bidang yang
lebih luas di luar isu keuangan, seperti
ekonomi digital, energi berkelanjutan,
lingkungan, pariwisata, dan
sebagainya.

Isu-isu ini, menurutnya, merupakan isu
strategis pada saat ini dan juga pada
tahun-tahun mendatang. Perguruan
tinggi pun diharapkan dapat
mempersiapkan sumber daya manusia
yang dapat berkontribusi pada bidang-
bidang yang relevan, termasuk salah
satunya bidang teknologi informasi.

Pada kesempatan ini, Rektor UGM,
Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,
Sp.OG(K)., Ph.D., menyampaikan
bahwa kepercayaan terhadap
Indonesia untuk memegang tongkat
estafet presidensi G20 merupakan hal
yang membanggakan dan memberikan
posisi tawar yang kuat bagi Indonesia
untuk memproyeksikan gerak
kemajuan masa depan.



PENANDATANGANAN MOU
BADAN PANGAN NASIONAL 
DAN UNIVERSITAS 
GADJAH MADA
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Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Badan Pangan
Nasional/National Food Agency (NFA) meluncurkan gerakan Pangan B2SA Goes
to Campus perdana yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) antara kedua belah pihak, Jumat, (23/09/2022) di Balairung UGM.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, Gerakan Pangan B2SA Goes to
Campus akan mencakup kegiatan kampanye, promosi dan edukasi pangan
B2SA, pengembangan menu B2SA pada kantin kampus, merdeka belajar melalui
pendampingan kegiatan B2SA oleh mahasiswa, peningkatan kapasitas SDM
keamanan pangan, dan pengawasan terpadu keamanan pangan segar. Secara
garis besar, ruang lingkup kerja sama ini meliputi dua bidang yang menjadi
tupoksi NFA, yaitu penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan mutu
pangan.  Diharapkan melalui kerja sama ini, gerakan B2SA akan semakin masif
dan memasyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu gen millennials
dan gen z,” ungkapnya.
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Sementara itu, Rektor UGM Prof. dr.
Ova Emilia mengatakan, gerakan
B2SA yang dicanangkan NFA
sejalan dengan semangat UGM
untuk berperan dan menjawab
tantangan kebutuhan pangan di
Indonesia. Pasalnya, ketahanan
sangat erat kaitannya dengan
pembangunan sumber daya
manusia yang unggul untuk
menopang pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, komitmen UGM
dalam penguatan sektor pangan,
salah satunya, dimaknai dalam
momentum Dies Natalis ke-73
dengan menetapkan tema "Pangan
Berdaulat, Bangsa Bermartabat"
serta penandatanganan kerja sama
gerakan pangan B2SA Goes to
Campus dengan NFA.
Dies Natalis ke-73 menjadi
momentum untuk menggelorakan
semangat kreatifitas dan inovasi
dalam bidang pertanian dan pangan
dengan memperhatikan sisi
pengelolaan maupun aspek ekologis
keberlangsungan pertanian".

AUDIENSI KETUA
KOMISI NASIONAL
DISABILITAS
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Peran perguruan tinggi dalam isu
disabilitas masih perlu didorong
menjadi isu semua pihak. Sebanyak
2,8% penyandang disabilitas yang
lulus melanjutkan ke perguruan
tinggi.  Prosentasi inilah perlu ada
peran strategis antara Komisi
Nasional Disabilitas dan UGM di
bidang tridharma perguruan tinggi.

Audiensi antara KND dan UGM telah
diselenggarakan pada 5 Oktober
2022, dilakukan dalam rangka
melaksanakan UU No. 8 th. 2016
tentang Penyandang Disabilitas. 

UGM mendukung penuh dan
mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan yang diberikan untuk
bekerja sama dalam isu disabilitas.
UGM juga berkomitmen untuk
menciptakan lingkungan ramah dan
berkualitas bagi mahasiswa
penyandang disabilitas.



PERTAMINA HULU
ROKAN GOES TO
CAMPUS :  SERBA-
SERBI BERKARIER DI
DUNIA PERMINYAKAN
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Pertamina Hulu Rokan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada
menyelenggarakan sharing session berkarier di dunia perminyakan pada
Sabtu, (3/9). Kegiatan bertajuk PHR Goes to Campus: Serba-Serbi
Berkarier di Dunia Perminyakan yang dihadiri oleh lebih dari 180 peserta
mahasiswa dari beberapa program studi terkait ini bertempat di Ruang
Auditorium Gedung SGLC Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik
UGM, Dr. Ir. Sugeng Sapto Surjono, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng.
menyambut baik sharing session dari alumnus Fakultas Teknik yang
berkarier di Pertamina Hulu Rokan. Beliau juga menyampaikan bahwa
kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk transfer knowledge bagi
mahasiswa yang memiliki minat untuk berkarier di dunia perminyakan. 
 “Harapannya melalui sharing session ini mahasiswa bisa mengambil
manfaat secara maksimal untuk mendapatkan optimisme berkarier di
dunia migas.” pungkasnya.

Wan Dedi Yudhistira selaku Manager Corporate Affair South Pertamina
Hulu Rokan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini akan
banyak menjelaskan tentang teknis bekerja di Pertamina Hulu Rokan saat
ini. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempersiapkan tahap interview
pada saat seleksi Pertamina karena narasumber yang hadir hari ini
merupakan tim user.
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Acara dilanjutkan dengan
pemaparan materi oleh tiga
narasumber dari Pertamina Hulu
Rokan, yaitu Henri Sahat Mian
Parulian Silalahi (Manager Well
Development HO) yang
menjelaskan tentang karier di
industri migas, 

Triatmojo Rosewanto S. (Team
Manager IT Upstream
Application) yang menjelaskan
tentang Pertamina Hulu Rokan
Digital Transformation Overview,
dan Sulastama Raharja (Senior
Earth Scientist Well Development
HO) yang menjelaskan tentang
persiapan bekerja di perusahaan
minyak.

Harapannya mahasiswa
mendapatkan insight seputar
berkarier di industri migas
melalui kegiatan ini. Selain itu
juga mahasiswa dapat mulai
membekali diri melalui
penguasaan teknologi terkini dan
membangun soft skill yang akan
menjadi benefit ketika berada di
dunia kerja. 

[Artikel:Dewin, Foto:Nurul]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/03/
pertamina-hulu-rokan-goes-to-
campus-serba-serbi-berkarier-di-
dunia-perminyakan/

Sugeng Sapto:
Harapannya

melalui sharing
session ini

mahasiswa bisa
mengambil manfaat

secara maksimal
untuk mendapatkan
optimisme berkarier

di dunia migas.
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PERTAMINA HULU
ROKAN GOES TO
CAMPUS  #2:
PENGEMBANGAN
LAPANGAN MINYAK
DAN TEKNOLOGINYA
5  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Pertamina Hulu Rokan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)
kembali menyelenggarakan sharing session “Pengembangan Lapangan Minyak
dan Teknologinya” pada Senin, (5/9). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan
PHR Goes to Campus yang dihadiri lebih dari 200 peserta mahasiswa dari
berbagai program studi di UGM, bertempat di Auditorium Gedung SGLC Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas
Teknik, Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU. Prof. Selo menyambut baik
rangkaian sharing session ini yang sebelumnya juga telah terselenggara pada
Sabtu, (3/9). Tidak hanya mampu meningkatkan kerja sama Pertamina Hulu
Rokan dengan Universitas Gadjah Mada, tapi juga membuka peluang kepada
mahasiswa untuk menempuh karir di dunia perminyakan.

Manager Well Development HO, Henri Sahat Mian Parulian Silalahi dalam
sambutannya juga menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menjelaskan tiga
topik mengenai project management, technology transformation, dan horizontal
well.  “Pertamina merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, bisnis
dari hulu ke hilir yang artinya berbagai disiplin ilmu dan keahlian diberikan ruang.” 

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan mengenai Project Management di Industri
Perminyakan yang disampaikan oleh Senior Petroleum Engineer Well
Development HO, Anang Sofyan dan Manager Well Development HO, Henri
Sahat Mian Parulian Silalahi. 

Anang menyampaikan gambaran
secara garis besar project
management stages yang terdiri
atas empat tahap yaitu tahap
inisiasi, tahap seleksi, tahap kajian
lanjut, dan yang terakhir tahap
eksekusi berdasarkan detail
execution plan yang telah
dimatangkan di tahap sebelumnya.

Kemudian dilanjutkan paparan oleh
Petroleum Engineer Well
Development HO, Mukhammad
Nuruddin dan Muhammad Fadhian
Aqthor yang menjelaskan mengenai
Artificial Intelligence (AI) untuk
Mendukung Pengembangan Sumur
Baru. Artificial Intelligence (AI) ini
membantu mengintegrasikan all
subsurface and domain knowledge.

Paparan terakhir mengenai
Horizontal Well untuk
Pengembangan Lapangan Lanjut
disampaikan oleh Senior Earth
Scientist Well Development HO,
Sulastama Raharja dan Junior
Petroleum Engineer Well
Development HO, Nurul Huda
Mutamam. 

Sulastama menyampaikan
mengenai definisi, sejarah, alasan
pengeboran horisontal, aplikasinya,
hingga keuntungan dari sumur
horisontal. 
Dilanjutkan paparan dari Nurul yang
menyampaikan Production Forecast
yang diterapkan di Pertamina Hulu
Rokan.

Kegiatan ini berlangsung interaktif
dan disambut antusiasme peserta
yang ingin mengetahui mengenai
dunia perminyakan. Harapannya
mahasiswa dapat menyerap
sebanyak-banyaknya ilmu yang
dibagikan narasumber dan lebih
memahami secara mendalam
mengenai kehidupan berkarier di
dunia perminyakan. 

[Artikel:Dewin,Foto:Eko]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/05/
pertamina-hulu-rokan-goes-to-
campus-2-pengembangan-
lapangan-minyak-dan-teknologinya/
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WEBINAR KARIER
BERSAMA
TECHCONNECT –
CAREER ELEVATOR:
HOW TO START YOUR
PROFESSIONAL
JOURNEY
8  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Sinarmas Mining bersama Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar
campus hiring bertajuk Career Elevator: How to Start Your Professional Journey
pada Kamis, (8/9). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 60 peserta dari berbagai latar
disiplin ilmu di Universitas Gadjah Mada.

Sinarmas Mining merupakan group business Sinarmas yang bergerak di tiga
sektor yaitu energy and resources, digitally enabled financial services, serta
lifestyle consumers new business ventures. Sinarmas Mining memiliki visi untuk
mempunyai 300 business leaders di tahun 2026 untuk menjadi stakeholder
pembuat keputusan di berbagai business unit Sinarmas Mining.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut, Sinarmas Mining membuat Program
Pengembangan Calon Pemimpin (Development Program) yang difokuskan pada
empat bidang yaitu Information Technology Development Program (ITDP),
Engineering Development Program (ENDP), Financial Analytics Development
Program (FADP), dan Legal Development Program (Legal DP).

Kegiatan kali ini diisi oleh Executive Head of Talent Acquisition FS and Fintech
Techconnect Sinarmas Mining, Ivonny Liemantika yang memaparkan materi
terkait company profile Sinarmas Mining, career development di Sinarmas Mining
Group, sosialisasi program internship dan recruitment yang saat ini sedang
dibuka, serta sosialisasi terkait program kerja sama dengan UGM yaitu
Techconnect Career Hack and Hackathon Competition.

Dengan adanya perencanaan yang
dimulai dari awal akan memberikan
rekan-rekan arahan untuk ke
depannya. Dimulai dengan
mengetahui diri sendiri dahulu,
kemudian explore dan mencari tahu
apa passion dan interest rekan-
rekan, memahami kemampuan dan
kompetensi, dan mencari
kesempatan yang mengarahkan kita
ke tujuan,” papar Ivonny.
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Turut hadir juga dua orang peserta
Information Technology
Development Program (ITDP) Batch
2 yang merupakan alumni UGM
yaitu Mahatma Ageng Wisesa
alumnus Teknik Fisika dan Monita
Prysacy Melanti alumnus Teknik
Nuklir yang membagikan
pengalaman mereka mengikuti
program ITDP.

Melalui kegiatan ini diharapkan
peserta dapat mengenal lebih jelas
serba-serbi karier di Sinarmas
Mining serta secara khusus juga
mendapatkan tips untuk
membangun karier yang baik untuk
masa depan. Selain itu peserta
diharapkan memanfaatkan
kesempatan ini untuk mencoba
peluang berkarir di Sinarmas Mining. 

[Artikel:Dewin, Foto:Eko]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/08/
25658/

Dimulai dengan
mengetahui diri

sendiri, kemudian
explore dan mencari
tahu apa passion dan
interest rekan-rekan,
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kemampuan dan
kompetensi, dan

mencari kesempatan
yang mengarahkan
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CAMPUS HIRING:
BRI CAMPUS
ROADSHOW: HOME TO
THE BEST IT TALENT
1 4  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Universitas Gadjah
Mada menyelenggarakan kegiatan campus hiring pada Rabu (14/09).
Kegiatan bertajuk “BRI Campus Roadshow: Home to The Best Talent”
dihadiri lebih dari 75 peserta dari berbagai universitas di Yogyakarta
bertempat di University Club Hotel Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini
diisi dengan kuliah umum dan sharing session sekaligus campus hiring
untuk program BRILiaN Future Leader Program (BFLP) IT dan BRILiaN
Scholarship.

Sekretaris Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional UGM,
Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D., mewakili UGM dalam sambutan
pembukaan mengapresiasi kegiatan kuliah umum dan campus hiring
bersama BRI. Wirastuti menekankan bahwa BRI telah memiliki program-
program yang sangat strategis untuk megembangkan talenta-talenta IT.

Oleh sebab itu, harapannya peserta dapat menggali ilmu sebanyak
mungkin dari para leader di BRI untuk menjadi future leader yang bisa
membawa Indonesia menjadi lebih baik.  “Semoga program ini menjadi
step stone untuk teman-teman meraih mimpi dan karier yang lebih tinggi
lagi,” tutup Wirastuti dalam sambutannya.

Recruitment and Assessment Department Head, Wa Ode Kurniati dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan
bagi peserta untuk bisa menjadi talenta-talenta IT yang luar biasa
bersama Bank BRI. 
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BRI membuka kesempatan melalui
program BLFP IT yang merupakan
program rekrutmen khusus bagi
talenta digital dari jurusan STEM
(Science, Technology, Engineering,
Math) untuk menjadi pemimpin
masa depan di Group BRI serta
program beasiswa BRILiaN sebagai
golden ticket untuk bergabung
dengan BRI melalui jalur BFLP IT.

Kegiatan dilanjutkan dengan
knowledge sharing bersama Head of
Artificial Intelligence BRI, Andika
Rachman. Andika menyampaikan
mengenai artificial intelligence
implementation and development
dalam dunia perbankan dan
bagaimana membangun BRI agar
lebih AI Powered secara produk,
servis, dan organisasi.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab bersama Andika
Rachman, Priyo Ardiansyah, Senior
Manager Application Architecture
Team BRI, dan Nur Laita, Officer
Divisi TSI. 
Sesi tanya jawab berlangsung
interaktif dan disambut oleh
antusiasme peserta yang ingin
mengetahui dunia digital banking.

Paparan terakhir disampaikan oleh
Director of Digital & Information
Technology BRI, Arga M. Nugraha
yang menjelaskan mengenai digital
transformation dimana semua aspek
akan menuju ke arah digitalisasi,
tidak terkecuali perbankan.

Kegiatan kuliah umum sekaligus
campus hiring oleh BRI ini akan
langsung merekrut talenta-talenta IT
yang potensial untuk bergabung
bersama BRI. 
Harapannya peserta dapat
memanfaatkan kesempatan kali ini
untuk menimba ilmu dan mencoba
peluang mengikuti rekrutmen untuk
berkarier di BRI.

[Artikel:Dewin, Foto:Nurul]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/14/
bri-campus-roadshow-home-to-the-
best-it-talent/
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WEBINAR
KARIER:
CTI TECH TALK: 
AGILE SOFTWARE
DEVELOPMENT
1 4  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan PT Computrade
Technology International (CTI Group) menyelenggarakan webinar
karier bertajuk CTI Tech Talk: Agile Software Development pada
Rabu, (14/09). Lebih dari 20 peserta hadir pada kegiatan ini.

CTI Group merupakan perusahaan penyedia layanan cloud and
digital solution yang bergerak di bidang bisnis digital dan memiliki
13 anak perusahaan dalam bidang keahlian teknologi. CTI Group
berfokus untuk menyediakan pendekatan yang sederhana,
konsisten, serta inventif untuk membantu transformasi digital mitra
bisnis mereka sehingga dapat berjalan dengan lebih mudah, efektif,
dan efisien.

Webinar kali ini dibawakan oleh Herry Prihandoko, General
Manager Solution and Support Delivery PT Blue Power Technology
yaitu anak perusahaan dari CTI Group yang membahas mengenai
Agile Software Development.

Dalam paparannya, Herry
menjelaskan bahwa istilah
Agile Software
Development sangat erat
kaitannya dengan pekerja di
bidang teknologi informasi
terutama para developer
software. 

Agile Software
Development merupakan
sekelompok metode
pengembangan software
dimana titik utamanya
adalah interaksi dan
individu. Manfaat dari
metode ini tidak hanya bisa
dirasakan oleh tim yang
menerapkan metode agile,
tetapi juga turut dirasakan
oleh klien perusahaan
sehingga metode ini juga
diterapkan di CTI Group.

Melalui webinar ini
diharapkan peserta dapat
belajar lebih dalam
mengenai Agile Software
Development dan lebih
mengenal CTI Group.
Selain itu, peserta yang
memiliki minat berkarier di
CTI Group juga dapat
memulai membekali diri
dengan skill yang
dibutuhkan. 

[Artikel:Dewin, Foto:Eko]

https://alumni.ugm.ac.id/202
2/09/14/cti-tech-talk-agile-
software-development/
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UGM & TELKOMSEL GELAR
SEMINAR KEWIRAUSAHAAN 
HI! STUDENTS X KUNCIE:  
DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
1 7  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Universitas Gadjah Mada melalui Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional bersama Telkomsel menyelenggarakan Seminar Digital
Entrepreneurship pada Sabtu, (17/09). Kegiatan ini dilangsungkan secara luring di
University Club (UC) Hotel serta dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta dari berbagai
latar disiplin ilmu di Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro,
S.S., M.Hum., DEA., dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi atas
kerja sama Telkomsel karena kegiatan seminar kewirausahaan ini dapat berjalan
lancar.  “Harapannya teman-teman mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan
hari ini untuk membekali diri dan meningkatkan skill agar siap terjun ke dunia kerja
nanti,” tutup Wening dalam sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan CSR Telkomsel dan penandatanganan MoU
antara Universitas Gadjah Mada dengan Telkomsel terkait kontribusi industri digital
terhadap pengembangan pendidikan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S.,
M.Hum., DEA., dan Vice President Sales Strategy Telkomsel, Adhi Putranto.

Selanjutnya, Lisa Lindawati, S.I.P., M.A., Managing Director Hub UGM, mengawali
paparan dengan menjelaskan bagaimana menemukan jalan baru di era digital. Lisa
memaparkan bahwa wirausaha merupakan pilihan yang sangat penting untuk
dikembangkan pada saat ini. Lisa menekankan bahwa untuk memenangkan sebagai
entrepreneur harus memiliki entrepreneur mindset, digital mindfulness, creative
worker, skill-full worker, dan democratizing economy.
“Saya berharap ketika teman-teman berwirausaha, tidak hanya membicarakan soal
keuntungan tetapi juga bagaimana kita bisa mendistribusikan kesejahteraan kepada
masyarakat,” ujarnya.

Paparan yang kedua dilanjutkan oleh Vice President Sales Strategy Telkomsel, Adhi
Putranto. Adhi menjelaskan bahwa industri telekomunikasi memiliki peran strategis
dalam pembangunan Indonesia. Telkomsel berusaha membuka semua kemungkinan
kepada masyarakat dengan tidak hanya melalui layanan konektivitas, tetapi juga
pada platform dan layanan digital.

Adhi menekankan bahwa untuk
menjadi negara yang berdaulat digital,
Indonesia membutuhkan tenaga kerja
yang mengerti teknologi. Sektor
ketenagakerjaan seperti programming,
artificial intelligence, digital design &
data visualization, digital project
management, digital marketing, social
media specialist, data scientist & data
analytics, dan decision making yang
diharapkan tumbuh di era digital ini.

“Saya yakin teman-teman sudah
banyak belajar skill set tetapi mungkin
ada hidden skill yang teman-teman
perlu belajar yang nantinya akan
sangat bermanfaat ketika ada di dunia
kerja dan dunia profesional,” pesan
Adhi sebagai penutup.
Sesi tanya jawab berlangsung
interaktif dan disambut antusiasme
peserta yang ingin memahami
mengenai digital entrepreneurship
lebih mendalam dari kedua pemateri.

Kegiatan selanjutnya merupakan
delivery materi dari Kuncie Unlock
yang disampaikan oleh Dhita,
Community Specialist Intern Kuncie.
Kuncie merupakan platform belajar
berbisnis online dan pelatihan
pengembangan karier langsung dari
mentor berpengalaman. Kuncie
meluncurkan program Unlock yang
merupakan university leadership
organization untuk pengembangan
karier. Dalam hal ini, mahasiswa dapat
mempelajari segala hal untuk
meningkatkan keterampilan dalam
mengembangkan bisnis.

Kegiatan dilanjutkan dengan talk show
bersama artis dan entrepreneur,
Christian Sugiono. Christian
membagikan pengalamannya
membangun bisnis. Christian
memaparkan mengenai cara merintis
bisnis, mengatasi tantangan, strategi
yang digunakan, dan tips yang bisa
diterapkan untuk memulai bisnis.
Harapannya melalui kegiatan ini dapat
mendorong peserta untuk menambah
pengetahuan dan informasi mengenai
kehidupan milenial dalam dunia digital
serta menerapkan kiat sukses menjadi
entrepreneur masa kini. 
[Artikel:Dewin, Foto:Nurul]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/17/tel
komsel-hi-students-x-kuncie-digital-
enterpreneurship/
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Keuntungan mengikuti program ini
adalah peserta akan mendapatkan
uang saku dari Apple. Para peserta
juga akan mendapatkan fasilitas
penunjang untuk mengembangkan
aplikasi yang ingin dibuat. Setelah
berhasil membuat aplikasi, maka
secara otomatis peserta akan
langsung mendapatkan hak cipta
aplikasi secara utuh tanpa
memberikan royalti kepada Apple.

Paparan selanjutnya disampaikan
oleh Yenny Sugiarto, Operation
Head at Apple Developer Academy
@Binus yang berbagi informasi dan
tips untuk memulai karier di industri
teknologi.  “Apa yang bisa kita
persiapkan untuk menjadi world-
class developers yaitu terus
mengasah kreativitas dan couriosity
dan mau composing a lot of question
sebagai salah satu culture utama di
Apple Developer Academy, mau
berkolaborasi bersama untuk saling
belajar dan mengajar, long life
learning dan mau sharing apa yang
menjadi core teman-teman, dan
yang terutama adalah passion.”
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Yenny:
Apa yang bisa kita
persiapkan untuk

menjadi world-class
developers yaitu terus

mengasah kreativitas dan
couriosity dan mau
composing a lot of

question sebagai salah
satu culture utama di

Apple Developer
Academy

WEBINAR KARIER BERSAMA
APPLE DEVELOPER ACADEMY:
CRAFT YOUR CAREER IN TECH
INDUSTRY WITH APPLE
DEVELOPER ACADEMY @BINUS

2 9  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

Universitas Gadjah Mada bersama Apple Developer Academy
menyelenggarakan webinar karier bertajuk Craft Your Career in Tech Industry
with Apple Developer Academy @Binus pada Kamis, (29/9). Kegiatan ini dihadiri
lebih dari 45 peserta dari berbagai latar disiplin ilmu di Universitas Gadjah Mada.

Apple Developer Academy merupakan akademi yang didirikan Apple untuk
mewujudkan developer kelas dunia yang berfokus pada keterampilan coding,
desain, dan skill profesional. Program Apple Developer Academy hadir di
Indonesia dengan tiga lokasi yaitu Jakarta, Surabaya, dan Batam.

Kegiatan kali ini diisi oleh Marketing Section-Head at Apple Developer Academy
@Binus, Adityo Nugroho dan Operation Head at Apple Developer Academy
@Binus, Yenny Sugiarto yang berbagi informasi dan tips untuk memulai karier di
industri teknologi. Bahkan seseorang tanpa latar teknologi (IT) sekalipun dapat
memulai karier di industri teknologi dengan berbagai kesempatan dan salah
satunya adalah Apple Developer Academy Program.

“Ini adalah ekosistem global community yang dibentuk oleh Apple melalui
Program Apple Developer Academy yang mana dapat menjadi benefit bagi
peserta, terutama yang berada di Indonesia untuk nantinya bisa berjejaring,
berkomunikasi, dan sharing use case dengan peserta lain atau mentor lain yang
berada di belahan dunia yang lain sehingga akan memperkaya pemahaman
teman-teman dalam hal pengembangan aplikasi supaya bisa diterapkan di
Indonesia dan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita,” papar Adityo.

Program ini ditujukan untuk mentransformasi peserta untuk menjadi world-class
developers selama 10 bulan. Selama program berlangsung, peserta akan
dibimbing oleh para mentor untuk membuat sebuah aplikasi yang mampu
memberikan solusi bagi seluruh permasalahan yang ada di tengah masyarakat. 

Melalui program ini diharapkan
peserta dapat mengenal lebih jelas
mengenai Apple Developer
Academy serta secara khusus
mendapatkan tips untuk mencoba
kesempatan membangun karier di
Apple Developer Academy.

[Artikel:Dewin, Foto:Putro]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/29/webinar-
karier-bersama-apple-developer-academy-
craft-your-career-in-tech-industry-with-apple-
developer-academy-binus/
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TEMU KANGEN
KAGAMA DKI
JAKARTA 2022:
GUYUP RUKUN
KUMPUL MENEH
1 7  S e p t e m b e r  2 0 2 2  -  S u b d i t .  H u b a l

KAGAMA DKI Jakarta kembali mengadakan Temu Kangen KAGAMA DKI
Jakarta 2022 yang bertajuk Guyup Rukun Kumpul Meneh. Kegiatan ini
diselenggarakan pada Minggu (17/9) di Ecovention Ancol dan dihadiri
oleh sekitar 2.500 alumni UGM lintas angkatan dari berbagai daerah di
Indonesia baik yang saat ini berdomisili di sekitar Jakarta maupun yang
datang langsung dari luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Reuni
akbar KAGAMA DKI Jakarta ini menyedot perhatian banyak khalayak
karena dihadiri oleh beberapa Menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAGAMA, Ganjar Pranowo dalam
sambutannya menyampaikan bahwa KAGAMA ini kreatif, berbagai
komunitas ada, bergerak, dan selalu langsung tanggap terhadap
kebutuhan masyakat. “Perbedaan itu hal biasa, jangan dibesar-besarkan,”
katanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi bagi
masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Ganjar melantik beberapa Pengurus KAGAMA
yaitu: KAGAMA Pengda DKI Jakarta,

KAGAMA Cabang Jakarta Pusat,
KAGAMA Cabang Jakarta Timur,
KAGAMA Cabang Jakarta
Selatan, KAGAMA Cabang
Jakarta Barat, KAGAMA Cabang
Jakarta Utara,
Kabiogama, Kagegama,
Kamipagama, Katetigama,
KAGAMA Komunitas Pemerintah
Provinsi dan BUMD DKI Jakarta,
KAGAMA Komunitas Esports,
KAGAMA Bank Central Asia,
KAGAMA Komunitas Pariwisata,
KAGAMA Farmasi, dan
KAGAMA Sepakbola.

Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si.,
Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan, Pengabdian
kepada Masyarakat, dan Alumni
yang hadir pada kegiatan
tersebut menyampaikan bahwa
KAGAMA bisa bersinergi dengan
kegiatan mahasiswa, baik ekstra
maupun intra. “Komunitas
KAGAMA dengan berbagai
kegiatan di masyarakat
menjadikan nilai-nilai ke-UGMan
tersebar. Memperbesar
KAGAMA dan keaktifan saudara-
saudara semua akan sangat
penting bagi UGM”, ungkap Dr.
Arie. Beliau juga menyampaikan
terima kasih atas kehadiran
teman-teman alumni semua.

Walaupun kegiatan ini sempat
putus selama dua tahun akibat
pandemi namun tidak
menghilangkan semangat alumni
untuk menghadiri reuni akbar
KAGAMA DKI Jakarta ini.
Kegiatan ini diharapkan dapat
menyambung ukhuwah antar-
alumni dan meningkatkan kiprah
alumni membangun Indonesia. 
[Artikel:Ariani, Foto:Ariani]

https://alumni.ugm.ac.id/2022/09/
18/temu-kangen-kagama-dki-
jakarta-2022-guyup-rukun-
kumpul-meneh/
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COURTESY VISIT  DUTA
BESAR AUSTRALIA
UNTUK INDONESIA,
PENNY WILLIAMS
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Y.M. Penny Williams PSM, duta The Commonwealth of Australia, mengunjungi
UGM pada Senin, 12 September 2022, sebagai bagian dari kegiatan
kunjungannya ke Yogyakarta dalam rangka ministrial meeting G20 dan disambut
oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG., Ph.D., untuk
berdiskusi santai sebelum melanjutkan aktivitas mengunjungi lokasi lain di UGM.
Diskusi tersebut membahas tentang kemitraan antara UGM dan universitas
Australia, dan kemungkinan kolaborasi di masa depan.

Dalam diskusi tersebut, Rektor menjelaskan bahwa, UGM saat ini telah menjalin
kerjasama dengan beberapa universitas di Australia. UGM juga mengirimkan
mahasiswanya untuk menempuh satu semester di Australia dalam program
IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards).

Prof. Dr Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA., Wakil Rektor Bidang
Pendidikan dan Pengajaran, meminta dukungan KBRI dengan memfasilitasi
rencana kerjasama beberapa universitas di Australia dan UGM untuk Program
Double Degree. Program ini berjalan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
namun Wakil Rektor menjelaskan rencana untuk memperluas kerjasama dengan
fakultas lain.

Dalam kunjungan pertamanya ke UGM, YM Penny menyampaikan bahwa minat
mahasiswa untuk kuliah di Australia sangat tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan
banyaknya pendaftar program beasiswa dari pemerintah Australia.

YM Penny juga menyatakan ketertarikannya pada program kemitraan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan juga oleh UGM, untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh satu semester di luar negeri,
termasuk di Australia. Ia berharap kerjasama UGM dengan universitas Australia
semakin erat dengan berbagai skema kerjasama, antara lain program pertukaran
mahasiswa dan kerjasama penelitian. (Izaad)

PENGEMBANGAN
KERJA SAMA DENGAN
PERGURUAN TINGGI
DI DENMARK 
(AU, SDU, CBS
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Universitas Gadjah Mada (UGM
menerima kunjungan dari perwakilan
tiga universitas Denmark, yakni
Aarhus University (AU), Southern
Denmark University (SDU), dan
Copenhagen Business School
(CBS) pada 7 September 2022.
Kunjungan ini diterima oleh Direktur
Kemitraan, Alumni, dan Urusan
Internasional (DKAUI), Dr. Puji
Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. dan dihadiri
perwakilan dari Fakultas Teknik,
Fakultas Teknologi Pertanian,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Fakultas Peternakan, dan Fakultas
Biologi.

Kunjungan ini bertujuan untuk
mengeksplorasi perluasan kerja
sama dengan ketiga universitas
tersebut. UGM dan SDU telah
memiliki MoU dan SEA yang masih
aktif, sementara MoU dengan
Aarhus University telah kadaluarsa
sejak tahun 2020. UGM dan CBS
pertama kali melakukan penjajakan
kerja sama pada tahun 2021, namun
belum ada kelanjutan diskusi untuk
memulai implementasi kerja sama.

Dalam pertemuan ini, secara umum
dibahas mengenai bentuk-bentuk
kerja sama yang dimungkinkan
untuk dilakukan dalam waktu dekat,
seperti program summer course,
kemudian program yang bisa dijajaki
tetapi memerlukan diskusi lebih
panjang, yakni program Double
Degree, baik di level sarjana,
magister, maupun doktoral. 

Salah satu program yang diusulkan
oleh CBS yakni pengiriman
mahasiswa CBS ke UGM untuk
melakukan pemagangan. Program
ini terutama dimungkinkan untuk
dikerjasamakan dengan FEB, sebab
program pemagangan dari CBS
diperuntukkan bagi mahasiswa
program ekonomika dan bisnis. 
(Maylany)



INISIASI KERJA SAMA
DENGAN SINOVAC
BIOTECH
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Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan kerja dari PT Sinovac Biotech
Indonesia pada 26 September 2022, 13.30 WIB bertempat di Ruang Sidang 1,
Gedung Pusat UGM.

Pada kesempatan tersebut PT Sinovac diwakili oleh Jonas Wang selaku General
Manager, serta Norman, Assistant Manager. Sedangkan dari UGM, pertemuan yang
diselenggarakan secara bauran tersebut dihadiri oleh Ignatius Susatyo Wijoyo, M.M.,
Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; Prof. Dr.
Zullies Ikawati, Apt., Fakultas Farmasi; Prof. Dr. drh. Pudji Astuti, M.P., Fakultas
Kedokteran Hewan; Dwi Aris Agung Nugrahaningsih, MD., M.Sc., Ph.D., FKKMK; Dr.
Adhy Kurniawan, S.T., Direktorat Penelitian; Utiyati, S.Si., M.M., Direktorat
Kemahasiswaan. Para undangan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat dan Keperawatan hadir secara daring melalui zoom meeting.

Pertemuan dan diskusi yang dipimpin oleh Kasubdit Kerja Sama Internasional ini
membahas kemungkinan kerja sama antara UGM dengan Sinovac, di antaranya di
bidang penelitian serta beasiswa penelitian. Dua tema besar yang kemudian menjadi
rencana penelitian bersama antara Sinovac dan UGM adalah penelitian tentang Kera
Macaque dengan peneliti dari Fakultas Kehutanan, Kedokteran Hewan UGM serta
penyakit kaki, tangan dan mulut pada anak-anak dengan peneliti dari Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan UGM dan Sinovac untuk mengkaji
lebih dalam kemungkinan-kemungkinan penelitian tersebut melalui diskusi terpisah
para peneliti terkait secara daring. (Pipit)
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KUNJUNGAN
GRADUATE SCHOOL,
MAHIDOL UNIVERSITY
OF THAILAND
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UGM menerima kunjungan delegasi
dari the Graduate School of Mahidol
University of Thailand pada hari
Rabu, 21 September 2022 bertempat
di Ruang Rapat WRPPUKS 1.
Pertemuan yang turut dihadiri oleh
Dekan dan perwakilan dari Sekolah
Pasca Sarjana UGM tersebut
mendiskusikan peluang dan rencana
kerja sama antara SPS UGM dan
Graduate School MU.

Dalam kesempatan ini, Dekan SPS
UGM menyampaikan paparan
mengenai Sekolah Pasca Sarjana
UGM dan juga daftar peluang kerja
sama yang mungkin dapat diinisiasi,
seperti pertukaran mahasiswa/staf,
kerja sama penelitian, penerbitan
buku bertema ASEAN, program KKN
internasional, joint course, double
degree, dan lain-lain.

Setelah itu, Graduate School MU juga
menyampaikan paparan singkat dan
dilanjutkan dengan sesi diskusi. SPS
UGM tertarik dengan kurikulum
terbaru yang dikembangkan oleh MU
selama masa pandemi ini, yakni
kurikulum MAP-C dan Kredit Mikro
dimana kedua metode ini
memungkinkan mahasiswa untuk
mendaftar kursus atau kursus
pelatihan yang memiliki hasil belajar
sama dengan kursus yang diambil
dalam kurikulum normal. 

Di akhir sesi diskusi, kedua belah
pihak bersepakat untuk mengatur
pertemuan online yang melibatkan
Kepala Program guna diskusi lebih
lanjut pembahasan detail teknis kerja
sama yang akan dilakukan. (Cahya)


