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Beasiswa Universitas Indonesia 

niversitas Indonesia sebagai
Lembaga Badan Hukum Milik 
Negara yang memiliki fungsi

sebagai suatu lembaga penyelenggara
pendidikan tingkat tinggi memiliki
kewajiban untuk terus memberikan layanan
pendidikan yang baik untuk segenap
mahasiswa. Layanan yang wajib diberikan
tersebut mulai dari fasilitas penunjang
kegiatan yang lengkap, manajemen tata 
kelola lembaga yang baik, kualitas
pendidik/ dosen yang mumpuni, dukungan
penuh terhadap aktivitas penelitian, hingga
bantuan penunjang biaya pendidikan
melaui layanan beasiswa bagi mahasiswa.

Komponen bantuan penunjang biaya
pendidikan melaui layanan beasiswa
menjadi prioritas penting yang diperhatikan
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Komponen bantuan
penunjang biaya pendidikan
melalui layanan beasiswa
menjadi prioritas penting
yang diperhatikan di 
lingkungan Universitas
Indonesia

U di lingkungan Universitas Indonesia guna
memberikan kenyamanan bagi mahasiswa, 
terutama bagi mahasiswa yang memiliki
keterbatasan ekonomi, sehingga tetap
mampu untuk mengikuti kegiatan belajar
mengajar.

“ 

”



Proses penyelengaraan layanan beasiswa
di Universitas Indonesia merupakan kerja
sama dua pihak, antara Universitas 
Indonesia melalui Direktorat
Kemahasiswaan dan mitra pemberi
beasiswa. Mitra Pihak Pemberi yang 
dimaksud dalam pengertian layanan
beasiswa adalah pihak yang memberikan
Dukungan kepada Penerima yang dikelola
oleh universitas, baik berupa institusi
pemerintah atau swasta, kelompok atau
perorangan yang kegiatannya tidak
berkaitan dengan Pornografi dan 
Pornoaksi, Narkotika, Psikotropika atau Zat
Adiktif lainnya termasuk di dalamnya rokok
dan miras, serta tidak melakukan kegiatan
ilegal yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Layanan beasiswa di lingkup Universitas 
Indonesia dilaksanakan melalui Direktorat
Kemahasiswaan selaku pihak yang telah
ditunjuk oleh Universitas Indonesia untuk
menyelenggarakan dan melaksanakan
kegiatan pelayanan beasiswa baik melalui
kanal beasiswa.ui.ac.id maupun melalui
sistem milik mitra pemberi beasiswa
secara langsung.

Setiap tahunnya Direktorat
kemahasiswaan UI memiliki tugas besar
untuk menyelenggarakan aktivitas
pelayanan beasiswa. Menurut data pada 
tahun 2019, Ditmawa UI telah melakukan
proses pencairan beasiswa sebesar
Rp129.395.992.157 (seratus dua puluh
Sembilan miliar tiga ratus Sembilan puluh
lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh
dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) 
dari beasiswa pemerintah, dan 
Rp16.164.920.168 (enam belas miliar
seratus enam puluh empat juta sembilan
ratus dua puluh ribu seratus enam puluh
delapan rupiah) dari beasiswa non-
pemerintah.
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Sedangkan dari bulan Januari – Juli 2020, 
Ditmawa UI telah mencairkan dana 
beasiswa sebesar Rp51.023.755.123 (lima 
puluh satu miliar dua puluh tiga juta tujuh
ratus lima puluh lima ribu seratus dua
puluh tiga rupiah) dari beasiswa
pemerintah, dan Rp3.761.516.788 (tiga
miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima 
ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan
puluh delapan rupiah) dari beasiswa non-
pemerintah

Beasiswa yang dikelola Direktorat terbagi
menjadi lima (5) macam,

1) beasiswa prestasi yang diperuntukan
kepada mahasiswa UI yang memiliki
catatan prestasi, baik akademik maupun
non akademik. 

2) beasiswa bantuan pendidikan yang 
diperuntukan kepada mahasiswa yang 
memiliki keterbatasan finansial. 

3) beasiswa pendidikan prestasi yang 
diperuntukan kepada mahasiswa yang 
memiliki kemampuan akademik dan non 
akademik namun memiliki keterbatasan
finansial. 

4) beasiswa ikatan dinas yang merupakan
beasiswa untuk mahasiswa dengan
perjanjian akan mengabdi kepada mitra
pemberi beasiswa selama periode tertentu
setelah menyelesaikan studi. 

5) beasiswa afirmasi yang diperuntukan
kepada mahasiswa yang memiliki
kekhususan kriteria tertentu.



HAK DAN KEWAJIBAN
Pada pelaksanaan kegiatan beasiswa di 
Universitas Indonesia, setiap mahasiswa
penerima beasiswa memiliki hak yang 
diterima dan kewajiban yang harus
dilakukan selama mahasiswa tersebut
berstatus sebagai penerima beasiswa. 
hak dan kewajiban yang berlaku diatur
dalam surat keputusan Rektor nomor
3198/SK/R/UI/2014 tentang Mekanisme
Pengolahan Dukungan Biaya Pendidikan 
Dan Biaya Penunjang Pendidikan Yang 
Dikelola Di Lingkungan Universitas
Indonesia.

Hak yang diterima mahasiswa penerima
beasiswa antara lain 1) menerima
pemberitahuan tentang status sebagai
penerima beasiswa, 2) menerima dana 
beasiswa sesuai dengan besaran dan 
periode yang telah ditentukan, 3) 
menerima pemberitahuan dan 
pemutusan dukungan baik yang bersifat
sementara atau permanen, 4) dapat
memperoleh lebih dari satu beasiswa
dari pihak pemberi dengan syarat dan 
ketentuan seperti keduanya tidak
bersumber dari APBN/APBD, tidak
meliputi pembayaran komponen biaya
pendidikan, maksimal total biaya hidup
yang didapatkan sesuai dengan edaran

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

10

  
  

Adapun kewajiban yang harus ditaati dan 
dipatuhi oleh mahasiswa penerima
beasiswa antara lain 1) menjaga nama baik
almamater Universitas Indonesia dan pihak
pemberi, 2) bersikap baik kepada tenaga
pendidikan dan tenaga kependidikan, 3) 
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan
sebagaimana yang telah disepakati
bersama, 4) aktif mengikuti kegiatan
akademik, 5) apabila dalam proses 
pencairan dana beasiswa terdapat
tunggakan biaya pendidikan maka
penerima beasiswa melunasi tunggakan
tersebut menggunakan dana dukungan
yang diperoleh, 6) tidak akan terlibat
sebagai pengguna dan atau pengedar
narkoba, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya seperti rokok, serta bersedia
diperiksa sewaktu-waktu jika diduga
menjadi pengguna atau pengedar, 7) 
bersedia dikenakan sanksi mulai dari
peringatan sampai penghentian beasiswa
apabila tidak mengikuti ketentuan yang 
telah ditentukan atau terbukti melanggar
ketentuan yang berlaku, 8) menjalin
komunikasi yang baik dengan pihak dan 9) 
memberikan kontribusi nyata bagi
almamater, pemberi beasiswa, dan 
masyarakat. 

dari rektor atau wakil rektor bidang I 
yang berlaku pada tahun berjalan, dan 
memperhatikan asas pemerataan.



1. Selalu pantau informasi penawaran
beasiswa di web resmi milik UI

Semua informasi beasiswa yang resmi
diselenggarakan oleh Universitas
Indonesia selalu diinformasikan melalui
web beasiswa.ui.ac.id. Selain melalui web 
tersebut, informasi penawaran beasiswa
juga diupdate melalui akun social media 
seperti Instagram @kemahasiswaan_ui. 
Sebagai informasi penawaran beasiswa di 
UI selalu dibuka sepanjang tahun jadi
pastikan terus memantau laman
beasiswa.ui.ac.id dan sosial media 
Direktorat Kemahasiswaan. Jadi, jika
kalian mendapatkan broadcast tentang
informasi beasiswa selain yang bersumber
dari dua media milik UI tersebut, tentunya
kalian harus hati-hati dan segera
mengecek di kedua akun tersebut, jangan
sampai kita salah informasi yang 
mengakibatkan kalian rugi.

2. Pahami Persyaratan Umum.

Setiap pembukaan penawaran beasiswa
yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, 
terdapat persyaratan umum yang wajib
dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang 
hendak melamar beasiswa.
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TIPS DAN TRIK MELAMAR BEASISWA
Beasiswa yang disediakan oleh universitas selalu menjadi dambaan hampir oleh semua
mahasiswa, tidak terkecuali beasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Setiap tahunnya, 
Universitas Indonesia membuka paket beasiswa, baik dari pemerintah maupun non-
pemerintah yang diperuntukan kepada semua mahasiswa baik dari jenjang D3, S1, hingga
program Pascasarjana.

Tapi tahukah kalian jika dalam melakukan pendaftaran beasiswa tentunya ada berbagai hal
yang harus diperhatikan, mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi, agar lamaran yang 
kita kirim berhasil membuahkan hasil.

Lalu, bagaimana, sih, cara melamar beasiswa yang baik, supaya kalian bisa mendapatkan
beasiswa yang kalian inginkan di UI? Simak tips and trick yang kami berikan di bawah ini
supaya kalian tidak salah langkah dalam melakukan proses melamar beasiswa di 
Universitas Indonesia.

Sangat penting bagi para mahasiswa yang 
hendak melamar beasiswa untuk
memperhatikan segala persyaratan umum
yang ditentukan. Apa saja sih persyaratan
umum yang biasanya diminta oleh 
universitas? Berikut kami ulas beberapa
persyaratan yang umumnya diminta.

Pertama, pastikan kalian memahami
deskripsi beasiswa yang ditawarkan sesuai
dengan profil utama kandidat yang 
diinginkan/dicari. Umumnya setiap
beasiswa yang dibuka memiliki ketentuan
dan peruntukan kepada mahasiswa
tertentu saja, misal dari jenjang pendidikan
(D3, S1, ataukah pascasarjana), hingga
fakultas/jurusan tertentu saja. Namun, ada
juga paket beasiswa yang dibuka untuk
semua mahasiswa dari jenjang D3 hingga
program pascasarjana.

Kedua, pastikan status mahasiswa kalian 
dalam keadaan mahasiswa aktif. 
Jika kalian sedang tidak aktif dalam
perkuliahan pada semester tersebut/
sedang cuti, kalian tidak akan dapat
mengajukan lamaran beasiswa.



Ketiga, selalu perhatikan mengenai
ketentuan minimum IPK yang berlaku di 
setiap beasiswa. Biasanya setiap beasiswa
memiliki ketentuan minimum IPK yang 
berbeda-beda. Namun, beberapa beasiswa
ada juga yang tidak mensyaratkan
minimum IPK dengan alasan dapat diikuti
oleh mahasiswa baru. 

Keempat, tidak sedang menerima
beasiswa lain yang bersumber dari APBN 
dan APBD. Jika pelamar sudah
mendapatkan beasiswa yang dananya dari
APBN dan APBD, tentunya panitia seleksi
beasiswa akan menggugurkan status 
pelamar sebagai calon penerima beasiswa
secara langsung. Hal ini dikarenakan UI 
memiliki asas pemerataan bagi semua
mahasiswa. 

3. Lengkapi administrasi yang diperlukan.

Setiap seleksi penerimaan beasiswa selalu
melewati setidaknya dua tahapan seleksi, 
pertama seleksi administrasi dan seleksi
wawancara. Pada tahap administrasi, 
setiap mahasiswa diminta untuk
melengkapi berkas-berkas kelengkapan
sebagai bahan pertimbangan awal untuk
panitia melihat seberapa layak mahasiswa
tersebut untuk mendapatkan beasiswa. 
berikut merupakan berkas yang umumnya
diminta oleh panitia seleksi ketika masa 
penerimaan paket beasiswa.

Pertama, melampirkan slip gaji orang 
tua. Slip gaji orang tua menjadi
pertimbangan yang penting bagi
universitas untuk menentukan apakah
mahasiswa tersebut layak mendapatkan
beasiswa atau tidak. Namun, bagi orang 
tua yang bekerja di sektor non formal yang 
tidak memiliki slip gaji resmi dapat
melampirkan surat keterangan penghasilan
yang disahkan oleh RT/RW, kelurahan, atau
desa. Ingat, meskipun bisa memakai

keterangan dari pejabat setempat, kalian 
tidak boleh memanipulasi angka karena
reviewer beasiswa akan melakukan cek
ulang terhadap informasi yang kalian 
berikan. 

Kedua, bukan perokok aktif dengan
melampirkan surat pernyataan bukan
perokok aktif.

Kebijakan bukan perokok aktif menjadi
kebijakan yang dinilai logis karena
Universitas Indonesia menginginkan dana 
beasiswa yang diterima oleh mahasiswa
diperuntukkan untuk pemenuhan
kebutuhan perkuliahan, baik akademik
maupun non akademik (peningkatan
prestasi di luar kelas). Selaras dengan itu
juga, pihak Universitas Indonesia juga 
menerapkan kebijakan untuk tidak bekerja
sama dalam bidang apapun dengan
perusahaan yang bergerak dalam bidang
rokok. 

Ketiga, melampirkan halaman depan buku
tabungan. Halaman depan buku tabungan
digunakan sebagai sarana pihak penyalur
beasiswa untuk menyalurkan insentif
beasiswa kepada mahasiswa secara
langsung. Buku tabungan yang diserahkan
merupakan buku tabungan milik sendiri, 
tidak boleh milik orang tau ataupun orang 
lain. Jika suatu bank tidak memiliki buku
tabungan, maka mahasiswa bisa
melampirkan rekening koran atau bukti riil
terkait nomor rekening dan nama penerima
yang sesuai dengan identitas pelamar
beasiswa.

Keempat, melampirkan pas foto berwarna. 
Usahakan foto yang diunggah merupakan
foto ketika berstatus sebagai mahasiswa. 
Jangan melampirkan foto diri ketika masih
duduk di jenjang SLTA atau bahkan SLTP, 
karena akan membuat panitia seleksi
kesulitan mengenali mahasiswa.
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4. Susun karya tulis dengan sebaik-
baiknya.

Beberapa beasiswa mengharuskan setiap
pelamar untuk menulis karya tulis dengan
beberapa tema tertentu yang sesuai
dengan background pemberi beasiswa
dan/atau pendidikan pelamar beasiswa. 
Untuk menyusun karya tulis yang baik
supaya mendapatkan perhatian lebih dan 
juga penilaian yang bagus dari panitia
seleksi beasiswa, perhatikan tips di bawah
ini.

Pertama, angkat permasalahan yang ada
di sekitar kalian.

Pengangkatan tema dari masalah yang 
ada di sekitar menjadikan tulisan yang kita
susun akan terlihat lebih baik karena akan
menunjukkan kepada pembaca bahwa
kalian memiliki kepekaan terhadap
masalah yang ada di dekat kalian. Selain
itu, mengangkat masalah yang ada di 
sekitar kalian juga akan membuat kalian 
lebih mudah untuk memecahkan masalah
dengan menawarkan solusi yang realistis
dengan kondisi yang telah kalian pahami.

Kedua, karya tulis sesuai dengan latar
belakang ilmu yang ditekuni. Kesesuaian
karya tulis dengan bidang keilmuan tidak
hanya menjadikan pembaca yakin dengan
apa yang kalian tulis, tapi akan membuat
tulisan kalian akan lebih tajam dalam
penyampaian permasalahan, analisis
masalah, kesimpulan dan solusi yang 
dihasilkan. Selalu hindari topik-topik yang 
kalian sendiri tidak kuasai meskipun topik
tersebut sedang viral, seperti contoh
mengangkat topik tentang Covid-19 namun
kalian tidak menguasai ilmu kesehatan
sama sekali. 

Ketiga, angkat masalah yang memiliki
kesinambungan dengan visi misi pemberi
beasiswa. Jika permasalahan yang 
diangkat memiliki hubungan dengan visi
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misi yang dimiliki oleh pihak pemberi
beasiswa, ini akan menjadi nilai tersendiri
bagi karya tulis karena pembaca
menganggap bahwa pelamar memahami
betul tentang latar belakang pemberi
beasiswa. Namun perlu diingat, jika
masalah yang diangkat sama sekali tidak
memiliki kesinambungan dengan visi misi
pemberi beasiswa, tentunya tidak perlu
dipaksakan supaya tidak memberikan
kesan mengada-ada.

5. Persiapkan diri saat wawancara.

Wawancara adalah proses akhir dalam
serangkaian seleksi yang biasanya
dilakukan ketika melamar beasiswa. 
Proses wawancara biasanya dilakukan
secara individu maupun kelompok fokus, 
semuanya tergantung panitia seleksi
beasiswa untuk menentukannya. Baik
wawancara dalam kondisi individu maupun
kelompok fokus, tentunya banyak hal yang 
diperhatikan supaya wawancara yang 
dilakukan lebih maksimal. Berikut kami 
sajikan hal-hal yang harus diperhatikan
ketika proses wawancara beasiswa.

Pertama, selalu persiapkan diri dengan
tampilan yang rapi.

Tidak dipungkiri bahwa kesan pertama
yang diperlihatkan melalui tampilan kita
menjadi kesan yang selanjutnya akan
melekat. Begitu juga ketika menghadapi
proses wawancara beasiswa, mahasiswa
haruslah tampil maksimal sejak dalam
tampilan. Tidak perlu memakai pakaian
yang mahal, namun cukup perlihatkan cara
berpakaian yang sopan, sesuai konteks
kondisi, dan tentunya rapi. Meskipun ini
tidak ada dalam penilaian secara tekstual, 
namun penampilan akan memberikan
perspektif yang berbeda bagi beberapa
pewawancara.



Kedua, gunakan tata bahasa yang sesuai
dengan standar bahasa yang digunakan 
dalam wawancara formal.

Umumnya wawancara beasiswa dilakukan
dengan menggunakan Bahasa Indonesia. 
Namun ada beberapa beasiswa yang 
proses wawancaranya menggunakan
Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. 
Hal demikian dikarenakan mitra beasiswa
merupakan pihak yang berasal dari luar
negeri, dan pewawancara dihadirkan
langsung dari luar. Baik menggunakan
Bahasa Indonesia maupun bahasa asing, 
tentunya pelamar wajib menggunakan
kaidah dan tata bahasa yang baik dan 
benar. Penggunaan kalimat baku dan tata 
kalimat yang terstruktur tidak hanya
menjadikan pelamar dengan baik
menyampaikan ide dan gagasan, namun
juga membuat pewawancara menangkap
maksud yang ingin disampaikan. Jadi, 
selalu bertata bahasa yang baik, ya kawan-
kawan.

Ketiga, selalu tunjukkan sikap saling
menghargai antar pelamar beasiswa. 

Tidak jarang proses wawancara dilakukan
dengan cara bersama-sama dengan
peserta lain. Hal ini menuntut setiap
peserta untuk menunjukkan sikap saling
menghargai antara satu peserta dengan
peserta lain. Jika pewawancara sedang
melakukan proses wawancara kepada
salah satu peserta, usahakan peserta lain 
untuk tetap menyimak dengan seksama
dengan memperlihatkan gestur tubuh yang 
baik, dengan tidak melakukan banyak
gerakan tubuh yang tidak ada kaitannya
dengan proses jalannya wawancara. Selain
itu, hal yang penting juga adalah untuk
tidak saling menyalahkan pendapat milik
peserta lain ketika mengemukakan
pendapat. 

Keempat, selalu berikan jawaban yang 
jujur.

Perlu diketahui bahwa proses wawancara
sebenarnya adalah proses konfirmasi
terhadap beberapa berkas yang 
sebelumnya telah diserahkan pada 
tahapan administrasi. Panitia memiliki hak
untuk meninjau ulang fakta yang ada di 
lapangan terkait data yang diberikan. Jika 
panitia menemukan ketidaksesuaian
jawaban dengan fakta tertulis di lapangan, 
tentunya panitia tidak segan-segan akan
mendiskualifikasi peserta, tidak peduli
seberapa besar potensi mahasiswa
tersebut. Jadi, selalu junjung tinggi
kejujuran setiap saat ya, kawan-kawan.

Kelima, tunjukan Hasrat (passion) dalam
diri. 

Menunjukan passion melalui segenap
prestasi dan capaian selama menjadi
mahasiswa pada saat wawancara adalah
salah satu hal yang penting untuk
meyakinkan pemberi beasiswa jika kalian 
adalah kandidat terbaik. Selalu kemukakan
pendapat dengan cara penyampaian yang 
baik, tanpa terkesan melebih-lebihkan.

Keenam, pahami latar belakang pihak
pemberi beasiswa.

Sering kali pewawancara menanyakan
seberapa paham mahasiswa mengetahui
tentang latar belakang pihak pemberi
beasiswa. Pertanyaan ini penting untuk
diperhatikan dan mahasiswa seharusnya
mempersiapkan diri dengan mempelajari
seluk-beluk pihak pemberi beasiswa. 
Jawaban yang tepat akan membuat
pewawancara akan memiliki pertimbangan
lebih karena mahasiswa dianggap serius
dalam melakukan proses melamar
beasiswa
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Ketujuh, tunjukan bahwa kalian memiliki
kepedulian terhadap society.

Ini poin yang sangat penting juga untuk
selalu dikemukakan pada wawancara
beasiswa manapun. Pihak universitas 
maupun pemberi beasiswa menginginkan
kandidat penerima beasiswa yang memiliki
kepedulian terhadap orang lain/sekitar. 
Poin ini selaras dengan nilai pengabdian
pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki
tugas belajar mengajar saja, namun juga 
harus terlibat aktif dalam pengabdian atau
kepedulian masyarakat secara langsung.

Kedelapan, tunjukan kalau kalian akan
berkomitmen terhadap kegiatan yang akan
diselenggarakan oleh pemberi beasiswa.

Umumnya, setiap pemberi beasiswa akan
mengadakan kegiatan rutin untuk
meningkatkan softskill/ hardskill
mahasiswa penerima beasiswa. Selain itu
juga pemberi beasiswa juga akan melihat
perkembangan mahasiswa dengan
mengadakan monitoring dan evaluasi
perkembangan prestasi akademik dan 
akademik penerima beasiswa. Jika ada
pertanyaan tentang komitmen mengikuti
kegiatan yang akan diselenggarakan, 
mahasiswa harus meyakinkan
pewawancara kalau dia berkomitmen
penuh untuk terlibat aktif dalam setiap
acara.

Kesembilan, selalu berikan jawaban
tentang alasan kenapa kalian layak
menerima beasiswa.

Seringkali pewawancara akan menanyakan
kegunaan uang beasiswa yang akan
diberikan kepada mahasiswa. Pada titik ini, 
berikan jawaban yang dapat meyakinkan
pewawancara dengan memberikan
jawaban yang logis tentang penggunaan
dana. Misal, kalian dapat menjawab bahwa
uang yang akan didapatkan nantinya akan
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digunakan sebagai modal untuk
membangun skill dengan mengikuti
berbagai pelatihan, atau dengan
memngikuti berbagai macam penelitian. 
Hindari penggunaan jawaban yang menjrus
kepada pola hidup yang konsumtif yang 
tidak ada hubungannya dengan
kemampuan peningkatan diri.



CERITA MAHASISWA PELAMAR BEASISWA
Setiap tahunnya Ditmawa UI selalu membuka paket beasiswa yang dapat dilamar oleh para 
mahasiswa UI. Dari ratusan paket beasiswa yang dibuka, tentunya menghadirkan ribuan
mahasiswa yang mengajukan lamaran beasiswa. Berikut akan kami sajikan pengalaman dari dua
mahasiswa UI yang telah berhasil mendapatkan beasiswa di tahun 2020.

Memastikan pembaca menangkap passion yang kita miliki
adalah salah satu kunci ketika kita melakukan wawancara
beasiswa. Passion tersebut dapat kita tunjukkan melalui
pembuktian prestasi yang kita dapatkan

-Daniell E Raharjo-
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“ 
”

Sebuah perusahaan farmasi multinasional, 
Daewong Group pada bulan Juni lalu
membuka pendaftaran beasiswa untuk 35 
orang mahasiswa berprestasi dari
program studi Pendidikan Dokter, Biologi, 
Kimia, Teknik Bioproses, Teknik Kimia, dan 
Farmasi. Beasiswa Daewong memberikan
bantuan biaya penunjang pendidikan
dengan total 35.000 USD atau sekitar
1.000 USD untuk setiap mahasiswa.

Selain itu penerima beasiswa juga 
mendapatkan training dan mentoring oleh 
ahli dalam bidang Biofarmasi. Salah satu
penerima beasiswa Daewong yaitu Daniell
Edward Raharjo, mahasiswa FKUI KKI 
Angkatan 2017 menyebutkan bahwa
nantinya mahasiswa akan diberikan
banyak kegiatan untuk meningkatkan
kemampuan seperti FGD, demonstrasi
dalam laboratorium, seminar dan masih
banyak lagi. Daniell juga menambahkan
alasan dari ketertarikannya mengikuti
beasiswa Daewong karena Daewong
merupakan perusahaan biofarmasi
internasional, sehingga ia berharap untuk
bisa mendapatkan banyak pengalaman
serta koneksi lintas negara.

Memahami Passion Diri Adalah Kunci

Patut disadari jika beasiswa yang 
diberikan oleh Daewong Group merupakan
salah satu beasiswa dengan seleksi paling 
ketat. Pelamar beasiswa wajib mengikuti
dua rangkaian seleksi, yaitu seleksi berkas
oleh UI dan wawancara dari pihak
Daewong Group.

Berkas yang diajukan pun tidak
sembarangan. Pelamar diharuskan untuk
membuat essay dalam application form
mengenai hal-hal tentang personalitas dan 
visi pelamar kedepannya. “Kita harus
mampu memastikan bahwa pewawancara
dapat melihat passion dalam diri kita, dan 
itu dapat kita buktikan melalui anekdot
dan pembuktian prestasi yang selama ini
telah kita raih,” cerita Daniell kepada
Ditmawa UI.

Untuk tahap wawancara, Daniell mengaku
bahwa setiap pelamar diwawancarai oleh 
5-6 staff Daewong Group dari Indonesia 
dan Korea Selatan. Awalnya pelamar
diberikan satu menit untuk
memperkenalkan diri sendiri, kemudian
diberikan pertanyaan tentang pemahaman
akan bidang farmasi dan kesehatan.



Sebelumnya Daniel menyadari bahwa
wawancara yang akan dilakukannya dapat
menentukan nasib diterima atau tidaknya
dalam beasiswa Daewong.

“Sebelum proses wawancara dilakukan, 
jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan
bahan bacaan sebagai modal pengetahuan
saya seperti pada bidang sejarah, visi misi
perusahaan, serta hal-hal lain seputar
Daewoong Group. Ini penting untuk
dipahami karena dapat menambah
keyakinan diri dan kesiapan mental,” ujar
Daniell.

“Mungkin menurut saya yang paling 
membantu adalah untuk tarik nafas dalam-
dalam sebelum interview dimulai. Jadinya
yang penting memang untuk hanya
melakukan yang terbaik saja dan hasilnya
nanti akan Tuhan yang tentukan”, tambah
Daniell.

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

17

PT Pertamina (Persero) pada bulan April 
lalu membuka pendaftaran beasiswa bagi
mahasiswa yang terdaftar dalam 12 
perguruan tinggi mitra kerjasama. 
Beasiswa ini diberi judul ‘Beasiswa Sobat
Bumi’ karena selaras dengan tujuannya
yaitu untuk menciptakan kader pemimpin
bangsa masa depan yang ramah
lingkungan.

Salah satu penilaian penting dalam beberapa proses seleksi
beasiswa adalah karya tulis. Untuk membuat karya tulis yang 
bagus, pelamar harus mampu mengangkat permasalahan yang 
ada di sekitar. Sebisa mungkin masih berhubungan dengan
bidang ilmu yang digeluti dan visi misi mitra pemberi beasiswa

-Raihan Nurrasyid Aryunata-

Di akhir wawancara, Daniell tidak lupa
menyampaikan tiga hal yang setidaknya
harus diperhatikan oleh pelamar beasiswa
ketika melakukan wawancara.

“Setiap mahasiswa harus memiliki
kemampuan untuk menyampaikan
pendapat dengan baik, kemampuan untuk
berpikir kritis dan kreatif, serta
menunjukkan passion dan ketertarikan
pelamar terhadap bidang ilmu yang 
sedang digeluti,” tutup Daniell. 

Kemampuan Menulis

“ 

”
Beasiswa Sobat Bumi merupakan sebuah
paket lengkap, karena penerima nantinya
akan diberikan lima jenis komponen
beasiswa, yaitu bantuan pembayaran SPP, 
bantuan biaya hidup, bantuan kegiatan
Aksi Sobat Bumi, Training Capacity 
Building, dan Gathering Sobat Bumi yang 
memiliki periode cukup lama yaitu 2 
tahun.
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Raihan Nurrasyid Aryunata, 
mahasiswa Fakultas Teknik UI angkatan
2018 merupakan salah satu penerima
Beasiswa Sobat Bumi dari Universitas
Indonesia. Raihan memutuskan untuk
mengikuti beasiswa ini karena memiliki
mengikuti beasiswa ini karena memiliki
keinginan mengurangi beban finansial
orangtuanya. 

Keputusan itu dilakukan Raihan karena
mempertimbangkan latar belakangnya yang 
non-urban serta tanggungan orangtuanya
yang harus membiayai tiga bersaudara.
“Pada saat seleksi beasiswa Pertamina, 
salah satu komponen paling penting adalah
karya tulis ilmiah. Di sini pelamar diharuskan
membuat karya tulisan dengan tema “Aksi
Kreatif Pencegahan Penyebaran dan 
Penanggulangan Covid-19”. Karya tulis
ilmiah ini merupakan kunci penting bagi
pelamar untuk dapat lolos ke tahap
selanjutnya, artinya harus dikerjakan secara
serius,” buka Raihan kepada Ditmawa UI.

Pada saat penulisan karya tulis sebagai
syarat pengajuan beasiswa, Raihan bercerita
tentang persiapan yang dilakukan
sedemikian rupa agar apa yang ditulis dapat
menjadi karya yang mampu menyita
perhatian pembaca.

Selain itu Raihan juga memberikan saran 
kepada teman-teman untuk selalu
megangkat permasalahan yang ada di 
sekitar kita.

“Kita dapat mengangkat permasalahan
sekitar kita seperti masalah pendidikan, 
kesehatan, dan energi. Semua dapat kita
jadikan bahan penulisan,” ujar Raihan. 

Lebih lanjut Raihan menyatakan bahwa
permasalahan yang diangkat akan lebih
bagus jika masih berkaitan dengan bidang
ilmu yang ditekuni dan perushaan pemberi
beasiswa.

“Sebisa mungkin hubungkan dengan visi
perusahaan dan fasilitas beasiswa yang 
bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ditemui” tambah
Raihan.

Namun Raihan juga menyadari tentunya
tidak mudah untuk membuat karya tulisan
agar dilirik oleh pemberi beasiswa. 
Menurutnya pelamar harus banyak
memperdalam pengetahuan dengan cara
mengikuti berbagai macam seminar, 
pelatihan online dan perbanyak membaca
buku untuk memperbanyak referensi.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU MEKANISME PENDAFTARAN 
BEASISWA DI UNIVERSITAS INDONESIA
Untuk memudahkan sistem pendaftaran beasiswa di lingkungan Universitas Indonesia, 
Direktorat Kemahasiswaan UI telah menyusun panduan pendaftaran beasiswa bagi
mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran. Panduan pendaftaran beasiswa di 
lingkungan Universitas Indonesia dapat dilihat dan dipelajari melalui Prosedur Operasional
Baku Pendaftaran Beasiswa.

POB Pendaftaran Beasiswa diluncurkan
dengan tujuan untuk memberikan
informasi pembukaan seluruh beasiswa
dan memudahkan proses pendaftaran bagi
mahasiswa Universitas Indonesia yang 
akan melakukan proses pendaftaran
beasiswa yang sedang dibuka. POB 
Pendaftaran Beasiswa dibagi menjadi dua, 
yakni Prosedur Operasional Baku 
Pendaftaran Beasiswa Di Dalam Sistem
Beasiswa, dan Prosedur Operasional Baku 
Pendaftaran Beasiswa Di Luar Sistem
Beasiswa.

Prosedur Operasional Baku Pendaftaran
Beasiswa Di Dalam Sistem Beasiswa
merupakan POB yang mengatur tentang
mekanisme pendaftaran beasiswa melalui
kanal media milik Direktorat
Kemahasiswaan UI. Sedangkan Prosedur
Operasional Baku Pendaftaran Beasiswa Di 
Luar Sistem Beasiswa merupakan POB 
yang mengatur tentang mekanisme
pendaftaran beasiswa melalui media milik
mitra pemberi beasiswa secara langsung. 

Pembentukan POB Pendaftaran Beasiswa
Di Dalam Sistem Beasiswa maupun POB 
Pendaftaran Beasiswa Di Luar Sistem
Beasiswa didasarkan atas SK Rektor
Universitas Indonesia Nomor: 1952 tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana
Kemahasiswaan Universitas Indonesia dan 
Nota Dinas Direktorat Kemahasiswaan
Universitas Indonesia Nomor: ND-
181/UN.2/KMHS/PDP.00.05.00/2020 
tanggal 5 Februari 2020.
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Dalam segi peraturan yang dimuat, POB 
Pendaftaran Beasiswa Di Dalam Sistem
Beasiswa maupun POB Pendaftaran
Beasiswa Di Luar Sistem Beasiswa
memiliki perbedaan dalam ketentuan
umum dan memiliki persamaan dalam
ketentuan khusus.

Ketentuan umum POB Pendaftaran
Beasiswa Di Dalam Sistem Beasiswa
mencakup; 1) Penawaran beasiswa akan
dibuka pada laman beasiswa.ui.ac.id, 2) 
Penawaran beasiswa akan diinformasikan
melalui kanal media sosial resmi Direktorat
Kemahasiswaan (Twitter, Facebook, dan 
Instagram), 3) Pendaftaran beasiswa
hanya dapat dilakukan pada laman
beasiswa.ui.ac.id sesuai dengan
kententuan dan syarat yang tertera, 4) 
Hanya mahasiswa Universitas Indonesia 
yang dapat mendaftar dalam sistem
beasiswa pada laman beasiswa.ui.ac.id.

Sedangkan ketentuan umum POB 
Pendaftaran Beasiswa Di Luar Sistem
Beasiswa mencakup; 1) Penawaran
beasiswa akan dibuka pada laman media 
milik mitra pemberi beasiswa, 2) 
Pendaftaran beasiswa dilakukan pada 
laman media milik mitra pemberi beasiswa, 
3) Semua mahasiswa dapat melihat
informasi terkait daftar beasiswa yang 
akan dibuka pada laman milik mitra
beasiswa.



Pada ketentuan khusus, POB Pendaftaran
Beasiswa Di Dalam Sistem Beasiswa dan 
POB Pendaftaran Beasiswa Di Luar Sistem
Beasiswa tidak memiliki perbedaan sama
sekali. Ketentuan khusus tersebut antara
lain;1) Mahasiswa berstatus akademis
aktif, 2) Memiliki IPK terakhir 3.00 
dibuktikan dengan transkrip nilai, 3) 
Melampirkan surat pernyataan kesediaan
mengikuti rangkaian kegiatan dari pemberi
beasiswa (terlampir), 4) Melampirkan surat
pernyataan kesediaan pemeriksaan data 
beasiswa (terlampir), 5) Melampirkan surat
pernyataan bukan perokok aktif (terlampir), 
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6) Melampirkan formulir beasiswa, 7) 
Melampirkan surat pernyataan kesediaan
berkarya dan berkompetisi setelah
menerima beasiswa, 8) Melampirkan surat
tidak sedang menerima beasiswa lain, 9) 
Melampirkan KTP dan Kartu Keluarga, 10) 
Melampirkan buku tabungan, 10) 
Membutuhkan beasiswa atau bantuan
finansial dibuktikan dengan surat
keterangan tidak mampu dari RT/RW atau
surat rekomendasi dari fakultas atau
program studi, dan 11) Membuatkan essay 
atau tugas lain sesuai dengan ketentuan
mitra.

Untuk ketentuan alur kedua POB dapat dilihat di bawah ini.

Alur Pendaftaran di dalam sistem informasi
beasiswa.ui.ac.id

Alur Pendaftaran di luar sistem informasi
beasiswa.ui.ac.id



Menyambut Kompetisi Dikti
Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia pada bulan Juni-Juli 2020 telah mengikuti
berbagai macam aktivitas/kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam upaya mempersiapkan mahasiswa Universitas
Indonesia (UI) untuk mengikuti segala kompetisi di tahun 2020 yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
maupun Pusat Prestasi Nasional. Keikutsertaan mahasiswa UI dalam kompetisi ini memiliki
dampak yang besar, tidak hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi universitas guna untuk
mencapai target prestasi dalam pemeringkatan universitas.

Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh Ditmawa UI dalam rangka
mempersiapkan mahasiswa UI yang akan mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Prestasi Nasional.

1. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti Sosialisasi Pagelaran
Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (Gemastik) 
2020 yang diselenggarakan oleh Pusat
Prestasi Nasional Kementerian
Pendidikan dan Kebudyaan. Sosialisasi
Gemastik 2020 dilaksanakan pada
tanggal 18 Juli 2020 melalui kanal
zoom meeting dan diikuti oleh semua
perwakilan perguruan tinggi seluruh
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Indonesia yang ada di bawah naungan
Kemendikbud. 

Sosialisasi Gemastik 2020 dibagi
menjadi tiga sesi. Sesi 1 menjelaskan
tentang gambaran umum kompetisi
Gemastik tahun 2020 dengan segala
penyesuaiannya dengan kondisi
pandemi, pembahasan cabang lomba
Pengembangan Perangkat Lunak, dan
pemahasan cabang lomba Sistem
Benang dan Slot.  Sesi 2 menjelaskan
tentang cabang lomba Pemograman, 
Keamanan Cyber, Penambangan Data, 
dan Pengembangan Bisnis TIK. 
Sedangkan di Sesi 3 membahas
tentang cabang lomba Animasi, 
Pengembangan Aplikasi
Permainnan/Games Development, 
Design Pengalaman Pengguna, dan
Karya Tulis Ilmiah. 



2. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti sosialisasi KIBM Disabilitas
tahun 2020 yang diselenggarakan oleh
Pusat Prestasi Nasional pada tanggal 1 
dan 16 Juli 2020. KIBM Disabilitas
adalah Kompetisi Inovasi Bisnis
Mahasiswa yang diperuntukkan untuk
mahasiswa penyandang disabilitas. 
KIBM Disabilitas menitikberatkan pada
peningkatan inovasi produk/jasa bisnis
mahasiswa yang mendorong kepada
pengembangan bisnis yang mampu
meningkatkan pendapatan dan nilai
tambah pada bisnis mahasiswa. Ruang
lingkup KIBM tahun 2020 meliputi
workshop, pengusulan proposal 
program, evaluasi dan penetapan, 
pelaksanaan bisnis yang disertai
dukungan pendanaan sebagai stimulus, 
pendampingan oleh Dosen dan praktisi, 
monitoring dan evaluasi, pendaftaran
HKI bagi produk/jasa yang berpotensi
HKI, penyusunan laporan kegiatan
bisnis.

KIBM mahasiswa disabilitas memiliki
tujuan untuk membangun kesadaran, 
motivasi, dan kepercayaan diri
mahasiswa disabilitas dalam
wirausaha, mengembangkan bisnis
mahasiswa disabilitas, meningkatkan
pendapatan dan nilai tambah bisnis
mahasiswa disabilitas, meningkatkan
inovasi produk/jasa bisnis mahasiswa
disabilitas, dan membangun jaringan
antara pebisnis, pemodal, dan
stakeholder lainnya.

Materi yang disampaikan pada sosialisasi
tanggal 1 dan 16 Juli antara lain tentang
peningkatan minat wirasusaha dan 
strategi penemuan produk dan jasa, 
panduan penulisan karya tulis, tahapan
implementasi suatu bisnis, pengajuan
HAKI yang dapat melalui masing-masing
universitas hingga kementerian terkait, dan 
proses penyusunan proposal KIBM yang 
dapat diajukan. 

Direktorat Kemahasiswaan UI mengikuti
Webinar Sosialisasi Lomba Kontes Robot 
Indonesia tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi
Nasional. Kontes Robot Indonesia (KRI) 
adalah kompetisi rancang bangun dan
rekayasa dalam bidang robotika. Webinar 
yang dilaksanakan menggunakan kanal
zoom meeting ini diselenggarakan pada
tanggal 16 Juli 2020. Webinar sosialisasi
diikuti oleh perwakilan universitas se-
Indonesia yang berada di bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Webinar Sosialisasi Lomba Kontes Robot 
Indonesia tahun 2020 membahas tentang
teknis pelaksanaan lomba mulai dari
proposal pengajuan, sistem seleksi, hingga
final perhelatan lomba KRI dari setiap
cabang lomba yang akan dipertandingkan. 
Cabang lomba yang dibuka meliputi
Kontes Robot pemadam api Indonesia, 
Kontes Robot sepak bola Indonesia 
Beroda, Kontes Robot Seni Tari Indonesia, 
Kontes Robot sepak bola Indonesia 
Humanoid, dan Kontes Robot Tematik
Indonesia.
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4. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan pengawalan proses seleksi
CBT Bahasa Inggris dan Wawasan
Kebangsaan perwakilan Mahasiswa
Berprestasi Universitas Indonesia pada
acara seleksi Pilmapres Nasional yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi
Nasional. Proses seleksi CBT Bahasa
Inggris dan Wawasan Kebangsaan
dilakukan secara online melalui web 
puspresnas.kemdikbud.go.id. 

Proses seleksi CBT Bahasa Inggris dan
Wawasan Kebangsaan diikuti oleh
mahasiswa berprestasi perwakilan
universitas se-Indonesia yang 
berjumlah 645 dari jenjang Program 
Vokasi dan S1 dari 538 Perguruan
tinggi yang berbeda. Setiap peserta
yang mengikuti CBT Bahasa Inggris
dan Wawasan Kebangsaan diberikan
soal yang harus diselesaikan dalam
waktu 30 menit. 

5. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengirimkan dan mendaftarkan sepuluh
(10) tim mahasiswa yang akan bertanding
dalam lomba Kompetisi Bisnis Mahasiswa
Indonesia (KBMI) yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI. Kompetisi Bisnis
Mahasiswa Indonesia (KBMI) merupakan
lomba yang diciptakan dalam rangka
mendorong mahasiswa Indonesia untuk
menjadi wirausahawan mandiri dan kreatif.

Proses pendaftaran KBMI dilakukan
melalui SIM-PKMI dimulai pada tanggal 10 
- 16 Juli 2020 sesuai dengan batas akhir
pengusulan yang telah ditetapkan oleh 
Pusat Prestasi Nasional. Tim mahasiswa
yang terdaftar sebagai peserta KBMI 
diharapkan nantinya mampu
menghasilkan produk usaha yang kreatif
dan diminati pasar. Sepuluh tim yang 
didaftarkan oleh Ditmawa UI sebagai
peserta KBMI adalah sebagai berikut:
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No Nama Wirausaha NAMA KETUA NPM Departemen
1 AORTa.co An'nisa Safitri 1706078655 Farmasi

2 TamanSiswa Mochammad Risky 
Altaresh 1906376893 Fisika

3
LooqCreative Jasa Pembuatan 

Website untuk UKM dan IT 
Consultant

Arya Ananda Indrajaya
Lukmana 1806189183 Pendidikan Dokter

4 Kakuji.Goods Almas Ratna Salsabila 1706037806 Arsitektur

5 Kedai Kopi Kopal Muhammad Haykal 
Abdi 1906349160 Geologi

6 Coldemy Muhammad Alfareza
Mahendra 1806195715 Fisika

7 Minasutra Choirul Ikhsan 1606901054 Biologi

8 Cocolicious Afifah Melani Dinata 1706973842 Biologi

9 KentangQu Haryo Seno Pangestu 1706973994 Biologi

10 Wedang Makara Selsa Evani 1706974100 Biologi

11 Soslung Rahasia (Sosis 
Gulung Rasa Khas Indonesia) Rudi Ramdhan 1806137204 Geografi



6. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan seleksi internal Kompetisi
Bisnis Manajemen Keuangan (KBMK) 
untuk menjaring tim yang akan berlaga
di tingkat nasional. Seleksi dilakukan
selama bulan Juni-Juli 2020 melalui tim
juri yang telah ditunjuk untuk
menentukan 5 tim kategori wajib dan 3 
tim kategori khusus yang akan
dikirimkan. 

Bidang perlombaan yang 
dipertandingkan dalam KBMK antara
lain Perencanaan bisnis dengan aspek
SDG, Analisis kasus bisnis bidang
manajemen operasional, Riset
investasi, Keuangan audit investigatif, 
Komersialisasi riset dan teknologi, dan
Penulisan essay ilmiah. Berikut
merupakan daftar tim yang mengikuti
seleksi internal KBMK tingkat
Universitas Indonesia.
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No Nama NIM Fakultas Kategori Kompetisi

1 Nurul Hamzah 1706976365 ILMU ADMINISTRASI
Kompetisi Perencanaan Bisnis Terkait Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan

2 Yasin Alibi 1706055746 ILMU ADMINISTRASI
Kompetisi Perencanaan Bisnis Terkait Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan

3 Fransiskus  Ryan Satya 1806226254 EKONOMI & BISNIS
Kompetisi Analisis Kasus Bidang Manajemen 
Operasional

4 Ferdy Mohammad Iqbal 1806143932 EKONOMI & BISNIS
Kompetisi Analisis Kasus Bidang Manajemen 
Operasional

5 Ezra Valentino Purba 1706057764 EKONOMI & BISNIS Kompetisi Riset Investasi
6 Miftah Rasheed Amir 1706058943 EKONOMI & BISNIS Kompetisi Riset Investasi

7 Rio Ferdinand Kiantara 1706059132 EKONOMI & BISNIS Kompetisi Keuangan Bidang Audit Investigatif

8 Adela Pravita 1706059233 EKONOMI & BISNIS Kompetisi Keuangan Bidang Audit Investigatif

9 AHMAD DZIKRI 1806148050 TEKNIK
Kompetisi Bidang Komersialisasi Riset dan 
Teknologi

10 Muhammad Tsaqiff Azfaro 1906387663 EKONOMI & BISNIS
Kompetisi Bidang Komersialisasi Riset dan 
Teknologi

11 Faustina Anjani Dewanto 1806184794 ILMU ADMINISTRASI
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

12 Namira Hasna Latifah 1806148252 TEKNIK
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

13 Annisa Nisrina Dyah Palupi 1706059196 EKONOMI & BISNIS
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

14 Rizqi Qurniawan 1706976623 EKONOMI & BISNIS
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

15 Iqbal K Salam 1806217275 EKONOMI & BISNIS
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

16 Sondang Dwi Julianti 1806144273 EKONOMI & BISNIS
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 
Ilmiah

1 Farrell Dzaudan Muhammad Cahyana 1906380676 TEKNIK
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 

Ilmiah

2 Eudia Meithilda 1906382580 TEKNIK
Kategori Khusus: Kompetisi Penulisan Essay 

Ilmiah



Selain menyelenggarakan seleksi
internal KBMK, Direktorat
Kemahasiswaan UI juga mengikuti
sosialisasi KBMK yang diselenggarakan
oleh Pusat Prestasi Nasional pada
tanggal 19 Juni 2020. Sosialisasi
membahas tentang tema besar KBMK 
2020 yakni Mempersiapkan Tata 
Masyarakat 5.0 serta Pemberdayaan
Bonus Demografi dengan Kontribusi
Nyata Ilmu Bisnis, Manajemen dan
Keuangan pada Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Dunia
dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selain itu
pembahasan dilanjutkan dengan
penjabaran jadwal pelaksanaan yang 
telah tertera pada pedoman KBMK 
tahun 2020. 

7. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti kegiatan sosialisasi
kompetisi National Universities 
Debating Championship (NUDC) yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi
Nasional pada tanggal 23 Juli 2020. 
NUDC merupakan lomba debat bahasa
inggris yang diselenggarakan oleh
Puspresnas. Pada sosialisasi NUDC 
tahun 2020, panitia menyampaikan
pokok-pokok perlombaan mulai dari
peraturan perlombaan dan teknis
perlombaan. Acara yang 
diselenggarakan melalui kanal media 
YouTube ini diikuti oleh perwakilan
universitas se-Indonesia yang berada di 
bawah naungan Kemendikbud.

8. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti sosialisasi Lomba Inovasi
Digital Mahasiswa (LIDM) yang 
diselenggarakan oleh Pusat Prestasi
Nasional. Sosialisasi LIDM 
dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 
secara online menggunakan media 
zoom meeting. 

Sosialisasi LIDM 2020 membahas
tentang berbagai macam informasi
penting terkait lomba, mulai dari teknis
pelaksanaan hingga peraturan. 
Penjelasan dimulai dari tata cara
seleksi yang mana pada tahun ini
seleksi dilakukan melalui seleksi
wilayah dan kemudian tingkat nasional. 
Pada tahun ini kegiatan dilaksanakan
di Universitas Negeri Yoogyakarta
dengan menggunakan media daring. 
Kegiatan ini mengusung tema-tema
SDG melalui kontak digital sehingga
membuat mahasiswa dapat
menghasilkan produk digital yang baik.

9. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengikuti sosialisasi Adindum
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
yang diselenggarakan oleh Dirjen
Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 
Sosialisasi dilaksanakan melalui kanal
zoom meeting dan Youtube live pada
tanggal 10 Juli 2020. 

Sosialisasi menjelasakan tentang
berbagai macam penyesuaian kegiatan
PKM tahu 2020, mulai dari karakteristik
PKM 5 Bidang, transformasi digital 
PKM 5 Bidang, matriks perubahan
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karakteristik PKM 5 Bidang, Sistem
penilaian Kemajuan dan Pengenalan
Narrative review. 

Dirjen Pendidikan Tinggi menjelaskan
bahwa Tahun 2020 jumlah usulan PKM 
mencapai 75.191 proposal dan 
merupakan jumlah tertinggi dalam 3 
tahun terakhir dan presentasi unggah
proposal terhadap usulan mencapai
86,16%. Data tersebut merupakan
usulan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2020 PKM 5 Bidang masih
didominasi PKM Kewirausahaan
sebesar 19.116 proposal, PKM 
Penelitian Eksakta 13.389, PKM 
Penelitian Sosial Humaniora 6.555 
proposal, PKM Pengabdian Masyarakat 
8.988 Proposal, PKM Karsa Cipta 7.191 
proposal, PKM Penerapan Teknologi
2.484 proposal, PKM Gagasan Tertulis
3.686, PKM Artikel Ilmiah 2.166 
proposal, dan terakhir PKM Gagasan
Futuristik Konstruktif hanya 1.211 
proposal.

Ditjen Pendidikan Tinggi menjelaskan
bahwa prosesnya implementasi
pelaksanaan PKM Tahun 2020 akan
dilakukan dengan cara daring. Untuk
sistem penilaian proposal Pedoman
PKM Tahun 2020 dilakukan dengan 2 
tahap yaitu evaluasi internal Perguruan
Tinggi dan Penilaian proposal daring 
oleh Belmawa. Penilaiannya akan tetap
mengikuti panduan yang telah
diinformasikan sebelumnya. Sehingga
mahasiswa tidak perlu mengunggah
proposal ulang.



“Perlu diperhatikan, kami akan melakukan
monitoring ujian dengan menggunakan
kamera pada perangkat peserta ujian untuk
mengantisipasi kecurangan yang dilakukan
oleh peserta ujian,” ujar Prof. Rosari. 

Merespon terkait keterbatasan perangkat
yang mungkin akan dialami oleh peserta
ujian SIMAK UI 2020, Dr. Gunawan selaku
Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa
Baru UI meminta kepada para peserta
supaya benar-benar mempersiapkan
perangkat yang dibutuhkan supaya tidak
terjadi kendala ketika melakukan ujian. 
“Kami menghimbau para peserta
mempersiapkan perangkat seperti jaringan
internet yang stabil dan perangkat
laptop/gawai yang memadai sehingga
peserta dapat mengakses soal dan dapat
dilakukan pemantauan” ujar Gunawan. 

Untuk memudahkan peserta dalam
mengikuti ujian SIMAK 2020 ini, Gunawan
juga menjelaskan bahwa panitia telah
menyipakan tutorial yang dapat dilihat oleh 
peserta supaya dapat memberikan
gambaran terkait pelaksanaan ujian.

“Tidak ada simulasi terkait ujuan simak
online kali ini, namun kami akan
menyiapkan tutorial yang dapat diakses
oleh peserta ujian sebelum pelaksanaan
ujian simak dimulai dengan menggunakan
username dan password yang dimiliki oleh 
peserta,” tambahnya. 

Untuk melewati ujian SIMAK UI Online 
2020, Dr. Devie Rahmawati selaku Direktur

Webinar Series Kupas Tuntas
Seputar Simak UI

Pembicara dalam kegiatan webinar series 
webinar series Kupas Tuntas Seputar
SIMAK UI Gelombang 2 adalah Prof. Rosari
Saleh (Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI), Dr. Gunawan (Kepala
Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI) 
dan Dra. Ester Damanik (Ketua
Musyawarah Guru Bimbingan dan 
Konseling DKI Jakarta dan dimoderatori
oleh Dr. Devie Rahmawati (Direktur
Kemahasiswaan UI)

Prof. Rosari Saleh menyatakan bahwa ada
perubahan terkait jadwal pelaksnaan ujian
SIMAK UI yang terbaru. Perubahan jadwal
tersebut disebabkan karena mencocokan
dengan jadwal UTBK. 

Prof. Rosari Saleh dalam webinar tersebut
berpesan kepada setiap peserta untuk
benar-benar memperhatikan mekanisme
pelaksanaan ujian SIMAK UI 2020 secara
online sebelum mengikuti ujian. Lebih
lanjut dia menjelaskan bahwa ujian
dilaksanakan secara online dengan
menggunakan laptop atau komputer
desktop dengan fasilitas webcam milik
peserta ujian sendiri. Jika peserta tidak
memiliki, peserta dapat menggunakan
tablet atau hp. 

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

27

Direktorat Kemahasiswaan UI Bersama Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI Sukses
Menggelar Webinar Series Kupas Tuntas Seputar SIMAK UI Gelombang 2. Webinar 
Series Kupas Tuntas Seputar Simak UI Merupakan Acara Yang Diselenggarakan Untuk
Memaparkan Dan Menyampaikan Segala Hal Tentang SIMAK UI Tahun 2020 Dengan
Segala Teknis Pelaksanaan Yang Diterapkan Di Dalamnya.



Kemahasiswaan UI berpesan kepada para 
peserta untuk memegang prinsip 5K.

“Mudah-mudahan dengan memegang
prinsip 5K ini peserta diberikan
kemudahan. 5K tersebut adalah Kesehatan, 
Kamera, Koneksi internet, Kapasitas
baterai dan internet, dan Kejujuran,” Ujar
Devie. 

Acara Webinar series Kupas Tuntas
Seputar Simak UI 2020 merupakan inisiatif
dan kerja sama antara Universitas
Indonesia dengan Musyawarah Guru 
Bimbingan dan Konseling DKI Djakarta. 
Ketua Musyawarah MGBK, Dra. Ester 
Damanik, M.Pd., Kons merasa beryukur
karena Universitas Indonesia memberikan
informasi yang terupdate tentang SIMAK UI 
2020.

“Kami berharap informasi terkait SIMAK UI 
2020 dapat diterima oleh siswa dan guru 
BK seluruh Indonesia sehingga mimpi para 
siswa mereka bisa tercapai untuk masuk di 
Universitas Indonesia bisa tercapai,” Ujar
Ester. 

Acara yang diselenggarakan melalui
streaming zoom dan YouTube Direktorat
Kemahasiswaan UI dan juga diikuti oleh 
Guru BK dari luar Jawa seperti Prov. Riau, 
Palembang, Lampung, Yogyakarta, 
Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan 
Kalimantan Selatan ini mendapatkan
antusiasme yang tinggi dari masyarakat
luas dengan 13.040 penonton.

Aksi Bakti Negeri 
Tahap 2 Sejumlah 
450 Paket
Direktorat Kemahasiswaan UI bersama 
Badan Intelijen Keamanan Polri menggelar 
Aksi Bakti Negeri Tahap 2 sejumlah 450 
paket. Aksi ini ditandai dengan penyerahan
paket bantuan sembako kepada warga
sekitar UI yang terdampak pandemi covid-
19.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Pof. Rosari Saleh 
mengatakan bahwa aksi Bakti Bagi Negeri 
ini dilaksanakan dalam rangka menyambut
Dirgahayu Bahayangkara POLRI yang ke
74. 

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan 
pertahanan dan kesejahteraan bagi 
masyarakat Indonesia dan mewujudkan 
Kamtibmas yang kondusif dan masyarakat 
yang produktif” ujar Rosari Saleh.

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

28



Kegiatan Aksi Bakti Negeri Tahap 2 
dilaksanakan selama dua hari, yakni pada
tanggal 3-4 Juli 2020. Paket sembako yang 
disalurkan langsung oleh UI kepada
masyarakat berisikan kebutuhan pokok
yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung
terigu, sarden, kopi, garam, dan mi instan. 

“Proses penyaluran paket bantuan
melibatkan mahasiswa UI langsung yang 
diwakili oleh beberapa Unit Kegaiatan
Mahasiswa (UKM) seperti UKM Suara 
Mahasiswa, UKM Geradasi Warna, UKM 
Basket, UKM Mada Bahana serta UKM Liga 
Tari” tambah Rosari. 

Lebih lanjut Rosari Saleh menjelaskan
bahwa Aksi Bakti Negeri Tahap 2 tidak
hanya berupa pembagian barang saja. 
Namun aksi sosial juga dilengkapi dengan
edukasi tambahan terkait adaptasi 
kebiasaan baru.

“Mahasiswa yang turun juga memberikan
edukasi penting buat masyarakat dalam
menjalani adaptasi kebiasaan baru seperti
pembekalan cara mencuci tangan yang 
baik dan benar serta PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat),  edukasi pentingnya 
menggunakan masker, implementasi
physical distancing, serta dialog interaktif 
untuk mendengar beberapa keluhan dan 
harapan yang dimiliki masyarakat daerah 
setempat yang terdampak oleh pandemi
tersebut,” ujar Rosari. 

Bantuan paket sembako Aksi Bakti Negeri
Tahap 2 diserahkan kepada warga Desa 
Raga Jaya Bojong RT 01/ RW 05, Bedahan 
Sawangan, Kampung Lio yang diterima 
oleh komunitas anak punk serta pemudi 
dari Laskar Berani Hijrah. Selain itu
bantuan juga diserahkan kepada internal UI 
yang diwakilkan petugas kebersihan dan
petugas keamanan UI. 

“Bantuan sembako ini menjadi bukti nyata 
bahwa UI hadir bagi seluruh warga tanpa 
terkecuali dan diharapkan mampu 
penyemangat untuk membantu 
masyarakat supaya bisa bertahan dalam 
menghadapi masa adaptasi kebiasaan 
baru,” tutup Rosari.

Kegiatan
Pemeriksaan Data: 
Upaya UKM 
FactChecker UI 
Antisipasi Hoax

Unit Kegiatan Mahasiswa Factchecker UI 
terus aktif menghalau berita hoax yang 
tersebar di media sosial. Upaya untuk
melindungi publik dari kecemasan, 
ketakutan dan kebingungan akibat
beredarnya berita bohong/palsu/fitnah dan
informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, sudah dilakukan
sejak akhir Februari 2020.  Secara berkala, 
tim FactChecker UI merilis hasil temuan
seminggu sekali, yang kemudian
disosialisasikan ke berbagai saluran
komunikasi oleh Ditmawa UI.

Pada bulan Juli 2020 kegiatan 
pemeriksaan fakta berhasil menghasilkan
7 artikel pemeriksaan fakta. Dari jumlah 
tersebut kategori yang muncul paling 
Berita hoax yang berhasil dilakukan
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banyak ialah Misleading Content atau 
Konten yang menyesatkan sebanyak 3 
artikel, false context/konten yang salah 
sebanyak 2 artikel, false connection/ 
koneksi yang salah sebanyak 1 artikel, dan 
imposter content/konten palsu sebanyak 1 
artikel.

pemeriksaan data paling banyak tersebar
melalui platform facebook dengan 4 artikel
hoax. Tema berita hoax yang tersebar
meliputi Isu Covid-19 (pembagian masker 
gratis yang mengandung obat bius dan
rapid tes mendadak), WNA diangkat
menjadi direksi BUMN, mobil Presiden
kehabisan bensin, akun tiktok Hotman
Paris, bunga taman Pagoda di Tibet yang 
mekar setiap 400 tahun sekali, dan
karyawan Alfamart Labuan Bajo terpapar
Covid-19. Hasil periksa fakta yang paling 
banyak dicari adalah terkait isu Rapid Tes
Mendadak COVID 19 yang didasarkan atas
jumlah like di homepage FB FCUI. 

Berikut merupakan hasil cek fakta yang 
telah dilakukan oleh tim FactChecker UI 
selama bulan Juli 2020.

1. [SALAH] Pembagian Masker Gratis 
yang Mengandung Obat Bius

Beredar pesan berantai di media sosial 
Whatsapp mengenai pembagian 
masker gratis yang mengandung obat 
bius oleh oknum yang 
mengatasnamakan pemerintah. 
Berdasarkan hasil penelusuran, Kepala 
Bidang Humas Polda Metro Jaya

Kombes Yusri Yunus menegaskan 
bahwa informasi dalam pesan tersebut 
tidak benar atau hoaks.

2. Rapid Test Mendadak

Beredar informasi hoax melalui pesan 
Whatsapp yang menyatakan bahwa 
ada masyarakat yang terjebak dalam 
operasi Rapid Test dadakan secara 
massal, di

mana terlihat para petugas sering 
memegang orang yang akan di Rapid 
Test dengan tanpa mengganti sarung 
tangan terlebih dahulu dari satu orang 
ke yang lain yang kemudian akan 
memegang kita. Pesan tersebut 
menarasikan bahwa kita harus secara 
tegas harus menyuruh petugas 
tersebut mengganti sarung tangan 
mereka dahulu, apabila menolak kita 
dihimbau untuk menolak mengikuti 
Rapid Test tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, 
pernyataan mengenai adanya kluster 
terbaru dalam penyebaran Virus Covid-
19 melalui sarung tangan petugas rapid 
test adalah informasi hoax. Hal ini 
diungkap melalui
laman www.medcom.id, melalui artikel 
“[Cek Fakta] Petugas Medis Sengaja 
Tularkan Covid-19 Melalui Rapid Test ? 
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Ini Cek Faktanya” dimuat pada tanggal 
12 Juni 2020. Informasi tersebut 
ternyata berawal di daerah Jawa 
Tengah melalui Dinas Kesehatan 
Semarang yang juga membantah 
informasi tersebut.

Informasi salah tersebut juga diungkap 
pula pada www.timesindonesia.co.id
melaui artikel berjudul “Dinkes Kota 
Semarang Sanggah Berita Hoaks
Penularan Covid-19 Saat Tes Massal” 
dimuat pada Senin, 1 Juni 2020, 
disebutkan bahwa setiap petugas 
medis dipastikan mematuhi standar 
operasional prosedur penggunaan APD 
(Alat Pelindung Diri). Yakni, mengganti 
sarung tangan setiap kali ganti pasien.

Bantahan lain juga ditemukan pada 
laman turnbackhoax.id tayang hari 
Selasa, 2 Juni 2020 yang menjelaskan 
bahwa petugas sudah memenuhi SOP 
yang ada dan demikian juga halnya 
pasien diharuskan mencuci tangan 
dengan sabun atau handsanitizer
setelah mendapatkan pelayanan.
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3. WNA diangkat Menjadi Direksi di 
BUMN

Beredar informasi melalui media sosial 
Facebook mengenai Warga Negara 
Australia atas nama Antonius Reiner

Haryanto yang diangkat menjadi 
Direktur Transformasi Bisnis Holding
RS BUMN Pertamedika dan diklaim 
merupakan pertama kalinya WNA 
menjadi direksi di BUMN Indonesia.

Berdasarkan dari penelusuran tentang 
profil Antonius Reiner Haryanto sendiri 
adalah Direktur Transformasi Bisnis PT 
Pertamina Bina Medika IHC dan 
merupakan lulusan sarjana di Unika 
Parahyangan lalu menyelesaikan gelar 
magister di University of New Wales, 
Sidney Australia. Antonius kemudian 
melanjutkan pendidikan doktoral
dengan judul penelitian "A New 
Development Model for Implementation
of Sustainable Priority/Critical
Infrastructure" ketika dipanggil kembali 
ke Indonesia untuk mengabdi dan saat 
ini berdomisili di Jakarta.

Arya Sinulingga, Stafsus Kementrian
BUMM mengklarifikasikan dari artikel 
periksa fakta liputan6.com bahwa PT 
Pertamedika tempat Antonius menjadi 
direksi hanyalah anak usaha BUMN dan 
berstatus sebagai diaspora ketika 
dipanggil kembali ke Indonesia. Ia juga 
menjelaskan WNA menjadi direksi 
BUMN bukanlah yang pertama kalinya, 
salah satunya adalah Erik Meijir yang 
diangkat menjadi Direktur Pemasaran & 
Penjualan Garuda Indonesia pada 
tahun 2013.



4. Mobil Presiden Kehabisan Bensin

Beredar unggahan video Facebook 
dengan narasi yang menyatakan mobil 
presiden kehabisan bensin. Video 
memperlihatkan sebuah mobil dinas 
yang sedang diisi BBM melalui jerigen.

Berdasarkan hasil penelusuran, 
melansir dari kompas.com, mobil 
tersebut tidak sedang kehabisan 
bensin, pengisian BBM dilakukan 
karena tidak adanya SPBU yang 
menyediakan BBM sesuai dengan 
kriteria kendaraan VVIP.

"Pengisian BBM dari jeriken dilakukan 
karena tidak adanya SPBU yang 
memiliki bahan bakar minyak (BBM) 
sesuai kriteria mobil VVIP. Bukan 
karena mobil tersebut kehabisan BBM," 
kata Kepala Sekretariat Wakil Presiden 
(Setwapres) Mohammad Oemar.

Oemar menjelaskan mobil yang sedang 
diisi BBM tersebut berfungsi sebagai 
mobil VVIP cadangan dalam rangkaian 
resmi rombongan Wakil Presiden. 
Dalam setiap rangkaian VVIP 
rombongan Wakil Presiden, mereka 
selalu menyiapkan BBM cadangan 
dalam jeriken di mobil teknisi 
mengingat mobil VVIP yang 
menggunakan BBM dengan kriteria 
khusus.
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5. [SALAH] AKUN TIKTOK HOTMAN 
PARIS HUTAPEA

Beredar akun tiktok yang memiliki 14.k 
pengikut mengatasnamakan seorang 
pengacara terkenal Indonesia yaitu 
Hotman Paris Hutapea dengan 
username Tiktok 
@hotmanparisofficialf. Akun tersebut 
dibuat seolah-olah merupakan akun asli 
dari Hotman Paris Hutapea 
sebagaimana yang terdapat dalam 
laman profilnya.

Berikut kutipan profilnya:
“Bankruptcy, International Finance & 
commercial lawyer
@hotmanparisvillaandhotel”

Setelah dilakukan penelusuran 
terhadap akun Tiktok tersebut, 
diketahui bahwa akun tersebut 
bukanlah akun asli milik Hotman Paris 
Hutapea.  Hal tersebut diketahui dari 
unggahan akun resmi Instagram
Hotman Paris (@hotmanparisofficial) 
yang diunggah pada tanggal 12 juli
2020.  Dalam unggahannya tersebut, 
Hotman Paris menyertakan tangkapan 
layar akun Tiktok palsu yang 
mengatasnamakan dirinya dengan 
memberikan penjelasan bahwa ia tidak 
memiliki akun Tiktok dan akun tersebut 
bukanlah akun miliknya.



6. [SALAH] Taman Pagoda di Tibet dan 
Bunga yang Mekar hanya 400 Tahun 
Sekali

Beredar video dari akun Facebook 
Liman Harjono dengan narasi yang 
berisikan klaim bahwa ada sebuah 
taman di Tibet bernama Pagoda 
terletak di Himalaya dan semua bunga 
disana mekar sekali dalam 400 tahun. 
Video ini sudah dilihat sebanyak 708 
kali dan disebarkan sebanyak 6 kali.

Setelah melakukan penelusuran perihal 
video tersebut diketahui sebagian 
video tersebut pernah diposting pada 
tahun 2019 oleh akun Twitter People's
Daily, China yang menampilkan bahwa 
video tersebut diambil di Apricot Valley
daerah otonomi Yili, Kota Xinjiang, 
Tiongkok. Nama taman Pagoda juga 
setelah ditelusuri tidak berada di Tibet 
tetapi ada di Magelang.

Berdasarkan artikel periksa fakta 
snopes.com, sebelumnya sudah 
pernah beredar klaim bunga bernama 
Pagoda dengan foto yang spesies 
bunga berbeda-beda yang mekar 400 
tahun sekali sedangkan bunga Pagoda 
memiliki penampakan yang berbeda 
dan sangat umum ditemukan di India 
dan dapat tumbuh hingga 3 meter.
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7. [SALAH] Karyawan Alfamart Labuan 
Bajo terpapar Covid-19]

Telah beredar sebuah pesan pada 
platform WhatsApp, dengan 
menyebutkan "jangan berbelanja 
dahulu di semua Alfamart Labuan Bajo, 
karena beberapa karyawannya positif 
Covid-19 setelah pulang dari Jawa dan 
tidak mau diperiksa pada saat kembali 
ke Labuan Bajo". 

Informasi pada pesan berantai tersebut 
tidak benar. Dilansir dari akun resmi 
Instagram Polres Mabar, perwakilan 
dari pihak Alframart Labuan Bajo, 
Bapak Sumaili menyatakan bahwa 
narasi dalam pesan berantai tersebut 
adalah hoaks. Sumaili menambahkan, 
karyawan Alfamart Labuan Bajo yang 
datang maupun berangkat semua 
menggunakan Pesawat Terbang dan 
karyawan tersebut sudah menjalankan 
protokol kesehatan Covid-19 dengan 
melakukan Tes Rapid Non Reaktif di 
Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik 
kesehatan sebagai syarat wajib 
penerbangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, 
informasi mengenai karyawan Alfamart
Labuan Bajo terpapar Covid-19 tidak 
benar, pesan tersebut masuk dalam 
Konten yang Menyesatkan.
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Untuk Indonesia Aksi Sosial Mahasiswa UI

1. Enam mahasiswa Universitas Indonesia 
menyelenggarakan aksi sosial
kemanusiaan yang bertajuk Bantu 
Keluarga. Keenam mahasiswa tersebut
adalah Andrew Prasetya Japri (FKM 
2016), Melinda Mastan (FKM 2016), 
Stephen Gunawan (FKM 2017), Yovita
Agrippina Haryanto (FKM 2019), Kevin 
Harijanto (FMIPA 2018), dan Novita
Pundarika (FT 2017). 

Bantu Keluarga merupakan sebuah
gerakan sosial berbasis riset dengan
target komunitas/warga yang 
mengalami kesusahan. Kegiatan aksi
Bantu Keluarga telah dimulai sejak 18 
Mei hingga sekarang. Aksi Bantu 
Keluarga telah berhasil membagikan
paket sembako kepada 119 keluarga
yang ada di Desa Teluk Naga, 
Kabupaten Tangerang, Banten. Total 
donasi yang disalurkan

oleh Bantu Keluarga sebesar
Rp18.108.551 (delapan belas juta
serratus delapan ribu lima ratus lima 
puluh satu rupiah).

Dipilihnya Teluk Naga sebagai tempat
tempat aksi sosial disebabkan Teluk
Naga termasuk salah satu daerah yang 
cukup memprihatinkan dengan status 
wilayah termiskin ke-2 di Kabupaten
Tangerang. Kegiatan Bantu keluarga
akan terus berlangsung selama masa
pandemi untuk membantu keluarga
yang mengalami kesulitas. 

2. UKM Mada Bahana Universitas 
Indonesia bersama Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan aksi
pembagian paket bantuan sembako
kepada petugas outsourcing
kebersihan kampus dan Pengamanan
Lingkungan Kampus UI (PLK UI). 
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Di masa PJJ Covid-19, mahasiswa UI terus bergeliat menorehkan capaian berupa prestasi
dari lomba dan aksi sosial. Aksi sosial mahasiswa UI terbagi menjadi dua yaitu aksi sosial
bagi sivitas akademika UI (internal) dan aksi sosial bagi masyarakat luas (eksternal). Berikut
kami sajikan berbagai macam aksi sosial yang telah dilakukan oleh para sivitas akademika
UI sebagai wujud nyata dalam membantu Indonesia.

Aksi sosial mahasiswa UI 
terbagi menjadi dua
yaitu aksi sosial bagi
sivitas akademika UI
(internal) dan aksi social
bagi masyarakat luas
(eksternal)

“ 

”



Penyerahan bantuan kepada petugas
outsourcing kebersihan kampus dan
Pengamanan Lingkungan Kampus UI 
(PLK UI) merupakan bentuk nyata
kepedulian mahasiswa UI yang tidak
hanya kepada masyarakat luar, namun
juga kepada sivitas akademika secara
menyeluruh. Sebanyak 50 pegawai
menerima paket bantuan. Setiap
pegawai outsourcing menerima
bantuan sembako yang berisikan
kebutuhan pokok yaitu beras, gula, 
minyak goreng, tepung terigu, sarden, 
kopi, garam, dan mi instan. Acara
penyaluran bantuan ini dilaksanakan
pada tanggal Jum’at 3 Juli 2020. 

3. UKM Suara Mahasiswa UI bersama
Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan aksi pembagian paket
bantuan sembako kepada masyarakat
sekitar Universitas Indonesia. 

Pembagian bantuan paket sembako
dilakukan pada tanggal 4 Juli 2020 di 
empat titik yakni Desa Raga Jaya 
Bojong RT 01/ RW 05 sebanyak 20 
paket, Bedahan Sawangan sebanyak 5 
paket, Tengki Meruyung RT 01/ RW 10 
sebanyak 20 paket, komunitas anak 
punk serta pemudi dari Laskar Berani 
Hijrah Kampung Lio sebanyak 10 paket, 
dan komunitas Kuldesak ODHA 
Cipayung, RT02/01  sebanyak 45 paket. 
Total sebanyak 100 paket bantuan
sembako berhasil disalurkan. 

Aksi sosial Bakti Untuk Negeri tahap 2 
merupakan aksi nyata sebagai bentuk 
dukungan pertahanan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat 
Indonesia. diharapkan aksi nyata
tersebut mampu memberikan
kemanan, kenyamanan, dan
memberikan sedikit bantun untuk tetap
bertahan meski pandemi masih
berjalan. 

4. Unit Kegiatan Mahasiswa Hockey 
Universitas Indonesia bersama
Direktorat Kemahasiswaan UI 
menggelar aksi pembagian paket
bantuan sembako kepada pegawai
outsourcing petugas kebersihan
kampus UI Depok. Aksi pembagian
paket bantuan tersebut merupakain
serangkaian aksi Bakti Untuk Negeri
tahap 2 yang diselenggarakan pada
tanggal 16 Juli 2020. 
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Penyerahan bantuan yang dilakukan
oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Hockey 
Universitas Indonesia kepada 10 
pegawai outsourcing tersebut
merupakan bentuk nyata kepedulian
mahasiswa Universitas Indonesia 
kepada seluruh elemen masyarakat, 
baik di dalam maupun di luar kampus. 
Aksi sosial pembagian paket sembako
juga memiliki tujuan untuk memberikan
semangat kepada masyarakat supaya
tetap kuat dalam menjalani kehidupan
pada masa tatanan kehidupan baru. 

5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam UI melakukan aksi penggalangan
dana dan penyaluran bantuan kepada
para pedagang kantin FMIPA UI. Aksi
ini dilakukan untuk membantu para
pedagang yang tidak bisa melakukan
aktivitas karena kegiatan perkuliahan
dilakukan secara daring dan memaksa
para pedagang untuk tidak dapat
berjualan.

Kegiatan penggalangan dana dimulai
dari tanggal 1 April 2020 hingga 1 Mei 
2020. Total dana yang terkumpulkan
dari penggalangan dana selama satu
bulan tersebut sebesar
Rp22.665.125,00. Uang yang terkumpul
selanjutnya dibagikan kepada empat
puluh (40) pedagang kantin ada di 
FMIPA UI.

6. UKM Geradasi Warna UI serta UKM 
Basket bersama Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan aksi
pembagian paket bantuan sembako
kepada masyarakat sekitar Universitas 
Indonesia. 

Pembagian bantuan paket sembako
dilakukan pada tanggal 4 Juli 2020 di 
empat titik yakni Desa Raga Jaya 
Bojong RT 01/ RW 05 sebanyak 20 
paket, Bedahan Sawangan sebanyak 5 
paket, Tengki Meruyung RT 01/ RW 10 
sebanyak 20 paket, komunitas anak 
punk serta pemudi dari Laskar Berani 
Hijrah Kampung Lio sebanyak 10 paket, 
dan komunitas Kuldesak ODHA 
Cipayung, RT02/01  sebanyak 45 paket. 
Total sebanyak 100 paket bantuan
sembako berhasil disalurkan. 

Aksi sosial Bakti Untuk Negeri tahap 2 
merupakan aksi nyata sebagai bentuk 
dukungan pertahanan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat 
Indonesia. diharapkan aksi nyata
tersebut mampu memberikan
kemanan, kenyamanan, dan 
memberikan sedikit bantun untuk tetap
bertahan meski pandemi masih
berjalan. 

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

37



7. UKM Liga Tari Universitas Indonesia 
bersama Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan aksi pembagian paket
bantuan sembako kepada petugas
outsourcing kebersihan kampus dan 
Pengamanan Lingkungan Kampus UI 
(PLK UI). 

Penyerahan bantuan kepada petugas
outsourcing kebersihan kampus dan 
Pengamanan Lingkungan Kampus UI 
(PLK UI) merupakan bentuk nyata
kepedulian mahasiswa UI yang tidak
hanya kepada masyarakat luar, namun
juga kepada sivitas akademika secara
menyeluruh. Sebanyak 50 pegawai
menerima paket bantuan. Setiap
pegawai outsourcing menerima
bantuan sembako yang berisikan
kebutuhan pokok yaitu beras, gula, 
minyak goreng, tepung terigu, sarden, 
kopi, garam, dan mi instan. Acara
penyaluran bantuan ini dilaksanakan
pada tanggal Jumat 3 Juli 2020.

8. Direktorat Kemahasiswaan UI pada
tanggal 10 Juli 2020 melakukan aksi
penyerahan paket bantuan sembako
kepada Kelompok Kerja (Pokja) Kota 
Depok. Jumlah paket bantuan yang 
diserahkan sebanyak 30 paket. Aksi
penyerahan bantuan dilaksanakan di 
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
Universitas Indonesia

9. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana
Fakultas Kesehatan Masyarakat
melakukan aksi Open Donasi
penggalangan dana bantuan dan
pembagian paket kado lebaran kepada
anak yatim di wilayah Depok dan
Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan
pada tanggal 23 Mei 2020 ini bertujuan
untuk berbagi kebahagiaan kepada
anak-anak yatim di bulan Ramadhan.
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Dari kegiatan penggalangan dana, 
terkumpul dana sebesar Rp7.150.000,-
(tujuh juta seratus lima puluh ribu
rupiah). Total dana yang terkumpul
selanjutnya berhasil dibagikan kepada
22 anak yatim yang membutuhkan. 

10. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia melakukan aksi
penggalangan dana dan penyaluran
bantuan alat kesehatan (stik swab dan 
Virus Transfer Media) kepada Faskes di 
wilayah Jakarta. Kegiatan dilakukan
dengan tujuan untuk membantu Faskes
dalam upaya meningkatkan jumlah
sampel yang dapat diskrining sehingga
proses penanganan terhadap pasien
Covid-19 menjadi lebih cepat.

Kegiatan penggalangan dana dimulai
dari tanggal 21 Maret – 21 April 2020 
melalui kanal kitabisa.com. total dana
yang terkumpul melalui Kitabisa
sebanyak Rp35.530.110 (tiga puluh
lima juta lima ratus tiga puluh ribu
seratus sepuluh rupiah). Dana yang 
terkumpul selanjutnya dipakai untuk
keperluan pembelian stik swab dan 
Virus Transfer Media. 

Penyaluran stik swab dan Virus 
Transfer Media ke Faskes dibagi
menjadi dua tahap. Tahap pertama
sebanyak 226 VTM dan 259 swab 
berhasil disalurkan kepada Dinas
Kesehatan DKI Jakarta untuk
selanjutnya dapat diserahkan ke 6 
Suku Dinas Kesehatan. Kegiatan
penyaluran tahap pertama dilakukan
pada tanggal 29 Maret 2020. 
Penyaluran tahap kedua dilakukan
pada tanggal 29 April 2020. 

Sebanyak 800 kit VTM berhasil
diserahkan ke berbagai Faskes yang 
ada di Jakarta yang terbagi atas 500 kit 
VTM kepada pihak surveilans DKI 
Jakarta, 100 kit VTM ke Puskesmas
Pasar Minggu, 100 kit VTM ke RS 
Kebayoran Baru, dan 100 kit RSUD 
Pasar Minggu.

11. UKM Menwa UI Menjadi Relawan
Satgas Rehabilitasi dan Reforestasi
Hutan dan Lahan Kab. Lebak

UKM Resimen Mahasiswa Wira Makara
Universitas Indonesia (UKM Menwa UI) 
menjadi relawan Satgas Rehabilitasi
dan Reforestasi Hutan dan Lahan Kab. 
Lebak yang dibentuk oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). Sebanyak 15 mahasiswa
tergabung menjadi relawan tersebut.

Satgas Rehabilitasi dan Reforestasi
Hutan dan Lahan Kab. Lebak
merupakan suatu program yang 
bertujuan melakukan rehabilitas dan
reforestasi hutan dan lahan di Kab. 
Lebak-Banten untuk mengurangi dan
mencegah kembali nya terjadi
bencana baik tanah longsor maupun
banjir. Selain itu kegiatan ini juga
bertujuan untuk membantu warga
sebagai upaya memulihkan kondisi
ekonomi melalui penanaman berbagai
pohon. 
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Tugas utama tim UKM Menwa UI 
dalam satgas tersebut adalah dalam
hal kegiatan pembibitan. Kegiatan
pembibitan bertujuan untuk memilah
dan memisahkan bibit yang bagus
dengan bibit yang jelek. 

Kegiatan pembibitan dimulai dari
pemecahan dan pemisahan bibit yang 
bersifat gelondongan menjadi bagian-
bagian terpisah, yang selanjutnya
dilakukan pembersihan daun atau kulit
yang mati dan busuk. Setelah dilakukan
pemilahan, bibit dihitung per 200 untuk
satu ikatnya, sehingga diketahui berapa
total bibit yang dimiliki.

Selain kegiatan pembibitan, tim UKM 
Menwa juga bertugas dalam proses 
penanaman vetiver dan pembuatan
terasering. Kegiatan penanaman
dilakukan di daerah lahan yang 
mengalami longsor atau gundul. 

Kegiatan UKM Menwa UI sebagai
relawan Satgas Rehabilitasi dan
Reforestasi Hutan dan Lahan Kab. 
Lebak yang dibentuk oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) telah berlangsung selama
empat sesi. Sesi pertama yaitu pada
tanggal 29 Maret - 13 april 2020, Sesi
ke dua 13 – 25 Juni 2020, Sesi ketiga
29 Juni – 4 Juli 2020, Sesi keempat 4 
Juli – 18 Juli 2020. 

Kegiatan relawan Satgas Rehabilitasi
dan Reforestasi Hutan dan Lahan Kab. 
Lebak diharapkan berjalan sukses
sehingga tidak ada bencana seperti
sebelumnya dan masyarakat dapat
beraktivitas seperti semula.
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SPESIAL EVENT BERSAMA MITRA
Direktorat Kemahasiswaan UI tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mahasiswa di 
masa Pembelajaran Jarak Jauh, kegiatan ini berupa seminar, workshop maupun talkshow untuk
meningkatkan Softskill maupun mempeluas pengetahuan mahasiswa. Pelatihan softskill ini
merupakan bentuk implementasi dari program Merdeka Belajar di Universitas Indonesia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“
“
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PRESTASI MAHASISWA

Internasional

1. Empat mahasiswa Fakultas Teknik
Universitas Indonesia berhasil menjadi
Runner-up dan mengharumkan nama
Universitas Indonesia di kancah
internasional pada ajang Global 
Student Challenge by CIOB 2020. 
Keempat mahasiswa tersebut adalah M 
Khaerun Zuhry (Teknik Sipil 2016), 
Dame Satrio (Teknik Sipil 2016), Vania
Salim (Teknik Sipil 2016), Gabriel Reyes 
(Teknik Sipil 2016).

Global Student Challenge by CIOB 2020 
merupakan kompetisi simulasi 
manajemen perusahaan konstruksi
yang diselenggarakan oleh CIOB, 
sebuah badan profesional terbesar dan
paling berpengaruh di dunia untuk
manajemen dan kepemimpinan
konstruksi yang telah berdiri sejak
tahun 1834. 

M Khaerun Zuhry selaku ketua tim 
mengatakan bahwa setiap tim 
diberikan kesempatan untuk 
menjalankan dan mengembangkan 
perusahaan konstruksi virtual masing-
masing melalui platform 
meritgame.com. Setiap anggota dalam 
setiap tim diberikan jabatan khusus

untuk mengelola perusahaan hingga 
mampu menjadi perusahaan yang 
besar. “Kami diberikan 4 jabatan
dengan tugas dan tanggungjawab yang 
berbeda-beda. Keempat jabatan
tersebut yaitu Financial Manager, 
Overhead Manager, Estimating 
Manager, dan Construction Manager,” 
Papar Zuhry. 

Global Student Challenge by CIOB 2020 
merupakan lomba yang menuntut
setiap tim untuk melaporkan
progress/capaian perusahaan pada
setiap babak. Hasil laporan ini dijadikan
panitia untuk menentukan setiap tim
yang berhak melaju ke babak final dan
menjadi juara. 

“Kami selalu melaporkan progress 
capaian perusahaan antara lain 
pengelolaan staff perusahaan (alokasi
staf, layoff staff, recruit staff, dan
marketing), keputusan finansial
(investasi ke perusahaan lain, naik
turunnya saham perusahaan, 
manajemen biaya perusahaan), dan
pembuatan perhitungan bidding dan
markup untuk proyek yang sedang
kami incar,” tambah Zuhry.

Untuk mengembangkan perusahaan
konstruksi yang dijalankan, Zuhry dkk
memiliki strategi yang selalu dijalankan
guna menambah value sehingga
perusahaan dapat terus berkembang.

“Strategi yang kami jalankan adalah
optimalisasi staf marketing yang harus
bekerja maksimal untuk mendapatkan
proyek-proyek besar. Lalu manajemen
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Di masa Pandemi Covid 19, mahasiswa UI tak gentar dan kembali membubuhkan prestasi
yang mengharumkan bukan hanya nama UI tapi juga nama Republik tercinta ini, melalui
kompetisi Nasional dan Internasional.



biaya proyek yang harus efektif dan 
cash flow yang tidak boleh minus. 
Selain itu kami juga melakukan
pengamatan terhadap kekuatan lawan
dalam setiap bidding atau tender 
sehingga kami bisa menentukan
strategi dan mendapatkan proyek-
proyek besar,” ujar Zuhry. 

Untuk proyek yang selalu diincar dan
dikerjakan, Zuhri dkk mengatakan
bahwa mereka tertarik untuk
memenangkan dan menangani proyek-
preyek tertentu saja. 

“Kami fokus terhadap proyek
pembangunan jalan raya, akses jalur
kereta api, dan pembangunan
bendungan.  Proyek tersebut kami pilih
karena mempunyai value yang besar.  
Inilah yang membedakan kami dengan
tim yang lain, yakni fokus terhadap
proyek tertentu sehingga kami mampu
mendapatkan banyak proyek dengan
value yang besar,” tambah Zuhry. 

Hingga berakhirnya perlombaan, 
tercatat Zuhry dkk mampu
memenangkan 22 tender proyek, 
masing-masing 11 tender pada babak
kualifikasi, dan 11 tender pada babak
final.

“Kami mendapatkan akumulatif value
tender sebanyak $229.960.145 dari
modal awal yang diberikan hanya
sebesar $7.800.000,” tutur Zuhry. 

Tantangan yang dihadapi dalam lomba
ini menurut Zuhry adalah menentukan
keputusan finansial perusahaan, 
memaksimalkan kinerja staff 
perusahaan, berkompetisi dalam
tender, dan manajemen staff pada
proyek konstruksi.

“Ini menjadi tantangan bagi kami 
karena tim kami tidak ada yang 
berlatarbelakang manajemen/ekonomi. 

Namun kami mampu mengatasinya
dengan mempelajari modul yang telah
diberikan oleh panitia sebelumnya dan 
diskusi dengan beberapa dosen yang 
ahli dalam manajemen konstruksi,” 
ucap Zuhry. 

Global Student Challenge by CIOB 2020 
merupakan kompetisi internasional
yang diikuti oleh lebih dari 50 tim yang 
berasal dari 21 kampus yang berbeda
dari seluruh dunia. Lomba ini
dilaksanakan mulai dari 5 November 
2019 hingga 26 Juni 2020. Tahun 2020 
ini Global Student Challenge by CIOB
2020 dilaksanakan secara daring 
dengan panitia yang berada di Sidney, 
Australia.

2. Dua belas mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia (FTUI) yang 
tergabung dalam tim Hydros 
Universitas Indonesia meraih juara 
“Prix Coup De Coeur” (Tim ter- Favorit)
dalam ajang Solar & Energy Boat 
Challenge 2020. 

Kedua belas mahasiswa tersebut 
adalah Muhamad Zuhdi Ali (Teknik 
Perkapalan 2017), Athena Anatolia 
Firdauzi (Teknik Mesin 2017), Putri 
Rebecca Hutagaol  (Teknik Elektro 
2017), Achnaf Fauzan (Teknik 
Perkapalan 2018), Fadhil Nurrohman 
(Teknik Perkapalan 2017), Iko 
Septiyahardi (Teknik Perkapalan 2018), 
Arief Kurniawan (Teknik Perkapalan
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2018), Ade Hendra (Teknik Elektro 
2017),Muhammad Fauzan (Teknik 
Elektro 2018), Aly Abdussalam (Teknik 
Perkapalan 2017), Ilham Hutama Putra 
(Teknik Mesin 2017), Khairun Naziri
Batubara (Teknik Mesin 2017). Untuk 
pertama kalinya pada tahun 2020 Solar 
& Energy Boat Challenge diadakan 
secara online. 

Monaco Solar and Energy Boat 
Challenge atau biasa disebut MCSEBC 
adalah ajang perlombaan kapal hemat 
energi yang sangat bergengsi di dunia. 
Turnamen ini diselenggarakan oleh the 
Yacht Club de Monaco yang 
bekerjasama dengan the International 
Powerboating Federation (UIM) dan 
Prince Albert II of Monaco Foundation. 
Tahun ini merupakan edisi ke 7 lomba 
ini diselenggarakan. 

Muhammad Zuhdi Ali selaku ketua 
menerangkan bahwa keberhasilan tim 
Hydros UI meraih juara 1 “Prix Coup De 
Coeur” atas dasar persiapan, inovasi, 
serta semangat tim selama setahun ini 
dalam mengikuti lomba. Lebih lanjut 
Zuhdi mengatakan bahwa kapal yang 
didesain dinilai memiliki sistem yang 
efisien serta renewable energy yang 
diharapkan dapat digunakan para 
nelayan atau kapal lainnya agar lebih 
ekonomis serta ramah lingkungan.

“Para juri terkesan melihat komitmen 
dari Hydros Team UI yang menciptakan 
suatu sistem yang efisien dan berguna 
bagi industri perkapalan di masa depan 
dari presentasi dan video yang kami 
tampilkan,” Kata Zuhdi. 

Pada pagelaran Solar and Energy Boat 
Challenge 2020 ini tim Hydros 
Universitas Indonesia mendesain 
sebuah Kapal Katamaran (kapal 
dengan dua lambung) dengan kokpit 
kapal serta sistem baling-baling kapal

yang kuat dan tahan lama dengan 
menggunakan Baterai 5kWh sebagai 
sumber energi yang ramah lingkungan 
dan 500wp panel surya sebagai daya 
tambahan. Dengan daya tersebut kapal 
mampu melaju hingga jarak 30KM.  

Lebih lanjut Zuhdi menjelaskan bahwa 
Tim Hydros UI juga melengkapi desain 
kapal dengan solar panel seluas 2,5 
meter persegi, sehingga dapat 
menyimpan daya yang lebih besar dan 
dapat melaju dua kali lipat lebih cepat. 

Selain itu inovasi yang dilakukan oleh 
Hydros UI tahun ini adalah dengan 
menggunakan material full carbon fiber
pada kokpit kapal. 

“Desain kapal yang telah kami buat 
memperhatikan dua faktor utama yaitu 
perfoma dan fungsionalitas. Kokpit 
kapal memiliki bentuk yang 
aerodinamis dengan tetap dapat 
mengakomodasi semua kebutuhan 
sistem kapal. Lambung kapal yang 
katamaran memiliki stabilitas yang 
lebih bagus dengan luas bidang basah 
yang relatif lebih kecil,” ujar Zuhdi. 

Monaco Solar and Energy Boat 
Challenge 2020 telah dimulai dari bulan 
September 2019 hingga Juli 2020 dan 
diikuti oleh peserta sebanyak 18 team 
dari 12 negara. Tim Hydros UI 
mengaku dalam mengikuti perlombaan 
ini sudah melakukan persiapan sejak 
tahun lalu dengan membuat inovasi-
inovasi baru agar kapal yang dihasilkan 
dapat lebih baik dari tahun lalu dari 
segala aspek seperti pada aspek hull, 
mechanical, hinggal electrical. 

Untuk mengembangkan kapal yang 
dibuat, Tim Hydros UI secara berlanjut 
melakukan riset dan menjalin kerja 
sama dengan beberapa perusahaan 
swasta yang sudah sepakat untuk 
menjalin kerjasama.
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3. Mahasiswi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (FKUI) angkatan
2016, Adriana Viola Miranda, yang 
tergabung dalam tim bernama AMIGO, 
berhasil menjuarai kompetisi
internasional bertajuk MIT COVID-19 
Challenge: Latin America vs COVID-19, 
pada kategori “Track B. New Ways to 
Deliver Care in a COVID-19 World”. 
Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim
menawarkan solusi berupa pelayanan
kesehatan dengan sistem telemedicine
berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang 
tidak memiliki akses ke internet, agar 
dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang memadai bagi populasi
rentan dengan kondisi kronis. 
Kompetisi yang diselenggarakan oleh
Massachusetts Institute of Technology, 
Amerika Serikat tersebut berlangsung
pada 19 – 21 Juni 2020 yang dilakukan
secara daring.

Adriana menjadi satu-satunya
mahasiswa dari Indonesia di dalam
Tim AMIGO, yang anggotanya berasal
dari berbagai negara, yaitu Chili, Brasil, 
Argentina, Sri Lanka, dan Amerika
Serikat. Anggota tim ini pun memiliki
latar belakang profesi yang beragam
mulai dari dokter, pakar kesehatan
masyarakat, hingga ahli bioteknologi. 
Hanya Adriana dalam tim ini yang 
masih berstatus mahasiswi
kedokteran.

Terkait solusi telemedicine yang 
ditawarkan oleh tim, Adriana 
menjelaskan. “Dengan menggunakan
machine learning, AMIGO berharap
sistem ini mampu menjadi teman bagi
para pasien dengan mengirimkan
pesan-pesan untuk memantau gejala, 
konsumsi obat, serta membantu
penjadwalan konsultasi ke rumah sakit. 
Ke depannya, AMIGO akan
dikembangkan untuk dapat mentriase
kebutuhan pasien berdasarkan
gejalanya. Saat ini, tim AMIGO sedang
dalam proses bekerja sama untuk pilot 
study dengan sebuah rumah sakit di 
Chili. Harapan saya solusi yang 
dibawakan AMIGO ke depannya dapat
diimplementasikan juga di Indonesia.”

Secara garis besar, tantangan yang 
dihadapi oleh Adriana dan kawan-
kawan di trek B adalah mencarikan
metode pelayanan kesehatan selama
COVID-19 yang dapat memastikan
keselamatan pasien. Adriana 
menuturkan, “Kompetisi ini
memberikan pengalaman menakjubkan
sekaligus menantang. Untuk bisa ikut
di dalam kompetisi, saya harus terlebih
dahulu mengikuti seleksi berdasarkan
keterampilan dan motivasi bersama
5.000 pendaftar lainnya yang berasal
dari 90 negara.”

Pengalaman Adriana di kegiatan
hackathon menyadarkannya bahwa
orang-orang di seluruh dunia, dengan
latar belakang keahlian yang berbeda-
beda, memiliki keinginan yang besar
untuk membantu masyarakat luas
dalam menangani pandemi ini. “Oleh
karena itu, selama ada kemauan dan
keterbukaan dalam berkolaborasi, 
setiap orang dapat berkontribusi dalam
melawan COVID-19 meski dengan
kapasitas dan kemampuan yang 
terbatas. Jika ada kemauan, pasti ada
jalan,” ujar Adriana.
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PELAYANAN BEASISWA

SELEKSI BEASISWA

Pada bulan Juni-Juli 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan seleksi
administrasi dan wawancara terhadap 2 
beasiswa. 2 beasiswa tersebut adalah
Beasiswa Daewoong 2020, Mitsubishi UFJ 
Foundation Scholarship 2020. 

Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi Beasiswa 
Daewoong Tahun 2020. 

Direktorat Kemahasiswaan UI pada
bulan Juni 2020 menggelar proses 
seleksi administrasi beasiswa
Daewoong 2020. Proses seleksi
administrasi dilakukan melalui tim
seleksi yang telah ditunjuk. Seleksi
administrasi beasiswa Daewoong
tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal
19 – 28 Juni 2020. Pada tahun ini, 
pelamar beasiswa Daewoong tahun
2020 sebanyak 78 mahasiswa. Seleksi
administrasi beasiswa Daewoong
tahun 2020 menitikberatkan pada 
penilaian capaian prestasi dan 
keaktifan selama menjadi mahasiswa. 
Dari berkas yang telah direview oleh tim
seleksi, panitia seleksi penerimaan
beasiswa Ditmawa UI akhirnya
meloloskan sebanyak 57 orang 
mahasiswa untuk dapat mengikuti 
seleksi wawancara bersama mitra
pemberi beasiswa by zoom yang 
dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Juli
2020. 

2. Seleksi Administrasi Beasiswa
Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 
Tahun 2020.

Direktorat Kemahasiswaan UI pada 
bulan Juni 2020 menggelar proses 
seleksi administrasi Beasiswa
Mitsubishi UFJ Foundation 
Scholarship. Proses seleksi
administrasi dilakukan melalui tim
seleksi yang telah ditunjuk. Seleksi
administrasi Beasiswa Mitsubishi UFJ 
Foundation Scholarship tahun 2020 
dilaksanakan pada tanggal 19 – 28 
Juni. Jumlah pelamar beasiswa
Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 
tahun 2020 sebanyak 29 mahasiswa. 
Seleksi administrasi menitikberatkan 
pada penilaian kemampuan
adminstrasi masing-masing
mahasiswa. Dari berkas yang telah
direview oleh panitia, Ditmawa UI 
akhirnya meloloskan 24 mahasiswa
untuk dapat mengikuti seleksi 
wawancara bersama mitra pemberi
beasiswa.

Seleksi Wawancara dan Pengumuman
Penerima

1. Seleksi wawancara Beasiswa
Daewoong Tahun 2020.

Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
mitra pemberi beasiswa
menyelenggarakan seleksi wawancara
Beasiswa Daewoong Tahun 2020 
terhadap 48 mahasiswa. Seleksi
wawancara dilaksanakan pada tanggal
13-14 Juli 2020 melalui media zoom 
meeting. Proses wawancara
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Pada bulan Juni – Juli, Direktorat Kemahasiswaan melakukan aktivitas layanan beasiswa
berupa seleksi administrasi hingga proses pencairan beasiswa. Berikut merupakan semua
aktivitas pelayanan beasiswa tersebut:



Penerima Beasiswa Daewoong 2020

dilaksanakan guna memverifikasi data, menggali informasi motivasi dan career path
mahasiswa. Setelah melakukan serangkaian tahapan wawancara, panitia akhirnya
memutuskan 35 nama mahasiswa sebagai penerima beasiswa Daewoong tahun 2020. 
Berikut merupakan daftar penerima beasiswa Daewoong Tahun 2020.
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No Nama Mahasiswa NPM Fakultas
1 Syifa Amirta Sani 1706974605 Farmasi
2 Eza Muthia Silparensi 1706078610 Farmasi
3 Nur Fitria 1706034653 Farmasi
4 Badzlina Tsaabitah Rifki 1706034520 Farmasi
5 Meidy Richky Wanyodiharjo 1606924341 Farmasi
6 Septia Nurmala 1706034376 Farmasi
7 Devina Septianasari 1706034571 Farmasi
8 Aprilia Hiumawan 1706034243 Farmasi
9 Rizky Clarinta Putri 1606923875 Farmasi

10 Siti Fadhilah Muthmainnah 1706044603 Teknik
11 She Lizanoer Alviora 1706987293 Teknik
12 Kezia Sapphira 1706987204 Teknik
13 Rafidha Irdiani 1606891753 Teknik
14 Andreas Exa Saputra 1606834522 Teknik
15 Nanda Adjeng Castity Nur Aziza Sasmi 1706987236 Teknik
16 Nicolas Christianto 1706038355 Teknik
17 Salsabila Posmaryana 1706987280 Teknik
18 Vallent Pangala 1706044774 Teknik
19 Sarah Grace Andriesta Sitorus 1606892996 Teknik
20 Rais Salsa Muhammad 1606827883 Teknik
21 Aziza Nurul Fitri 1606834131 Teknik
22 Dinda Wulan Alindi 1606831533 Teknik
23 Claudyo A. Lerry Mande 1606906326 Teknik
24 David Nicodemus Yanuar 1706070886 Teknik
25 Grace Nathalie Talenta 1706023012 Teknik
26 Muhammad Ikhsan 1706028436 Mat & Ilmu Peng Alam
27 Intan Claudya Anjani 1606903261 Mat & Ilmu Peng Alam
28 Davita Adryanti Felicia Sampe 1706973905 Mat & Ilmu Peng Alam
29 Monika Herliana 1706982720 Kedokteran 
30 Nabitha Putriajeng Nuraisya 1706982790 Kedokteran 
31 Daniell Edward Raharjo 1706020805 Kedokteran 
32 Tannia Sembiring 1606827795 Kedokteran 
33 Ramadhany Fikri Setiawan 1706982891 Kedokteran 
34 Gilbert Lazarus 1706030176 Kedokteran 
35 Raihanny Andrea Zahra 1706982885 Kedokteran



2. Seleksi wawancara Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 2020.

Direktorat Kemahasiswaan UI bersama mitra pemberi beasiswa menyelenggarakan
seleksi wawancara Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 2020 terhadap 24 
mahasiswa. Proses wawancara dilakukan melalui telepon guna untuk melakukan
validasi data terkait dengan kemampuan finansial mahasiswa. Setelah melakukan
berbagai proses wawancara dan pencocokan data, panitia memutuskan 20 nama
mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 2020. 
Berikut merupakan daftar penerima Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 
2020.
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No NPM Nama Fakultas Program Studi

1 1706982506 Dini Yuliani Kedokteran Pendidikan Dokter

2 1706982626 Imam Adli Kedokteran Pendidikan Dokter

3 1706982790 Nabitha Putriajeng Nuraisya Kedokteran Pendidikan Dokter

4 1706982891 Ramadhany Fikri Setiawan Kedokteran Pendidikan Dokter

5 1706060885 Ade Fadhillah Ilmu Peng. Budaya Sastra Jepang

6 1706984120 Taufik Hidayatullah Ilmu Peng. Budaya Sastra Jepang

7 1606885675 Faratita Prima Verdina Ilmu Peng. Budaya Arkeologi

8 1606911875 Frederick Aryo Bimo Sapto 
Raharjo Ilmu Peng. Budaya Ilmu Sejarah

9 1606891204 Tri Haryanto Soleh Atmaja Mat & Ilmu Peng Alam Geofisika

10 1706981541 Ade Zulaiha Ekonomi Manajemen

11 1706056805 Erfan Rizki Prabowo Ekonomi Manajemen

12 1706058035 Mohamad Adhiyaksa Prima Ekonomi Akuntansi

13 1706973054 Selvi Windi Martiana Ekonomi Akuntansi

14 1706056616 Sylviani Aulita Lailanti Ekonomi Manajemen

15 1706972530 Alyssa Fakhirra Ekonomi Akuntansi

16 1706036330 Rifky Ramadhan Prakoso Teknik Teknik Mesin

17 1606823815 Ramadhan
Ilmu Sosial & Ilmu 
Politik

Ilmu Hubungan 
Internasional

18 1606830915 Yulia Ika Winria Ilmu Keperawatan Ilmu Keperawatan

19 1606834560 Shifa Zakia Kes. Masyarakat Kesehatan Masyarakat

20 1706974385 Elin Oktavira Farmasi Farmasi



PENCAIRAN BEASISWA

Pada bulan Juni - Juli 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI mengelola dana
beasiswa sebesar Rp4.521.641.300 untuk
dicairkan kepada 198 penerima. Beasiswa
tersebut yaitu:

1. Beasiswa Yayasan Inspirasi Indonesia 
Membangun (YIIM)-BPJS 
Ketenagakerjaan

Beasiswa Yayasan Inspirasi Indonesia 
Membangun (YIIM)- BPJS 
Ketenagakerjaan adalah beasiswa yang 
diberikan oleh Yayasan Inspirasi
Indonesia Membangun (YIIM) - BPJS 
Ketenagakerjaan bagi mahasiswa
Program Sarjana (S1) Reguler. 
Beasiswa ini adalah beasiswa Biaya
Pendidikan dan Biaya Penunjang
Pendidikan. Pada bulan Juli 2020 
dilakukan pencairan biaya penunjang
pendidikan bulan Juni sebesar Rp
5.000.000 untuk 5 mahasiswa yang 
berasal dari FT, FMIPA, FH, FEB dan
FIK.

2. Beasiswa Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Beasiswa Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan adalah beasiswa tugas
belajar dari Kemendikbud untuk PNS di 
lingkungan Kemendikbud yang sedang
menempuh pendidikan di Universitas
Indonesia. Pada bulan Juli 2020 
dilakukan pencairan biaya pendidikan
dan biaya penunjang pendidikan untuk
semester genap 2019/2020 bagi 3 
mahasiswa S2 dari FIB dengan total 
sebesar Rp68.100.000.

3. Beasiswa Kementerian Sekretariat
Kabinet

Beasiswa Kementerian Sekretariat
Kabinet adalah beasiswa tugas belajar
dari Kemensetkab untuk PNS 
dilingkungan Setkab yang sedang
menempuh pendidikan di Universitas
Indonesia. Pada bulan Juli 2020 
dilakukan pencairan biaya pendidikan
semester genap 2019/2020 untuk 6 
mahasiswa Program S2 dari FH, FEB 
dan FIA dengan total sebesar Rp
97.000.000.

4. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP)

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) adalah beasiswa
yang diberikan oleh Kementerian 
Keuangan melalui LPDP untuk
menempuh pendidikan S2 dan S3 di 
kampus terpilih baik dalam maupun
luar negeri. Pada bulan Juli 2020 
dilakukan pencairan biaya pendidikan
semester genap 2019/2020 sebesar Rp
19.000.000 untuk 1 orang mahasiswa
Program S3 dari FEB.

5. Beasiswa STEM Akamigas-
Kementerian ESDM

Beasiswa STEM Akamigas-
Kementerian ESDM adalah beasiswa
tugas belajar untuk PNS dilingkungan
Kementerian ESDM yang sedang
menempuh pendidikan di Universitas
Indonesia. Pada bulan Juli 2020 
dilakukan pencairan biaya pendidikan
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semester genap 2019/2020, ganjil
2020/2021 dan genap 2020/2021 
sebesar Rp 39.000.000 untuk 1 orang 
mahasiswa Program S2 dari FH.

6. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana 
Dalam Negeri (BPPDN)

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana 
Dalam Negeri (BPPDN) adalah 
Beasiswa dari Dikti sebuah program 
percepatan studi Doktor selama tiga 
tahun dan diberikan kesempatan 
melakukan perpanjangan untuk 2 
semester. Pada bulan Juli ini Direktorat 
Kemahasiswaan melakukan pencairan 
beasiswa BPPDN Perpanjangan 
Angkatan 2016 komponen biaya 
pendidikan dan biaya penunjang 
pendidikan dengan total beasiswa 
sebesar Rp640.000.000 untuk 16 
mahasiswa program Doktoral dari 
Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum, 
Fakultas Ilmu Peng. Budaya, Fakultas 
Kes. Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keperawatan,  Fakultas Farmasi,  
Fakultas Ilmu Administrasi. 

Selain melakukan proses pencairan, 
Direktorat Kemahasiswaan UI juga
memproses pengembalian kelebihan
biaya pendidikan komponen dana
pengembangan bagi 34 mahasiswa
BPPDN Angkatan 2017 Jenjang
Doktoral dari berbagai fakultas di 
Universitas Indonesia. Pencairan
BPPDN komponen penggantian tiket
kepulangan sebesar Rp4.711.400 bagi
3 mahasiswa BPPDN yang sudah
menyelesaikan studi dari FIB, FIA, dan 
FT.

7. Beasiswa KNB (Kemitraan Negara 
Berkembang).

Beasiswa KNB (Kemitraan Negara 
Berkembang) adalah Beasiswa dari 
Kemendikbud yang diperuntukkan
untuk mahasiswa asing asal negara 
berkembang yang sedang menempuh
pendidikan di Universitas Indonesia. 
Penerima beasiswa KNB On Going
Tahun 2020 adalah sebanyak 26 
mahasiswa tersebar di program 
pascasarna Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (6 mahasiswa),  Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (1 mahasiswa), Fakultas Teknik 
(6 mahasiswa),   Fakultas Hukum (2 
mahasiswa),  Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya (2 mahasiswa),  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (4 
mahasiswa),  Fakultas Psikologi (1 
mahasiswa),  Fakultas Ilmu Komputer 
(2 mahasiswa), Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (2 mahasiswa),   Pada 
Bulan Juli, Direktorat Kemahasiswaan 
melakukan proses pencairan beasiswa 
KNB sebesar Rp77.550.000 untuk 
Pembayaran Biaya Penunjang 
Pendidikan bagi 26 mahasiswa 
Penerima Beasiswa KNB Periode Bulan 
Juli 2020.

8. Beasiswa RSA PTI

Beasiswa RSA PTI adalah beasiswa
perorangan yang diberikan oleh Ibu
Ratih Savitri Ali. Beasiswa ini
diperuntukkan bagi mahasiswa
program Sarjana (S1) Universitas
Indonesia minimal angkatan 2019. 
Beasiswa ini adalah beasiswa Biaya
Penunjang Pendidikan dengan besaran
beasiswa yang akan diberikan ke
Mahasiswa Universitas Indonesia 
sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta
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rupiah) per bulan selama 1 semester 
yaitu pada periode semester Genap
2019/2020. Jumlah penerima RSA PTI 
adalah sebanyak 10 mahasiswa yang 
tersebar di Fakultas Kedokteran, 
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, 
Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Fakultas
Kesehatan Masyarakat , Fakultas Ilmu
Keperawatan, dan Fakultas Farmasi. 
Pada Bulan Juli, Direktorat
Kemahasiswaan melakukan proses 
pencairan beasiswa RSA PTI sebesar
Rp10.000.000 untuk Pembayaran Biaya
Penunjang Pendidikan Periode Bulan
Juli 2020 bagi 10 mahasiswa Penerima
Beasiswa RSA PTI.

9. Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN)

Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN) 
merupakan program beasiswa yang 
bernaung di bawah Yayasan Bina 
Pemuda Nusantara (BIMAN 
Foundation). Biman Foundation 
memiliki visi melahirkan pemuda yang 
berilmu, berkarakter, dan berprestasi. 
Beasiswa Bina Pemuda Nusantara 
Angkatan 3 diperuntukkan untuk 
mahasiswa reguler 2019. Beasiswa ini 
berupa biaya penunjang pendidikan 
sebesar Rp750.000/bulan dan program 
pembinaan (non asrama). Pada Bulan 
Juli ini, Direktorat Kemahasiswaan 
melakukan proses pencairan beasiswa 
BIMAN sebesar Rp15.000.000,- untuk 
10 mahasiswa program Sarjana dari 
Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, 
Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Peng. 
Budaya, Fakultas Kesehatan

Masyarakat, Fakultas Psikologi, 
Fakultas ISIP, Fakultas Ilmu Komputer,
dan Fakultas Farmasi.

10. Beasiswa Sinergi Foundation 

Beasiswa Sinergi Foundation adalah
beasiswa yang diberikan untuk
mahasiswa program sarjana yang 
mengikuti semua proses seleksi
langsung dilaksanakan oleh pihak

Sinergi Foundation. Pada bulan Juli, 
Direktorat Kemahasiswaan melakukan
proses pencairan beasiswa Sinergi
sebesar Rp4.000.000,- untuk
komponen biaya pendidikan Periode
Semester Genap Tahun Akademik
2019/2020 kepada 1 mahasiswa
Fakultas MIPA. 

11. Beasiswa Tugas Belajar Bappenas

Beasiswa tugas belajar Bappenas 
adalah beasiswa tugas belajar yang 
diperuntukan bagi PNS yang bekerja 
dalam bidang perencanaan yang 
sedang menempuh pendidikan di 
Universitas Indonesia. Proses seleksi 
beasiswa diselenggarakan langsung 
oleh tim beasiswa Bappenas. Pada 
Bulan Juli, Direktorat Kemahasiswaan 
mencairakan beasiswa sebesar 
Rp131,200,000,- untuk komponen biaya 
pendidikan dan penunjang pendidikan 
bagi 1 mahasiswa dari Sekolah Ilmu 
lingkungan UI.

12.Beasiswa JNE 

Beasiswa JNE adalah beasiswa yang

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

54



diperuntukkan bagi mahasiswa
Universitas Indonesia program Sarjana
(minimal semester 1 dan maksimal
semester 5) serta Program Diploma 
(minimal semester 1 dan maksimal
semester 3). Pada bulan Juli 2020 
Direktorat Kemahasiswaan melakukan
pencairan komponen biaya pendidikan
semester genap 2019/2020 bagi 7 
mahasiswa program S1 dari FKM, FH, 
FISIP, FK, FKG, F.Psi, dan Vokasi
dengan total Rp 7.000.000,-. 

13. Beasiswa BPJS TK 

Beasiswa BPJS TK adalah beasiswa
pendidikan yang diperuntukkan bagi
karyawan BPJS TK melalui program 
penyetaraan pascasarjana (S2) 
Okupasi yang sedang menempuh
pendidikan di Universitas Indonesia. 
Pada Bulan Juli, Direktorat
Kemahasiswaan mencairakan
beasiswa sebesar Rp 170,850,000 
komponen biaya pendidikan dan 
penunjang pendidikan bagi 1 
mahasiswa dari Fakultas Kedokteran.

14. Beasiswa Saintek

Beasiswa Saintek adalah beasiswa
yang diberikan oleh Kemenristek-BRIN 
dan merupakan bentuk pelaksanaan
penyiapan sumber daya manusia untuk
peningkatan kualitas penelitian, 
pengembangan, pengkajian dan 
penerapan (libangjirap) ilmu
pengetahuan dan teknologi. Beasiswa
ini diberikan kepada mahasiswa
jenjang S2 dan S3 di Universitas
Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2020 Ditmawa UI 
melakukan pencairan Biaya Pendidikan 
bagi penerima beasiswa Saintek untuk
periode semester genap 2019/2020 
sebesar Rp 1.381.850.000. Kemudian
pada tanggal 22 Juni 2020 diajukan
kembali permohonan pencairan Biaya
Penunjang Pendidikan untuk semester 
genap 2019/2020 sebesar
Rp2.477.100.000 kepada 106 
Mahasiswa Saintek yang tersebar dari
fakultas Kedokteran, FMIPA, FT, FEB, 
FKM, FASILKOM, FIA, SIL, dan FIB.

15. Beasiswa Pergola. 

Beasiswa Pergola merupakan
beasiswa yang diberikan oleh 
Persatuan Golf Alumni UI (Pergola UI) 
yang diperuntukkan bagi Mahasiswa
Universitas Indonesia Program Vokasi
(D3) dan Sarjana (S1) Reguler. 
Beasiswa ini merupakan beasiswa
operasional pendidikan. Pada tanggal
27 Juni 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan
permohonan pencairan untuk Biaya
Penunjang Pendidikan 24 mahasiswa
tersebut sebesar Rp 125.000.000 dari
fakultas FISIP, PSIKOLOGI, FMIPA, 
FASILKOM, FT, FIB, dan Vokasi. 

16. Beasiswa PT Adaro Indonesia 

Beasiswa PT Adaro Indonesia 
diperuntukan kepada mahasiswa S1 
Reguler yang berasal dari Fakultas
MIPA dan Fakultas Teknik. Pada bulan
Juli Direktorat Kemahasiswaan
melakukan pengajuan pencairan Biaya
Penunjang Pendidikan bagi penerima
beasiswa PT Adaro Tahap IV sebesar
Rp 73.500.000 untuk 35 mahasiswa
dari FMIPA dan FT.
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Beasiswa di Universitas Indonesia

No Nama Beasiswa

1 AEON

2 Angkasa Pura

3 Bank Shinhan

4 Bank Syariah Mandiri

5 Bazma Pertamina 

6 BCA

7 Beasiswa Dosen/Tendik UI

8 BEM UI

9 BI

10 BI (Magister)

11 Biman

12 BNI Syariah 

13 BPJS Ketenagakerjaan (YIIM)

14 BRIlian

15 BUMN

16 CIMB Niaga

17 CS Leader

18 Daewoong

19 Dana Abadi

20 Eka Tjipta

21 Erlangga

22 Garuda

23 Goodwill

24 Gugus Teladan

25 Hankook

26 PT Adaro Indonesia

27 Indocement

28 Indorunner

29 Inpex

30 Jardine

31 Jasa Tirta II

Kami menyampaikan daftar pemberi beasiswa bagi mahasiswa D3-S3 di UI, yaitu:

Beasiswa Swasta:
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No Nama Beasiswa

32 Jasatama

33 JNE

34 KEB Hana

35 Korindo

36 KS4

37 Lautan Luas

38 Lotte

39 Marga Jaya

40 Marubeni

41 Mizan

42 Muamalat

43 NAMA Foundation

44 Paragon

45 Parttime

46 Pergola

47 Posco

48 PT Hino Indonesia

49 Readi

50 RSA PTI 

51 Rumah Peradaban Shafa

52 Salim

53 SCS

54 Sea Indonesia

55 Sinergi Foundation

56 Tanoto

57 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

58 Tokopedia

59 Toyota

60 UFJ

61 WIC

62 YAGI
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No Nama Beasiswa
1 Badan Informasi Geospasial (BIG)
2 BAPPENAS
3 BATAN
4 BMKG
5 BNN
6 BP Batam
7 BPJS Kesehatan
8 BPOM
9 BPPT

10 BPS
11 DPR
12 FT UMI
13 Jawa Tengah
14 Kemendikbud
15 Kemenkes
16 Kemenkumham
17 Kemenpora
18 Kemensetneg
19 Kementerian Keluatan & Perikanan
20 Kementerian Ketenagakerjaan
21 Kementerian Keuangan
22 Kementerian Perhubungan
23 Kementerian Perindustrian
24 Kementerian Pertahanan
25 Kementerian Pertanian

Beasiswa Pemerintah Tugas Belajar:

No Nama Beasiswa

1 Afirmasi Dikti

2 Baznas

3 BIDIKMISI

4 BPPDN

5 Difabel

6 DKI (KJMU)

7 Jawa Barat

8 LPDP -BUDI DN

9 Pemkab Serang

Beasiswa Pemerintah:
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No Nama Beasiswa
26 Kementrian Lingkungan Hidup
27 Kominfo
28 Komisi Yudisial
29 KPK
30 KPPU
31 KPU
32 LAPAN
33 LEMHANAS
34 LIPI
35 Mahkamah Konstitusi
36 OJK
37 Pemkot Tangerang
38 Pemkot Tangerang Selatan 
39 PemproV Riau
40 PemproV Sulawesi Utara
41 Perpustakaan Nasional
42 PLN
43 POLRI dan STIK
44 PPATK
45 Sandi Negara
46 Sekolah Kementerian ESDM
47 Setkab
48 STABN Sriwijaya
49 Timor Leste
50 Wika (Beton)

No Nama Beasiswa

10 Pemkot Bogor

11 Pemkot Surabaya

12 Pemprov Riau

13 PMDSU

14 PPA

15 PPE

16 SAINTEK

17 TENDIK PASTI
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AKTIVITAS DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

1. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan pengumuman seleksi
penerimaan beasiswa Pergola UI 2020. 
Beasiswa Pergola UI 2020 
diperuntukan untuk mahasiswa S1, 
Program Vokasi, dan Pascasarjana. 
Kuota yang tersedia sebanyak 16 
mahasiswa untuk jenjang S1, 5 
mahasiswa untuk Program Vokasi, dan
2 mahasiswa untuk program 
pascasarjana. Proses pengumuman
kelolosan dapat diketahui melalui akun
Instagram Direktorat Kemahasiswaan
UI. Pengumuman dilakukan pada
tanggal 23 Juni 2020. 

2. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama mengadakan webinar 
Free Online Class dengan topik “Tips 
Jitu Tembus Beaiswa AAS (Australia 
Awards Scholarships). Webinar ini
diselenggarakan untuk memberikan
informasi penting tentang cara supaya
bisa tembus Australia Awards 
Scholarships. Pembicara dalam
webinar kali ini adalah Akhmad
Firmannamal, penerima 2 kali Beasiswa
AAS dan

mahasiswa Queensland University of 
Technology. 

Bagi para pelamar yang ingin
mendaftar beasiswa AAS, pembicara
selalu menyarankan agar langsung
mengakses ke link 
australiaawardindonesia.org untuk
melihat tentang teknis dan
pelaksanaan penerimaan beasiswa. 
Menurut Akhmad, terdapat empat
keyword yang membantu dalam
mengisi form pendaftaran online dan
meyakinkan joint selection team ketika
proses administrasi dan interview, 
antara lain : 

1. Pemberi beasiswa selalu mencari
calon pemimpin. Peserta harus
mem-branding dirinya sebagai
seorang pemimpin. Misalnya, 
mempunyai inisiasi melakuka
perubahan atau dapat
memecahkan suatu masalah
dengan kreatif;

2. Pahami tentang pengembangan
kemampuan diri. Berawal dari
pertanyaan tentang keputusan
memilih jurusan; 

3. Kontribusi tentang peningkatan
karir yang didapatkan setelah
mendapatkan beasiswa dan
program kuliah; 

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

59

Beragam aktivitas kemahasiswaan di level universitas dan fakultas yang diinisiasi baik oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI maupun oleh fakultas, program studi, bahkan mahasiswa di 
berbagai tingkatan sebagai berikut:



4. Kontribusi yang dapat diberikan
terhadap perkembangan di 
Indonesia. 

Acara webinar yang disiarkan pada
tanggal 24 Juni 2020 di kanal YouTube 
Direktorat Kemahasiswaan UI ini
mendapatkan antusias sebanyak 159 
penonton dari pemirsa youtube.

3. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama mengadakan webinar 
Free Online Class dengan topik
“Memilih Karir Sesuai dengan Minat
dan Bakat”. Acara ini diselenggarakan
untuk memberikan pengetahuan
tentang cara yang dapat dipelajarai
oleh semua orang dalam menentukan
bidang karir yang akan ditekuni agar 
tidak merasa salah dalam memilih
karir. Pembicara dalam webinar kali ini
adalah Kara Andrea Handali, M.Psi., 
Psikolog.

Menurut pembicara Eksplorasi bidang
karir dinilai penting karena pilihan
bidang yang diambil menjadi
pertanggungjawaban diri sendiri di 
masa depan. Menurutya Setiap orang 
memiliki kesempatan untuk
menentukan bidang karir dari dini, dan
memiliki kesempatan eksplorasi bidang
karir untuk menentukan karir yang 
cocok di masa depan. 

Untuk menentukan karir yang tepat, 
seseorang dapat berangkat dari
aktivitas yang sering dilakukan setiap
hari tanpa ada tekanan dan beban.  
Selain itu, 

penentuan karir yang tepat juga dapat
dilakukan dengan bertanya tentang
beberapa hal yang dapat dijadikan
pertimbangan sehingga seseorang
dapat melihat kecenderungan yang 
diyakini lebih nyaman. Acara yang 
diselenggarakan tanggal 2 Juli 2020 di 
kanal YouTube Direktorat
Kemahasiswaan UI ini telah ditonton
sebanyak 157 kali.

4. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Kelas Bersama mengadakan webinar 
Free Online Class dengan topik
“Excelence Communication Skill For 
Millenials”.  Acara ini diselenggarakan
untuk memberikan pengetahuan
kepada para milenial untuk belajar
menambah kemampuan dalam
komunikasi. Pembicara dalam acara ini
adalah Putiarsa Bagus Wibowo, S.Sos., 
M.I.Kom, Certified Corporate 
Communications Strategic PT Elnusa
Petrofin.

Menurut narasumber, trik yang dapat
dipelajari oleh generasi milenial supaya
dapat mengembangkan cara
berkomunikasi dengan baik adalah : 1) 
Selalu menjadi pendengar yang baik, 
supaya dapat menangkap pesan yang 
utuh; 2) Selalu berikan waktu untuk
mencerna sebuah informasi yan
didapat; 3) Hindari melakukan asumsi
terhadap informasi yang masuk; 4) 
Hindari menyimpulkan suatu hal secara
terburu-buru; 5) Selalu menanyakan
ulang jika ada informasi yang dirasa
masih kurang jelas.
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Selain itu, para komunikator juga harus
menguasai beberapa hal guna
menunjang cara komunikasi seperti 1) 
Selalu ada jeda dalam setiap berbicara. 
Jeda menjadi kunci supaya komunikatir
terlihat lebih professional; 2) Artikulasi; 
3) Selalu memperhatikan penekanan
dalam setiap komunikasi; 4) Jangan
lupa untuk selalu meberikan kesan
ramah dalam bahasa tubuh kita semua. 
Acara yang diselenggarakan tanggal 9 
Juli 2020 di kanal YouTube Direktorat
Kemahasiswaan UI ini telah ditonton
sebanyak 193 kali.

5. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Ambiz Indonesia menyelenggarakan
webinar online untuk membedah
lowongan pekerjaan yang sedang
dibuka. Webinar yang diselenggaraan
pada 23 Juni 2020 ini mengupas
tentang lowongan yang sedang dibuka
untuk mahasiswa dan freshgraduate
yang ingin mencari pekerjaan. Selain
itu, pada webinar tersebut dikupas juga
tentang teknis pelaksanaan
penerimaan yang berlaku di Ambiz
Indonesia. Lowongan-lowongan yang 
dibuka meliputi commercial and 
markrting, logistics and supply chain, 
operations, data and growth, dan
network and IT Solutions. Acara yang 
diselenggarakan melalui kanal zoom ini
diikuti oleh lebih dari 100 peserta.

6. Direktorat Kemahasiswaan UI turut
serta dan bergabung dalam webinar 
Dialog Industri yang diselenggarakan
oleh Tempo Media Group dan
bekerjasama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Topik
yang diusung dalam webinar tersebut
adalah “Menciptakan SDM Unggul
dengan Pendidikan Vokasi”. Pembicara
dalam acara tersebut antara lain Bapak
Wikan Sakarinto (Dirjen Pendidikan
Vokasi Kemendikbud RI), Ibu Devie
Rahmawati (Direktur Kemahasiswaan
UI), Bapak Rosan Roeslani (Ketua
Umum Kamar Dagang Indonesia), dan
Bob Azam (Wakil Ketua Bidang
Ketenagakerjaan APINDO). 

Webinar yang diselenggarakan pada
tanggal 3 Juli 2020 tersebut
membahas tentang dunia pendidikan
vokasi yang ada di Indonesia. Selama
ini permasalahan dunia vokasi selalu
diangap menjadi pilihan terakhir oleh
para siswa untuk melanjutkan
pendidikannya dan dianggap kurang
popular di mata masyarakat umum.

7. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menyelenggarakan rapat koordinasi
bersama terkait program 
kemahasiswaan bersama seluruh
Kaprodi di lingkungan Program Vokasi
UI. Rapat koordinasi tersebut
membahas tentang sinergi kegiatan
kemahasiswaan yang dapat diikuti oleh
mahasiswa Vokasi UI untuk
meningkatkan kemampuan diri. Pada
rapat tersebut terdapat dua agenda 
pembicaraan yang
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terkait kegiatan kemahasiswaan, yang 
pertama kegiatan kompetisi baik
nasional dan internasional, dan yang 
kedua terkait dengan The Duke of 
Edinburgh’s International Award.

Acara yang diselelnggarakan pada
tanggal 25 Juni 2020 ini dilaksanakan
melalui kanal zoom milik Direktorat
Kemahasiswaan UI. Acara dihadiri oleh
Direktur Kemahasiswaan UI, Kasubdit
Kerjasama dan Komunikasi, dan para
Kaprodi di Program Pendidikan Vokasi.

8. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
PT. Intiland Development Tbk
melakukan rapat koordinasi bersama
membahas tentang kerjasama lanjutan
dalam mendukung implementasi
Kampus Merdeka. Rapat lanjutan ini
dalam upaya mendukung Kontrak 
Kinerja 100 wirausahawan mahasiswa.

Rapat yang diselenggarakan melalui
kanal zoom pada tanggal 29 Juni 2020 
tersebut menghasilkan dua
pembahasan kegiatan Youth Panel 
yang dapat diselenggarakan segera. 
Kedua kegiatan

tersebut adalah Academic Community 
dan Investment Community. Setelah
rapat selesai dan program jangka
menengah telah terlihat, Intiland akan 
membuat program yang dapat tune-in
dengan kondisi mahasiswa UI.

9. Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengadakan rapat koordinasi bersama
perkumpulan Guru BK se Jakarta untuk
membahas pelaksanaan Webinar 
Kupas Tuntas Seputar SIMAK UI pada
tanggal 24 Juni 2020. Rapat koordinasi
membahas tentang teknis acara yang 
akan diselenggarakan dan informasi
penting terkait dengan
penyelenggaraan SIMAK UI Gelombang
2 tahun 2020. Pada rapat koordinasi ini
UI menegaskan kepada perkumpulan
Guru BK bahwa Ujian online akan
menggunakan sistem Computer Based 
Test (CBT), yang mana setiap peserta
dapat mengikuti tes dengan bantuan
perangkat seperti HP, Tab, Laptop, 
Komputer, untuk mengakses laman tes
SIMAK UI tersebut. Rapat juga
membahas tentang keikutsertaan guru 
BK di luar pulau Jawa supaya dapat
bergabung pada webinat sehingga
informasi SIMAK UI 2020 dapat
tersebar luar seluruh wilayah di 
Indonesia.

10. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menyelenggarakan Rapat Perluasan
Kerjasama dengan GETI Dagang
Mengenai Program Digital 
Creativepreneur. Program Digital 
Creativepreneur merupakan program
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yang dikhususkan bagi mahasiswa
yang memiliki jiwa bisnis untuk dibantu
dan dibimbing agar dapat meluaskan
produknya atau ide bisnisnya. Yang 
membedakan Program Digital 
Creativepreneur dengan yang lain 
adalah output yang akan didapatkan
oleh mahasiswa karena mahasiswa
memiliki akses untuk masuk sebuah
perusahaan mitra. Tujuan yang ingin
dicapai dalam kegiatan tersebut adalah
mempersiapkan para creativepreneur
global, memiliki modal /capital, dan
memiliki kesempatan untuk
memberikan social impact. 

Sebagai tahapan awal, disarankan agar 
UI memiliki club yang mewadahi
kegiatan tersebut, yang dapat diberi
nama Global Creativepreneur jika 
peminatnya banyak di kalangan 
mahasiswa. Sebagai kelanjutan
program dan pembuka, nantinya akan 
dibuat launching Program tersebut 
secara online dengan membuat 
Webinar dengan tema “Manusia
Unggul”. Rapat yang diselenggarakan
melalui kanal zoom ini dilaksanakan
pada tanggal 30 Juni 2020.

11. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melaksanakan Rapat bersama terkait
persiapan Kamaba dengan Direktorat
Pendidikan, Direktorat Sistem
Teknologi Informasi, dan UPT 
Perpustakaan UI. 

Rapat yang diselenggarakan pada 
tanggal 25 Juni 2020 ini membahas
tentang Program PKKMB UI yang 
dipimpin dan diselenggarakan oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI.

12. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menggelar rapat Pematangan The Duke
of Edinburgh‘s International Award
dengan pihak penyelenggara. Rapat
yang dilaksanakan pada 3 Juli 2020 
tersebut membahas tentang teknis
pelaksanaan yang akan dilakukan
dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan
The Duke of Edinburgh‘s International 
Award di UI akan fokus pada Bronze
Award yang mendapatakan waktu total 
6 bulan (Juli-Desember 2020). 3 bulan
untuk melaksanakan voluntary service, 
phsical recreation, dan skills serta
tambahan 3 bulan untuk melaksanakan
salah satu dari ketiga aktivitas
tersebut. Setiap bidang kegiatan
minimal dilakukan 1 jam per minggu.
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13. Direktorat Kemahasiswaan UI 
berinisiatif menyusun pertemuan 
bersama perwakilan Aliansi Kolektif
Mahasiswa (AKOMA) UI beserta Badan
Eksekutif Mahasiswa UI terkait
tuntutan penurunan Uang Kuliah
Tunggal (UKT) pada tanggal 15 Juli
2020. Kegiatan audiensi yang digagas
oleh Ditmawa UI ini bertujuan dalam
upaya menjembatani dan 
mempertemukan antara mahasiswa UI 
yang diwakilkan oleh Aliansi Kolektif
Mahasiswa (AKOMA) UI dengan pihak
Universitas Indonesia terkait tuntutan
perihal UKT. 

   
 

  

 

 
 

Setelah mendengarkan pesan yang 
disampaikan oleh mahasiswa, Ditmawa
UI memberikan berbagai penjelasan

terkait berbagai macam upaya, 
kegiatan serta aktivitas yang telah UI 
lakukan selama masa pendidikan jarak
jauh berlangsung. Selain itu, Ditmawa
UI juga memberikan gambaran secara 
jelas dan lengkap terkait usaha-usaha
yang telah UI lakukan terkait program 
mengenai UKT untuk mahasiswa. 

Kronologi Perjalanan Aksi Mahasiswa
Terkait Tuntutan UKT

Senin, 6 Juli 2020 Universitas 
Indonesia dipimpin oleh UI Prof. Dr. rer. 
nat. Rosari Saleh (Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan), Vita 
Silvira, S.E., M.B.A. (Wakil Rektor Bidang 
Keuangan dan Logistik), 
Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D. 
(Sekretaris Universitas), Parulian Paidi
Aritonang, S.H., LL.M., MPP. (Wakil 
Dekan II Fakultas Hukum), dan Dr. Devie 
Rahmawati, S.Sos., M.Hum (Direktur 
Kemahasiswaan) sebagai moderator,
melakukan pertemuan dengan pihak
mahasiswa yang diwakilkan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas 
Indonesia. Audiensi dilakukan melalui
kanal zoom meeting dengan agenda 
acara penyampaian hasil survey yang 
telah dilakukan oleh pihak BEM UI. 

Kamis, 9 Juli 2020 Akoma Beserta BEM 
UI bermaksud menyelenggarakan 
mimbar bebas secara luring terkait
tuntutan penurunan UKT UI pada masa
pandemi dan PJJ. Kegiatan tersebut 
tidak dapat dilangsungkan dikarenakan
pengajuan ijin baru diajukan H-1 ke
Pihak Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pihak Pengaman Linkungan Kampus 
(PLK) UI. Berdasarkan peraturan yang
tertuang dalam SOP Perizinan Kegiatan
yang telah disusun oleh Ditmawa UI, 
surat izin kegiatan harus dikirim ke
Ditmawa UI selambat-lambatnya dua
minggu sebelum acara dilakukan. 
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Inisiatif pertemuan yang dilakukan 
sebanyak empat kali antara Ditmawa UI 
dan perwakilan mahasiswa UI berjalan 
dengan lancar dengan dukungan pihak 
Ditmawa UI yang memberikan 
kesempatan kepada para mahasiswa 
untuk menyampaikan pendapat dan/
atau pesan yang dibawa untuk 
mewakili para mahasiswa.



BEM UI kembali berencana melakukan 
mimbar bebas dengan tuntutan yang 
sama. Merespon aktivitas Direktorat
Kemahasiswaan UI berinisiatif 
mengundang Akoma dan BEM UI 
berdialog diauditorium Pusgiwa UI 
sehingga tidak perlu melakukan aksi 
mimbar bebas di jalanan.

Kamis, 23 Juli 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI kembali
menginisiasi pertemuan dengan Akoma
dan BEM UI agar para mahasiswa dapat 
menyampaikan tuntutannya secara 
nyaman dan tidak di jalanan. Ditmawa
kembali membuka ruang dialog di 
Auditorium Gedung Pusgiwa UI.
Pertemuan berjalan dengan lancar
dengan dialog dua arah antara
mahasiswa UI dengan Ditmawa UI. 
Selain penyampaian pandangan, 
terdapat juga sesi tanya jawab antara
pihak mahasiswa dengan Ditmawa UI.
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Senin, 3 Agustus 2020 Berdasarkan 
hasil pertemuan hari Kamis, 23 Juli 
2020, Ditmawa menyampaikan tuntutan 
mahasiswa yang kemudian direspon 
oleh Wakil Rektor Bidang I untuk 
memfasilitasi pertemuan antara 
perwakilan mahasiswa dengan 
pimpinan universitas yang terdiri atas 
Prof. Dr. rer. nat Rosari Saleh (Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan), Vita Silvira, S.E., MBA. 
(Wakil Rektor Bidang Keuangan dan 
Logistik), Dr. Gede Harja Wasistha, 
CMA., (Wakil Dekan Bidang Sumber 
Daya, Ventura dan Administrasi Umum), 
Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum. 
(Direktur Kemahasiswaan UI), dan Dr. 
Titi Muswati Putranti, M.Si., (Direktur 
Keuangan UI). Acara audiensi dibuka 
oleh Direktur Kemahaiswaan dan 
dilanjutkan dengan pemaparan para 
pimpinan terkait berbagai macam hal di 
UI khususnya laporan keuangan 
Universitas Indonesia. Selain 
pemaparan materi dari para pimpinan, 
audiensi juga memberikan kesempatan 
buat mahasiswa untuk mengemukakan 
pendapat dengan dialog dua arah.



14. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menyelenggarakan rapat teknikal
dengan Peserta The Duke of 
Edinburgh‘s melalui kanal zoom online 
pada tanggal 6 Juli 2020. Rapat ini
diselenggarakan dengan tujuan
memperkenalkan kegiatan The Duke of

Edinburgh‘s International Award kepada
peserta yang telah mendaftar. 
Pertemuan online tersebut membahas
tentang Prinsip utama dari kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan oleh
peserta seperti Individual, Non-
kompetitif, Achieavable, Voluntary, 
Developmental, Balanced, Progeressive, 
Insiprational, Persistent, dan Enjoyable. 

Selain itu rapat juga mengenalkan
tahapan teknis untuk memulai award
bagi peserta baru seperti 1) Seluruh 
calon peserta menghubungi award 
leader dan mendaftarkan diri di 
www.onlinerecordbook.org - video 
tutorial akan diberikan oleh award 
coordinator/leader; 2) Setelah terdaftar, 
peserta menentukan kegiatan di setiap 
bidang kegiatan. Peserta harus 
berdiskusi dengan award leader. 
Peserta menentukan goal/tujuan dalam 
tiap-tiap kegiatan; 3) Setelah kegiatan-
kegiatan disetujui oleh award leader, 
peserta melakukan kegiata dan 
mencatat progres setiap minggu dalam 
ORB.

Edisi #5 | 20 Juni – 20 Juli 2020

66

16. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama
Program Pendidikan Vokasi UI 
menggelar acara Virtual Talk dengan
topik “Future Careers in Physical 
Rehabilitation”. Virtual Talk ini
diselenggarakan untuk Vitrual Talk ini
diselenggarakan untuk memberikan
sebuah gambaran tentang peluang
karir dan pendidikan yang dimiliki oleh 
tenaga kesehatan, khususnya untuk
program okupasi terapi, fisioterapi dll
dalam bidang rehabilitasi fisik. 
Pembicara dalam acara ini adalah Dr. 
Devie Rahmawati (Direktur
Kemahasiswaan UI), Suci Anatasia, 
B.Sc., PO, M.Sc (Human Movement 
Science Vrije University, Netherland), 
dan Satria Ardianuari, B.PO., MSRT 
(Rehabilitation Technology, University 
of Pittsburg, USA).

15. Direktorat Kemahasiswaan UI bersama 
Siberkreasi mengadakan Hangout 
online dengan topik “Suara Anak Muda 
Indonesia di Media Sosial, 
Bising/Berisi?”. Hangout Online ini 
diselenggarakan untuk melihat 
bagaimana generasi Millenial dan Gen 
Z mengekpresikan dirinya di media 
sosial.
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Dalam sambutannya Dr. Devie
Rahmawati menyampaikan pesan
penting bahwa masa depan pendidikan
dan karir yang dimiliki oleh pekerja
kesehatan dalam bidang rehabilitasi
fisik sangatlah bagus. Dalam
dambutannya juga dia mengatakan
bahwa profesi rehabilitasi fisik tidak
dapat serta merta tergantikan
fungsinya oleh peran mesin atau robot. 
Meskipun dalam perkembangan jaman
nanti terdapat berbagai macam alat
yang mampu diciptakan dalam
rehabilitasi fisik, namun hal tersebut
tidak serta merta akan menggantikan
peran manusia. 

Materi yang disampaikan dalam virtual 
talk yang diselenggarakan pada tanggal
18 Juli 2020 mengulas tentang peluang
pendidikan yang dapat diambil oleh 
lulusan-lulusan diploma Universitas
Indonesia. Suci Anatasia menjelaskan
bahwa pilihannya dalam Human 
Movement Science dilatarbelakangi
karena bidang tersebut memiliki
multidisiplin ilmu dan dapat
dimanfaatkan di berbagai sektor
pekerjaan. 

Sejalan dengan Suci, Satria Ardianuari
mengatakan bahwa untuk melanjutkan
pendidikan di luar tentang rehabilitasi
fisik, calon mahasiswa dapat memilih
berbagai program yang akan diambil. 
Calon mahasiswa harus menentukan
program untuk kebutuhan professional 
atau sebagai seorang akademisi. Acara 
yang diselenggarakan melalui kanal
zoom meeting dan live streaming 
YouTube ini telah ditonton sebanyak
1736 kali. 

17. Direktorat kemahasiswaan UI 
bekerjasama dengan Kelas Bersama 
mengadakan webinar dengan topik 
“Queensland as My Ph.D Destination”. 
Webinar ini dilaksanakan untuk 
memberikan gambaran melalui sajian 
pengalaman narasumber bagi calon-
calon mahasiswa yang ingin berkuliah 
di program S3. Ada empat poin pokok 
yang dibahas dalam Webinar ini yaitu 
mengapa studi S3 di Queensland, 
bagaimana cara menemukan 
supevisor, bagaimana cara menulis 
proposal penelitian yang baik, dan 
kehidupan PhD di Queensland. Selain 
itu narasumber memberikan tips dan 
trik agar bisa bersaing dengan 
mahasiswa luar indonesia untuk 
mampu berkulian di Queensland. 

Salah satu pembicara dalam webinar 
kali ini adalah Yanuar Farida 
Wismayanti yang merupakan seorang 
PhD Candidate di School of HUman 
Service and Social Workd, Griffith 
University menyebutkan bahwa ada 
empat elemen penting sebelum 
memulai studi S3 di luar negeri secara 
umum, yaitu persiapan diri secara 
matang, mencari beasiswa, merancang 
proposal penelitian, dan menemukan 
supervisor. Cukup banyak milestone 
yang harus ditempuh seorang PhD 
Candidatee untuk mendapatkan tujuan 
akhirnya. 

Pembicara lainnya yang tidak kalah 
mengesankan adalah Akhmad
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Firmannamal. Merupakan seorang PhD 
Candidate dari School of 
Communications, Queensland 
University of Technology. Firmannamal 
memberikan pemaparan mengenai 
cara pembuatan proposal penelitian 
yang baik untuk dapat diterima studi S3 
di luar negeri. Diakhir pemaparannya, 
pembicara mengingatkan kembali hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam 
menulis proposal penelitian. Pembicara 
juga menganjurkan sebelum dikirim 
kepada supervisor ada baiknya 
proposal penelitian yang telah dibuat 
diberikan kepada teman atau senior 
untuk di cek kembali kekurangan 
subtansi dari proposal penelitian 
tersebut.

Selain dari PhD Candedate, dalam
webinar ini juga didatangkan
Pembicara seorang Country Manager
Indonesia dan Philippina di University 
of Queensland yaitu Fitria Arsianti. 
Pembicara kali ini menyajikan sudut
pandang yang berbeda yaitu melalui
penerima aplikasi PhD dari calon
mahasiswa. Berdasarkan pemaparan
dari pembicara, persyaratan untuk bisa
menempuh studi di University of 
Queensland yang pertama adalah
pernah menempuh studi di universitas
baik tingkat sarjana maupun
pascasarjana. Kedua memiliki
pengalaman terkait penelitian, baik itu
menjadi peneliti di suatu lembaga, 
produktif dalam membuat scholary
papers yang telah diterbitkan di jurnal
akademik atau berpengalaman dalam
technical report. Terakhir adalah
kemampuan berbahasa Inggris dengan
minimal 6,5 IELTS untuk University of 
Queensland. Acara ini ditayangkan
secara langsung pada tanggal 10 Juli
2020 di kanal YouTube Kelas Bersama 
Kita dan telah ditonton sebanyak 585 
kali.

18. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bekerjasama dengan Kelas Bersama 
mengadakan seminar online (webinar). 
Webinar yang bertajuk Sedekah Ilmu
Untuk Indonesia ini membawa topik
Bagaimana Mempersiapkan Diri Masuk
ke Dunia Kerja. Webinar ini
dilaksanakan untuk memberikan kiat-
kiat dan tips mengenai mempersiapkan
diri sebelum memasuki dunia kerja dari
sudut pandang perusahaan yang 
mencari tenaga kerja.

Pembicara dalam webinar kali ini
adalah R. Aditya Subagyanto, seorang
Recruitment Expert Sinar Mas Mining.  
Sebelum memulai pemaparan materi
yang akan dibawakan, pembicara
pertama kali memberikan pesan untuk
seluruh pencari kerja. Jika seorang
mahasiswa baru keluar dari zona 
nyaman dalam hal ini dunia perkuliahan
dan mulai memasuki dunia kerja, ketika
di awal mengalami rintangan dan 
halangan jangan pernah menyerah dan 
jadikan halangan tersebut menjadi
pembelajaran untuk kedepannya.

Dalam dunia kerja kontemporer, 
terdapat empat tantangan besar yang 
harus dihadapi oleh tenaga kerja, baik
itu tenaga kerja baru maupun yang 
sudah lama bekerja. pertama adalah
globalisasi, kedua adalah digitalisasi, 
ketiga melimpahnya informasi dalam
media, dan terakhir ancaman non alam
yang dalam konteks tahun ini adalah
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pandemi Covid-19. Melalui tantangan
besar yang telah disebutkan
sebelumnya, pembicara menekankan
untuk mengatasi tantangan tersebut
seorang pencari kerja harus memiliki
empat kemampuan penting yaitu
adaptif, responsif, inovatif, dan kreatif. 

Untuk kedepannya, bidang studi yang 
paling banyak dibutuhkan dalam dunia 
kerja adalah STEM (Science, 
Technology, Engineering, dan Math). 
Keempat bidang studi ini menjadi
diminati karena perkembangan dunia 
yang telah mengarah kepada Artificial 
Intelegent. Namun pembicara
menyebutkan bagi mahasiswa dengan
bidang studi non-STEM tidak perlu
khawatir, karena tetap akan dibutuhkan
dalam dunia kerja, atau mungkin akan
dibutuhkan nanti pada waktunya. Acara 
yang diselenggarakan tanggal 25 Juni
2020 dalam platfom YouTube di kanal
Kelas Bersama Kita ini telah ditonton
sebanyak 336 kali.

19. Direktorat Kemahasiswaan mengikuti
rapat Sosialisai Program Kartu
Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) secara
online yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI. Acara diselenggarakan
pada tanggal 2 Juli 2020 melalui media 
zoom meeting. Rapat diikuti oleh 
perwakilan perguruan tinggi seluruh
Indonesia. Melalui PIP di tahun 2020, 
pemerintah memberikan bantuan
pendidikan bagi mahasiswa dalam
bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah
atau KIP Kuliah. KIP Kuliah akan
menjamin keberlangsungan kuliah
dengan memberikan pembebasan
biaya kuliah di perguruan tinggi dan 
bantuan biaya hidup bulanan bagi
mahasiswa yang memenuhi
persyaratan ekonomi dan akademik. 
Program KIP Kuliah diperlukan dalam
rangka meningkatkan akses dan

kesempatan belajar di perguruan tinggi 
serta menyiapkan insan Indonesia yang 
cerdas dan kompetitif.

Pada tahun 2020 terdapat 2 Jenis KIP 
Kuliah yaitu KIP Kuliah untuk 
mahasiswa baru Angkatan 2020 dna 
KIP Kuliah bantuan UKT 1 semester 
untuk mahasiswa Angkatan 2017-2019. 
Universitas Indonesia mendapatkan 
kuota untuk Angkatan 2020 sebanyak 
893 mahasiswa, angkatan 2019 
sebanyak 527 mahasiswa, angkatan 
2018 sebanyak 826 mahasiswa, 
angkatan 2017 sebanyak 1250 
mahasiswa. Pendaftaran KIPK bisa 
diakses pada laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id.

20. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
menyelenggarakan webinar Webinar 
Peran Masyarakat & Manajemen Stress 
saat Pandemi Covid-19. Pembicara 
dalam acara tersebut adalah Stela 
Natalia Mulia (Mojang Jawa Barat, 
Puteri Indonesia Kep. Indonesia Timur 
2019) dan Haniva Az Zahra (Associate 
Psychologist). Acara yang 
diselenggarakan pada Minggu, 17 Mei 
2020 membawakan topik masalah 
Virtual Interprofessional Social Services 
(ISS) 

Yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan upaya promotif dan 
preventif dalam mengatasi dampak 
dari pandemi wabah COVID-19 
terhadap kesehatan jiwa di lingkungan 
sekitar. Acara yang diselenggarakan 
melalui kanal zoom meeting ini diikuti 
oleh sebanyak 55 peserta. 
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APRESIASI DARI KEMAHASISWAAN

The Champions (Faculty of The Month) 
Juni - Juli 2020

Direktorat Kemahasiswaan UI berterima
kasih kepada segenap fakultas yang 
mahasiswanya telah menorehkan prestasi
di tingkat internasional, yaitu:

Fakultas Kedokteran

1. Juara MIT COVID-19 Challenge: Latin 
America vs COVID-19 “Track B. New 
Ways to Deliver Care in a COVID-19 
World”.

Fakultas Teknik

1. Juara 2 Global Student Challenge by 
CIOB 2020.

2. “Prix Coup De Coeur” (Tim ter- Favorit)
Solar & Energy Boat Challenge 2020.

The Heroes (Student of The Month)
Juni - Juli 2020

Adriana Viola Miranda

Adriana Viola Miranda adalah mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
yang meraih - Juara MIT COVID-19 
Challenge: Latin America vs COVID-19 
“Track B. New Ways to Deliver Care in a 
COVID-19 World”. Melalui kompetisi ini
Adriana menawarkan solusi berupa
pelayanan kesehatan dengan sistem
telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS

bagi yang tidak memiliki akses ke internet, 
agar dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang memadai bagi populasi
rentan dengan kondisi kronis. 

Selamat Adriana Viola Miranda, Universitas
Indonesia bangga padamu.

Tidak hanya Adriana Viola Miranda, ucapan
terima kasih dan rasa bangga juga kami 
tujukan kepada heroes lainnya:

1. M Khaerun Zuhry, Dame Satrio, Vania
Salim, Gabriel Reyes, Muhamad Zuhdi 
Ali, Athena Anatolia Firdauzi, Putri 
Rebecca Hutagaol, Achnaf Fauzan, 
Fadhil Nurrohman, Iko Septiyahardi, 
Arief Kurniawan, Ade 
Hendra,Muhammad Fauzan, Aly 
Abdussalam, Ilham Hutama Putra, 
Khairun Naziri Batubara dari Fakultas
Teknik UI.
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Kebanggan Indonesia yang dimulai dari prestasi para sivitas akademika UI merupakan
sebuah capaian yang harus diingat dan diapresiasi setinggi-tingginya oleh semua pihak. 
Berbagai capaian yang diraih sivitas akademika layak didokumentasikan sebagai salah satu
bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka. Adapun capaian yang didokumentasikan
ialah capaian heroes (mahasiswa) dan champions (fakultas atau prodi).
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SPESIAL APRESIASI

11. Daewoong Foundation, atas beasiswa
yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.

12. Mitsubishi UFJ Foundation, atas
beasiswa yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.

13. Yayasan Inspirasi Indonesia 
Membangun (YIIM)-BPJS 
Ketenagakerjaan, atas beasiswa yang 
telah diberikan kepada mahasiswa UI 
yang telah berhasil disalurkan. 

14. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, atas beasiswa yang telah
diberikan kepada mahasiswa UI yang 
telah berhasil disalurkan. 

15. Kementerian Sekretariat Kabinet, atas
beasiswa yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.

16. STEM Akamigas- Kementerian ESDM, 
atas beasiswa yang telah diberikan
kepada mahasiswa UI yang telah
berhasil disalurkan.

17. Yayasan Bina Pemuda Nusantara, atas
beasiswa yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.

18. Sinergi Foundation atas beasiswa yang 
telah diberikan kepada mahasiswa UI 
yang telah berhasil disalurkan.
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Seluruh capaian program Direktorat Kemahasiswaan UI tidak dapat diperoleh tanpa
dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima
kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gunawan dan Tim Kantor 
Penerimaan Mahasiswa Baru, atas kerja
sama penyelenggaraan webinar Kupas
Tuntas SIMAK UI 2020. 

2. Ibu Dra. Ester Damanik, M.Pd, dan Tim 
Musyawarah MGBK DKI Jakarta, atas
dukungan dan bantuan dalam
penyelenggaraan kegiatan webinar Kupas
Tuntas SIMAK UI 2020. 

3. Ibu Ratih Savitri Ali, atas beasiswa
RSAPTI yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI.

4. Baintelkam Polri, atas kerja sama
kegiatan sosial Bakti Untuk Negeri 
tahap 2. 

5. Kelas Bersama, atas kerja sama diskusi
online untuk mengajak masyarakat dan 
mahasiswa UI untuk tetap aktif dan 
produktif di masa pandemic.

7. Tempo Media Group, atas kerja sama
kegiatan webinar “Menciptakan SDM 
Unggul dengan Pendidikan Vokasi”. 

8. PT. Intiland Development Tbk, atas kerja
sama lanjutan untuk mendorong
peningkatan soft skill mahasiswa UI. 

9. GeTi, atas perluasan kerja sama Program 
Digital Creativepreneur untuk
meningkatkan jiwa interpreneur
mahasiswa UI.

10. Siberkreasi, atas kerjasama diskusi online 
selama masa pandemi covid-19 untuk
mengajak masyarakat dan komunitas aktif
menyebarkan konten positif di dunia maya.



19. Bappenas, atas beasiswa yang telah
diberikan kepada mahasiswa UI yang 
telah berhasil disalurkan.

20. JNE, atas beasiswa yang telah
diberikan kepada mahasiswa UI yang 
telah berhasil disalurkan.

21. BPJS Tenaga Kerja, atas beasiswa
yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.

22. Kemenristek-BRIN, atas beasiswa yang 
telah diberikan kepada mahasiswa UI 
yang telah berhasil disalurkan.

23. Pergola UI, atas beasiswa yang telah
diberikan kepada mahasiswa UI yang 
telah berhasil disalurkan.

24. PT Adaro Indonesia, atas beasiswa
yang telah diberikan kepada
mahasiswa UI yang telah berhasil
disalurkan.
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https://www.lensaindonesia.com/2020/07
/17/direktorat-kemahasiswaan-ui-bagikan-
1-100-paket-sembako-bagi-warga-
depok.html

https://metro.sindonews.com/read/11707
4/170/1100-warga-depok-dapat-bantuan-
dari-ditmawa-ui-1596010059

https://kawani.tv/warta-komunitas/1-100-
paket-sembako-di-gelontorkan-direktorat-
kemahasiswaan-ui-untuk-warga-depok/

https://headtopics.com/id/ditmawa-ui-
bagikan-1-100-paket-sembako-bagi-warga-
depok-14387430

PUBLIKASI MEDIA MASSA ONLINE
Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi media terhadap aktivitas dan 
capaian para mahasiswa UI setiap bulan. Berikut tautan berita pada bulan Juni - Juli 2020:

https://www.lensaindonesia.com/2020/07/17/direktorat-kemahasiswaan-ui-bagikan-1-100-paket-sembako-bagi-warga-depok.html
https://metro.sindonews.com/read/117074/170/1100-warga-depok-dapat-bantuan-dari-ditmawa-ui-1596010059
https://kawani.tv/warta-komunitas/1-100-paket-sembako-di-gelontorkan-direktorat-kemahasiswaan-ui-untuk-warga-depok/
https://headtopics.com/id/ditmawa-ui-bagikan-1-100-paket-sembako-bagi-warga-depok-14387430
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https://www.antaranews.com/berita/1626
838/1423-peserta-ikuti-ujian-simak-ui-
secara-daring

https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/GKdOagEk-1-423-peserta-ikuti-
simak-ui-daring-perdana

https://m.rri.co.id/go/qS1peu4

https://edukasi.kompas.com/read/2020/0
8/07/080943371/10-besar-kampus-lolos-
didanai-pkm-lima-bidang-2020?page=all

https://m.rri.co.id/go/okRIbuq

https://indopos.co.id/read/2020/06/27/23
9869/borong-lagi-medali-ini-prestasi-
berikutnya-mahasiswa-ui-di-tiga-kompetisi-
dunia/

https://www.antaranews.com/berita/1626838/1423-peserta-ikuti-ujian-simak-ui-secara-daring
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdOagEk-1-423-peserta-ikuti-simak-ui-daring-perdana
https://m.rri.co.id/go/qS1peu4
https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/07/080943371/10-besar-kampus-lolos-didanai-pkm-lima-bidang-2020?page=all
https://m.rri.co.id/go/okRIbuq
https://indopos.co.id/read/2020/06/27/239869/borong-lagi-medali-ini-prestasi-berikutnya-mahasiswa-ui-di-tiga-kompetisi-dunia/
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Publikasi Media Online

Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi segala informasi terkait
kemahasiswaan di media sosial. Berikut gambar publikasi media sosial yang telah kami 
sebarkan pada bulan Juni - Juli 2020.
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Direktorat Kemahasiswaan UI 
mengundang seluruh pihak, khususnya
mahasiswa UI untuk:

1. Mengirim informasi seputar kegiatan;
2. Prestasi mahasiswa;
3. Saran serta masukan terhadap

dinamika kampus.

Kirimkan informasi tersebut ke email 
dirmawa@ui.ac.id dengan subjek:

1. Laporan kegiatan_fakultas asal_bulan
kegiatan (untuk kegiatan acara);

2. Prestasi_fakultas asal_bulan
perlombaan (untuk prestasi);

3. Saran/ masukan_fakultas asal (untuk
saran serta masukan).

dirmawa@ui.ac.id
@kemahasiswaan_ui
@kemahasiswaan.ui
kemahasiswaan UI
@kemahasiswaanUI
0813 8338 6360

Gedung Baru
Pusat Kegiatan Mahasiswa
Lt. 1 Kampus UI Depok
16424
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