
Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

1

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi UI 2020

Geliat Unit Kegiatan Mahasiswa

Event Kolaborasi Bersama Mitra

Prestasi Mahasiswa UI

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Profil Mahasiswa Baru UI

Untuk Indonesia Aksi Sosial Mahasiswa UI

Spesial Event Bersama Mitra

Pelayanan Beasiswa UI

The Champion and The Heroes of The Month



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

2

KA
B
A
R

BUKU KINERJA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

ND   NESIA
U
I

NTUK



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

3



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

4



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

5



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

6



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

7

Kabar Kemahasiswaan

Aksi Sosial UI

Special Event Bersama Mitra

Prestasi Mahasiswa

Pelayanan Beasiswa

Aktivitas Bulan Ini

Layanan Mahasiswa

Apresiasi Dari Kemahasiswaan

Spesial Apresiasi

Liputan Berita & Publikasi

Redaksi

DAFTAR ISI

9

45

49

51

62

79

87

89

71

84

102



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

8



PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI UI

Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

9

Kegiatan Pilmapres tingkat UI dimulai dari
tanggal 15 Mei 2020 dengan agenda 
sosialiasi kepada semua fakultas dan
Program Vokasi. Proses sosialisasi
dilakukan secara cepat melalui surat
edaran tentang penerimaan calon
mahasiswa berprestasi masing-masing
yang ditujukan kepada para pimpinan
fakultas.

Berbarengan dengan proses sosialisasi, 
setiap fakultas juga diminta untuk
menyiapkan berkas kelengkapan
mahasiswa berprestasinya untuk
keperluan tahapan seleksi administrasi. 
Seleksi administrasi dilakukan untuk
melihat dan memastikan bahwa calon
mahasiswa berprestasi tidak ada yang 
melanggar atiran-aturan dasar yang telah
ditetapkan seperti ketentuan usia dan

irektorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia telah selesai dan berhasil
menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat
Universitas Indonesia tahun 2020. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi adalah satu

kegiatan rutin tahunan Ditmawa UI untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa jenjang
S1 dan Program Vokasi untuk nantinya menjadi “wajah” atau perwakilan mahasiswa UI di 
tingkat nasional dalam acara Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional. 

D

maksimum semester. Berkas kelengkapan
ini maksimal harus diserahkan ke panitia
paling lambat tanggal 20 Mei 2020.

menjadi “wajah” atau
perwakilan mahasiswa
UI di tingkat nasional
dalam acara Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi
Tingkat Nasional.

“ 

”
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Setelah segala kelengkapan berkas terpenuhi dari
semua mahasiswa perwakilan fakultas dan 
Program Vokasi, panitia Pilmapres melakukan
proses review makalah dan CV yang dilaksanakan
pada

• tanggal 26 – 28 Mei 2020. Proses review ini
dilakukan untuk melihat ketentuan format 
yang telah ditetapkan. 

• Setelah review makalah dan CV selesai, tim
panitia langsung melakukan seleksi presentasi 
makalah dan wawancara CV kepada semua
mahasiswa yang dilakukan pada 29 – 30 Mei 
2020, dilanjut psikotes tanggal 2 Juni 2020, 
dan terakhir Focus Group Discussion pada 
tanggal 3 Juni 2020.

• Tahun 2020 menjadi tahun pertama kalinya
kegiatan Pilmapres di UI dilakukan dengan
cara daring. Kegiatan secara daring dilakukan
dengan alasan keamanan mengingat pandemi
Covid-19 masih terus berlanjut.

Pada tahun ini, penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat UI dibantu oleh 
para dewan juri yang telah ditunjuk melalui Surat penunjukan langsung oleh Rektor
Universitas Indonesia. Penunjukan juri pada tahun 2020 didasarkan atas pertimbangan
pengalaman dan latar belakang keilmuan yang dapat mendukung kesuksesan Pilmapres UI. 
Adapaun juri-juri Pilmapres 2020 adalah sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

1 Drs. Amelita Lusia, M.Si Juri Curriculum Vitae (CV)

2 Rezi Riadhi Syahdi, S.Farm., M.Farm Juri Curriculum Vitae (CV)

3 Dr. Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc Juri Curriculum Vitae (CV)

4 Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D Juri Makalah

5 Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc, M.M Juri Makalah

6 Dr. Untung Yuwono Juri Makalah

7 Djauhari Jatus Sulichah, S.S., M.Sc Juri Bahasa Inggris

8 Junaidi, S.S., M.A. Juri Bahasa Inggris

9 Dra. Sitaresmi, M.Sc Juri Bahasa Inggris

10 Farida Kurniawati, S.Psi., M.Sp.Ed.,Ph.D., Psikolog Juri Psikotest

11 Dr. Adriana Soekandar Ginanjar, M.S., Psikolog Juri Psikotest

12 Dra. Yudiana Ratna Sari,. M.Si,.Psikolog Juri Psikotest
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Penyelenggaraan Pilmapres 2020 secara
daring memaksa tim panitia dan juri harus
bekerja ekstra keras untuk tetap menjaga
kualitas proses seleksi Pilmapres UI supaya
mampu menjaring mahasiswa terpilih
sebagai model mahasiswa Universitas
Indonesia di kancah nasional. 

Permasalahan yang muncul pada
penyelenggaraan Pilmapres secara daring 
adalah koneksi internet yang tidak stabil. 
Ketidakstabilan internet ini dinilai sangat
mengganggu karena dapat merusak
konsentrasi, baik mahasiswa maupun tim
panitia. 

Selain itu, tantangan terbesar pelaksanaan
penjurian melalui proses daring juga
sangat dirasakan oleh tim juri. Pada 
pelaksanaan Pilmapres UI tahun 2020 
secara daring, juri harus bekerja lebih
keras tidak hanya dalam melakukan
penilaian secara tertulis, tapi juga dalam
melihat ekspresi dari dari setiap
mahasiswa ketika berinteraksi dengan
para juri. Hal ini menjadi penting karena
proses penilaian juga mempertimbangan
segi psikologi peserta. 

Pada tahun 2020 ini peserta pilmapres dari
jenjang S1 adalah

• Daniell Edward Raharjo dari Fakultas
Kedokteran, 

• Putri Khumairotuz Zahra dari Fakultas
Kedokteran Gigi, 

• Muhammad Attorik Falensky dari
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, 

• Kenny Anderson dari Fakultas Teknik, 

• Heru Annas Syahdio dari Fakultas
Hukum, 

• Faris Abdurrachman dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, 

• Rafi Ronny Wazierdari Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya, 

• Anggie Wijaya dari Fakultas Psikologi, 

• Dizza Aliftsa Agus dari Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, 

• Fatimah Syakura dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat, 

• Clouddian Fazalmuttaqin dari Fakultas
Ilmu Komputer, 

• Putri Amalia Novianty dari Fakultas Ilmu
Keperawatan, 

• Aprilia Hiumawan dari Fakultas Farmasi, 

• Hisyam Yusril Hidayat dari Fakultas Ilmu
Administrasi. 

Sedangkan dari jenjang vokasi adalah

• Andrian Alamsyah Saputra, 

• Dinda Afifah Kurniawan, dan

• Jean Nursyahbani Ninkeula.
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Acara yang diselengarakan secara daring 
ini dihadiri oleh Prof. Ari Kuncoro S.E., 
M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas
Indonesia, Prof. Dr. rer.nat. Rosari Saleh 
selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, Dr. Devie Rahmawati
selaku Direktur Kemahasiswaan UI, Drs. A 
G Sudibyo, M.Si selaku Kasubdit Prestasi
Mahasiswa, Mila Viendyasari, M.Si selaku
Kasubdit Kerja sama Mitra, para Dekan
Fakultas, para Manajer Bidang
Kemahasiswaan Fakultas, dan 7600 
mahasiswa Universitas Indonesia yang 
tergabung dalam live streaming di kanal
YouTube Direktorat Kemahasiswaan UI. 

Pada jenjang S1, juara pertama Pilmapres
UI diraih oleh Dizza Aliftsa Agus dari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
juara kedua Daniell Edward Raharjo
dari Fakultas Kedokteran, dan juara
ketiga adalah Kenny Anderson dari
Fakultas Teknik. Sedangkan untuk
program Vokasi, juara utama diraih
oleh Jean Nursyahbani Ninkeula. 

Selain penganugrahan terhadap juara
utama, Acara Puncak Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi UI juga
menganugrahkan juara dalam berbagai
kategori. Berikut merupakan juara pada
tiap kategori:

PUNCAK APRESIASI PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

Direktorat Kemahasiswaan UI untuk 
pertama kalinya dalam sejarah 
menyelengarakan acara Puncak Apresiasi 
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat 
Universitas tahun 2020 secara daring 
melalui streaming YouTube Direktorat 
Kemahasiswaan UI. Perhelatan akbar
tahunan ini dilakukan melalui daring oleh 
sebab pandemi Covid-19 yang masih
berlanjut. 

Acara Puncak Apresiasi Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi secara daring 
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 
Juni 2020. Acara ini merupakan puncak
kegiatan Pilmapres setelah melalui
serangkaian tahapan seleksi yang telah
dilakukan oleh tim panitia dan juri tingkat
UI.

Agenda utama acara Puncak Apresiasi
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun
2020 adalah pengumuman mahasiswa
berprestasi terpilih tingkat nasional pada 
jenjang S1 dan Program Vokasi yang 
nantinya akan menjadi perwakilan UI pada 
acara Pilmpares tingkat nasional yang 
diselenggarakan oleh Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
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NO Kategori NAMA FAKULTAS

1 Juara Mahasiswa Berprestasi Utama Dizza Aliftsa Agus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2 Juara II Daniell Edward Raharjo Kedokteran

3 Juara III Kenny Anderson Teknik

4 Vokasi Terbaik Jean Nursyahbani Ninkeula Vokasi

5 Karakter Terbaik Faris Abdurrachman Ekonomi dan Bisnis

6 Curriculum Vitae (CV) Terbaik Dizza Aliftsa Agus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

7 Makalah dan presentasi terbaik Kenny Anderson Teknik

8 Bahasa Inggris terbaik Dizza Aliftsa Agus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

9 Rumpun Ilmu Kesehatan Terbaik 1 Daniell Edward Raharjo Kedokteran

10 Rumpun Ilmu Kesehatan Terbaik 2 Aprilia Hiumawan Farmasi

11 Rumpun Ilmu Kesehatan Terbaik 3 Fatimah Syakura Kesehatan Masyarakat

12 Rumpun Sains dan Teknologi Terbaik 1 Kenny Anderson Teknik

13 Rumpun Sains dan Teknologi Terbaik 2 Clouddian Fazalmuttaqin Ilmu Komputer

14 Rumpun Sains dan Teknologi Terbaik 3 Muhammad Attorik Falensky Matematika dan IPA

15 Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora Terbaik 1 Dizza Aliftsa Agus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

16 Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora Terbaik 2 Faris Abdurrachman Ekonomi dan Bisnis

17 Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora Terbaik 3 Heru Annas Syahdio Hukum

DAFTAR PEMENANG
MAHASISWA BERPRESTASI UI TAHUN 2020
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Berikut merupakan mahasiswa
berprestasi dari setiap fakultas yang 
bertanding di tingkat Universitas
Indonesia. Tujuh belas (17) mahasiswa
ini merupakan mahasiswa terbaik
yang dipilih melalui penjaringan yang 
ketat, mulai dari tingkat
departemen/prodi hingga tingkat
fakultas, dan berakhir menjadi finalis di 
tingkat universitas.

PROFIL MAHASISWA 
BERPRESTASI UI
2020



Daniell Edward Raharjo adalah
mahasiswa berprestasi perwakilan dari
Fakultas Kedokteran sekaligus menjadi
juara 2 dalam ajang Pilmapres UI 2020. 
Mahasiswa kelahiran Tangerang Selatan 26 
Juli 1999 yang meminati bidang anatomi, 
fisiologi, dan kardiologi ini memiliki hobi
menggambar, desain grafis, riset, dan ice 
skating. 

Selain kesibukan di bidang akademis, 
Daniell selalu berusaha untuk
mengembangkan dirinya dengan aktif di 
berbagai kegiatan non-akademik seperti
organisasi, konferensi, dan perlombaan di 
samping kegiatan perkuliahan.

Daniell sekarang menjabat sebagai
Director of Academics di Execetive
Committee Asian Medical Students’ 
Association International (AMSA) yang 
memiliki kesempatan untuk bekerja sama
dengan mahasiswa kedokteran dari
mancanegara. Sebagai Director of 
Academics, Daniell bertanggung jawab
untuk memimpin dan mendireksi
perlombaan akademik internasional, 
termasuk menghubungi juri-juri dari
berbagai negara.

Di AMSA International Daniell juga terlibat
di kegiatan lainnya, seperti menjadi bagian

dari COVID-19 AMSA Global Health 
Initiative dengan rekan-rekan untuk
mengembangkan media edukasi
masyarakat di masa pandemik ini. Dalam
organisasi AMSA, dia juga memiiki
kesempatan untuk terlibat secara aktif di 
skala universitas, yaitu AMSA-UI, sebagai
Director of Finance yang membantu
mengkoordinir penggalangan dana untuk
berbagai program kerja dan juga
sebelumnya di skala AMSA-Indonesia 
sebagai Research Team.

Berbagai capaian prestasi juga sudah
diraih oleh Daniell selama menjadi
mahasiswa, antara lain medali Emas di 
Gadjah Mada International Competition of 
Anatomy 2019, 1st Runner Up Scientific 
Paper Competition di East Asian Medical 
Students’ Conference 2019 di Bangkok, 
Juara 1 di Indonesian Medical Physiology 
Olympiad, dan Juara 1 di UI Merchandise 
Design Competition 2018. 

Daniell sangat bersyukur karena mampu
memperoleh predikat juara 2 Mahasiswa
Berprestasi UI 2020 serta Mahasiswa
Beprestasi Terbaik Rumpun Ilmu
Kesehatan dan mengharumkan nama
fakultas dan keluarganya. Dia berharap
predikat tersebut dapat menginspirasi
teman-temannya untuk terus berupaya
menjadi lebih baik dibanding diri mereka
yang sebelumnya dan menjadi teladan
bagi orang di sekitar mereka.
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Putri Khumairotuz Zahra merupakan
mahasiswa berprestasi dari Fakultas
Kedokteran Gigi. Mahasiswa kelahiran 8 
November 1999 ini memiliki hobi
membaca buku dan berkumpul bersama
teman-teman. Bagi Putri, dua hobi
tersebut saling melengkapi dimana
membaca buku adalah sebagai me-time 
bagi dia setelah penatnya berkecimpung di 
dunia luar, dan berkumpul bersama teman
merupakan cara Putri untuk me-recharge 
energi karena dia bisa mengobrol santai
bahkan sampai diskusi serius.

Selain sibuk dalam dunia akadademis, 
Putri juga sibuk di luar perkuliahan seperti
kegiatan bakti sosial. Berbagai bakti sosial
telah dijalani oleh Putri, mulai yang 
lokasinya di Jakarta, Bogor, Dieng, 
Indramayu, Lampung, hingga NTT. 

Selain kesibukan tersebut, Putri juga aktif
dalam membangun sebuah komunitas 
yang diberi nama Kitabersama (ig: 
@kita_bersama.id). Komunitas ini 
merupakan komunitas yang bertujuan 
untuk menggerakkan anak muda 
Indonesia peduli terhadap penyelesaian 
masalah yang ada di 
IndonesiaKitabersama menyediakan
wadah kontribusi dengan melakukan 
inspirational dan social campaign dan 

saat ini sedang berfokus pada social 
campaign COVID-19 membantu 
masyarakat yang ekonominya terdampak 
COVID-19.

Berbagai capaian prestasi telah didapatkan
oleh Putri selama menjadi mahasiswa, 
seperti semifinalist lomba International 
Dental Physiology Quiz (IDQP, 2019) di 
University of Malaya, Malaysia; juara II 
lomba poster publik Olimpiade Kreasi dan
Cipta Media Penyuluhan Kesehatan Gigi 
dan Mulut (OPERCULUM 2020) di 
Semarang; dan juara II dalam poster publik
3rd Hasanuddin Dentistry Scientific 
Competition tahun 2018 . 

Pada acara Pilmapres 2020, topik makalah
yang diangkat oleh Putri yaitu sebuah
program yang komprehensif untuk
memberantas karies gigi (gigi yang rusak) 
pada anak PAUD yang berusia 4-6 tahun. 
Hal yang mendasari adalah karena 90% 
anak Indonesia memiliki karies gigi dan
pada usia terebut merupakan usia paling 
penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak, serta dalam
merubah perilaku mereka. Jika karies tidak
ditangani, maka akan mengganggu
tumbuh kembang, mempengaruhi kognitif, 
dan kualitas hidup mereka. Oleh karena
itu, dibutuhkan upaya pencegahan karies
dari jenjang paling awal yaitu prasekolah
(PAUD) dengan menggagas program ABCD 
(Ayo Berantas Caries Dini). Program 
berbasis pendidikan formal akan
terintegrasi dengan guru dan UPT 
Puskesmas untuk menginformasikan
pentingnya menjaga kesehatan gigi.

Bagi Putri, mapres bukan hanya sekadar
mencari yang terbaik, melainkan menjadi
wadah untuk terus berproses dan belajar
untuk membaktikan diri pada nusa, 
bangsa, dan agama sesuai dengan motto 
yang dia pegang “satyaku kudharmakan, 
dharmaku kubhaktikan”. Baginya, menjadi 
mapres adalah sebuah amanah yang besar 
di mana amanah itu dimulai dari hal yang 
kecil yaitu meng-encourage dan memotivasi
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orang-orang di sekitarnya, termasuk hal
sesederhana menjadi the best version of 
yourself untuk berprestasi dan berkarya. 
Hal yang besar adalah mengharumkan
nama almamater dan bangsa dengan
prestasi, karya, dan hal-hal lain yang dapat
dia lakukan. Menjadi mapres memiliki
tanggung jawab sosial dan moral yang 
begitu besar.

Muhammad Attorik Falensky adalah
mahasiswa berprestasi perwakilan dari
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. Mahasiswa kelahiran
Kota Sungai Penuh pada 11 Juli 1999 yang 
memiliki hobi membaca buku ini memiliki
cita-cita untuk memajukan kampung
halaman dengan menjadi Walikota Sungai 
Penuh ataupun Gubernur Jambi.

Selain sibuk di bidang akademis, 
Muhammad Attorik Falensky juga memiliki
kegiatan sosial di luar kampus. Kegiatan
sosial pendidikan yang telah dlakukan
sejak tahun 2013 yaitu membuka rumah
belajar melalui organisasi sosial pendidikan
yang telah dirintis yang diberi nama
“Sungai Inspirasi”. Sungai Inspirasi
merupakan organisasi yang dirintis
bersama anak bimbingan yang telah
dibentuk yang bertujuan untuk
memajukan dan mengembangkan

pendidikan di Sungai Penuh Kerinci. 
Kegiatan yang dilakukan Sungai Inspirasi
diantaranya adalah membuka rumah
belajar gratis bagi siswa/i di Sungai Penuh
Kerinci, hingga mengadakan berbagai event 
yang menyebarluaskan informasi
mengenai perguruan tinggi negeri yang 
tentunya sulit didapatkan oleh anak
daerah dan melakukan bimbingan lomba
bagi anak-anak daerah.

Selain berkegiatan sosial, Muhammad 
Attorik Falensky juga aktif mengikuti
kegiatan prestasi. . Beberapa capaian
penting adalah dia mendapatkan
penghargaan The Best Paper 2 tahun
berturut-turut dalam kompetisi yang sama, 
yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah ASEAN 
Geography Smart 2019 dan 2020 yang 
diadakan oleh Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung. Setiap kali mengikuti
LKTI dia selalu mengangkat permasalahan
daerah terpencil yang kurang dikenal atau
diketahui permasalahannya. Pada ahun
2019 Falensky mengangkat tentang
pemetaan potensi Sumber Daya Alam di 
Pulau Morotai yang merupakan salah satu
pulau terdepan Indonesia dan pada tahun
kedua saya menjadikan laporan Kuliah
Kerja Lapangan 2 Geografi di Purwokerto
tentang Penilaian Kualitas Lingkungan
dalam mendukung SDGs.

Selain itu, pada 2019 Falensky juga
menerbitkan 2 artikel jurnal pada
prosiding Seminar Nasional III 
Pascasarjana Geografi UGM. Jurnal yang 
pertama mengangkat tentang
pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci
berdasarkan sektor ekonomi unggulannya, 
dan jurnal kedua berbicara tentang
wilayah kesesuaian pertambangan batu
kapur di Provinsi Sulawesi Selatan.

Prestasi Falensky tidak berhenti di situ. Dia
juga menjadi Top 10 dalam lomba karya
tulis ilmiah FORESTIME yang diadakan oleh
Universitas Sumatera Utara yang 
mengangkat tema tentang strategi mitigasi 
bencana kebakaran hutan dengan
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memanfaatkan citra satelit yang kemudian
dipublikasikan di Jurnal Geografi
Lingkungan Tropik. Selain di tingkat 
Nasional, Falensky juga mengikuti 
perlombaan tingkat Internasional yaitu The 
X International Natural Science Tournament
(INST) yang diselenggarakan pada Februari 
2020 di Warsaw, Polandia. INST merupakan 
kompetisi keilmiahan yang memacu para 
mahasiswa dari seluruh dunia untuk 
mencari solusi inovatif berdasarkan fakta 
ilmiah atas suatu permasalahan yang  
telah dan sedang terjadi di dunia.

Dalam Pilmapres UI 2020 saya mengangkat 
makalah tentang pemanfaatan Revolusi 
Industri 4.0. di bidang teknologi geospasial 
dalam menanggulangi masalah pandemi 
COVID-19 di Kota Sungai Penuh yang 
berjudul CONFIRMS (COVID INFORMATION 
SYSTEMS) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko 
Penyebaran COVID-19 di Kota Sungai 
Penuh Provinsi Jambi.

Bagi Falensky, Mapres adalah suatu 
kesempatan untuk mengembangkan 
wawasan dan memperkaya pengalaman 
yang luar biasa. Sebagai putra daerah 
rantau pengalaman menjadi Mahasiswa 
Berprestasi merupakan pengalaman yang 
berkesan dan tentunya kesempatan untuk 
memperkenalkan kampung halaman yang 
dibanggakan. Selain itu, menjadi Mapres 
artinya memiliki tanggung jawab moral dan 
sosial baik dilingkungan Universitas 
Indonesia maupun di masyarakat, 
sehingga menjadi Mapres sudah 
memberikan semangat untuk menjaga 
perilaku dilingkungan kampus dan 
semakin berkontribusi di masyarakat bagi 
Falensky.

Kenny Anderson adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan dari Fakultas
Teknik. Mahasiswa kelahiran Jakarta 4 
Januari 2000 ini memiliki hobi memasak, 
traveling, dan cita cita sebagai
wirausahawan seperti yang sudah dicita-
citakan sejak kecil. 

Selain sibuk perkuliahan, Kenny sering
mengikuti kepanitiaan dan organisasi di 
kampus, mulai dari organisasi tingkat 
jurusan sampai tingkat Universitas, dari 
kepanitiaan di Fakultas sampai kegiatan 
internasional. Selain mengikuti kegiatan di 
dalam kampus, Kenny juga sering
mengikuti berbagai perlombaan baik 
nasional maupun internasional. 

Pada final Pilmapres UI 2020 Kenny 
mengangkat topik untuk meningkatkan 
peluang dan kesempatan kerja bagi para 
kaum difabel yang sering kali 
mendapatkan diskriminasi di dalam dunia 
kerja. Tidak hanya membuka kesempatan 
kerja, tetapi Kenny juga berharap agar 
mereka dapat menjadi seorang wirausaha 
untuk menciptakan lapangan kerja bagi 
para masyarakat Indonesia, khususnya 
bagi kaum difabel.
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Bagi Kenny, Mapres lebih dari sekadar 
gelar. Menjadi Mapres merupakan sebuah 
kehormatan dan tanggung jawab. 
Kehormatan untuk mengungkapkan rasa 
terima kasih kepada orang- orang yang 
telah dilalui serta tanggung jawab untuk 
menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi 
orang lain. Menurut Kenny, seorang
Mapres tidak boleh lupa dengan dirinya
sendiri. Mapres tidak boleh lupa dari mana 
kita berasal, siapa orang- orang yang telah 
mendukung, dan bagaimana dia dibentuk 
sebagai orang yang berbudi.

Heru Annas Syahdio adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan dari Fakultas
Hukum. Heru Annas Syahdia lahir di 
Jakarta pada tanggal 27 April 1999. 
Mahasiswa berusia 21 tahun yang memiliki
hobi mencoba hal baru ini memiliki cita-
cita menjadi ahli hokum dalam
penyelesaian sengketa, baik litigasi
maupun alternatif penyelesaian sengketa
lainnya. 

Selain memang pandai dalam dunia
akademik, Heru Annas Syahdio juga aktif
dan memiliki beberapa prestasi non 
akademik. Salah satu prestasi internasional
individu yang menjadi andalan adalah
raihan titel Honorable Mention dalam ajang
perlombaan Nanyang Technological Model

United Nations. Pada saat itu Heru Annas
Syahdio berlomba untuk meratifikasi
konvensi hukum laut (UNCLOS) dengan
peran sebagai representasi negara
Amerika Serikat. Persaingan yang ketat di 
tingkat internasional memacu semangat
dia untuk bisa membanggakan nama
kampus di level internasional. 

Selain berprestasi di dunia non akadmik, 
Heru Annas Syahdio juga memiliki
pengalaman dalam kegiatan pengambdian
masyarakat dengan menjadi volunteer. 
Sejak semester 2 dia telah terjun sebagai
volunteer untuk Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat sebagai salah satu staff 
dokumentasi data. Kemudian pada awal
tahun 2020 Heru Annas Syahdio juga
menjadi volunteer untuk Habitat for 
Humanity Indonesia untuk membangun
fasilitas sekolah di daerah industri Cilegon, 
Banten. 

Makalah yang ditulis oleh Heru Annas
Syahdio dalam final Mapres 2020 adalah
tentang kesejahteraan sosial bagi para 
pemulung yang bermukim di sekitar TPST 
Bantargebang. Heru Annas Syahdio
mencoba menawarkan sebuah program 
bernama “Bantargebang Berdaya sebagai 
bentuk asuransi sosial dalam skala 
komunitas”. Bantargebang Berdaya adalah
suatu kegiatan yang menawarkan sebuah 
mekanisme pendataan sosial baru yang 
dapat diadopsi oleh Kementerian Sosial 
untuk mendata para pekerja iinformal di 
Indonesiia. Menurut Heru, penulisan 
makalah ini sebagai salah satu bentuk 
kontrbusi saya kepada masyarakat sekitar 
karena memang sejak berumur satu tahun
Heru Annas Syahdio tinggal di Bekasi
dengan jarak kurang dari 4km dari TPST 
Bantargebang.

Menurut Heru Annas Syahdio, Mapres 
bukanlah mereka yang setiap saat selalu 
berprestasi, tetapi mereka yang bisa 
mencerminkan karakter pekerja keras dan 
pantang menyerah. Bagi Heru, Mapres 
bukan orang yang selalu jadi terbaik setiap
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saat dan di setiap aspek hidupnya, tetapi 
mereka yang pernah merasakan kegagalan 
tetapi bisa bangkit untuk menjadi lebiih 
baik lagi. Dalam perspektif dia, seorang 
Mapres bertanggung jawab untuk 
menunjukkan keseimbangan antara 
kehidupan akademik dan sosialnya. 

Faris Abdurrachman adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis. Faris, sapaan akrabnya, lahir
pada 30 Maret 1998 di kota Bandung, Jawa
Barat. Mahasiswa berusia 22 tahun yang 
memiliki hobi Membaca, bermain game, 
menulis ini memiliki cita-cita sebagai
Intelektual publik, akademisi, dan pembuat
kebijakan. 

Selain memang pandai dalam dunia
akademik, Faris juga memiliki segudang
prestasi di dunia non akademik. Faris
menjadi salah satu dari 12 pemenang
seluruh dunia dalam kegiatan IMF Fund 
Challenge dan nanti akan diundang
menghadiri IMF-WB Annual Meeting di 
Washington D.C. sebagai perwakilan dari
Indonesia. Dalam lomba tersebut Faris
bersama rekannya membuat analisis
makroekonomi untuk Turki di tahun 2015. 

Selain itu, prestasi unggulan lainnya adalah
menjadi juara kedua Maybank Go-Ahead 
Challenge, lomba kasus bisnis yang diikuti
oleh mahasiswa di seluruh dunia. Faris
sukses menjadi juara kedua dari 60,000 
pendaftar di seluruh dunia. Dalam lomba
tersebut, dia diberikan kesempatan untuk
mengikuti perlombaan simulasi bisnis
dalam hal membangun startup, melakukan
presentasi di depan venture capital, dan
melakukan negosiasi mergers & 
acquisitions. Faris juga mengikuti SNU-DB 
Business Case Competition yang diadakan
di Seoul dan sukses memenangi juara tiga. 
Dalam lomba tersebut, saya bersama
rekan saya mempresentasikan solusi kami 
untuk meningkatkan social impact 
perusahaan fintech Amartha.

Makalah yang ditulis oleh Faris dalam final 
Pilmapres membahas tentang topik 
pemberdayaan warung yang sampai
sekarang masih menggunakan praktik 
bisnis tradisional dan menyulitkan proses 
pengembangan usaha menjadi produktif 
dan berskala besar. Karena warung 
merupakan bagian penting dari ekonomi 
informal, maka diperlukan usaha untuk 
menggabungkan warung dengan 
ekosistem digital agar dapat “naik kelas” 
dan meningkatkan produktivitas. Untuk 
itu, perlu dibangun juga ekosistem offline 
dalam bentuk pendampingan dan 
pelatihan bagi warung-warung agar 
mereka dapat dengan mudah bermigrasi 
ke ekosistem digital.

Bagi Faris menjadi Mahasiswa Berprestasi
adalah suatu ajang untuk give-back ke
masyarakat melalui solusi yang kreatif dan
berguna. Menurut dia, menjadi mapres
merupakan suatu keberuntungan, yang 
mana seorang mahasiswa dapat
bermanfaat bagi masyarakat luas dan
menjadi kebanggan tersendiri karena
dapat terus berpretasi.
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Rafi Ronny merupakan mahasiswa
berprestasi perwakilan dari Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya. Rafi, sapaan
akrabnya lahir pada pada tanggal 18 
Desember 1999. Mahasiswa berusia 21 
tahun ini memiliki hobi hobi membaca 
buku fiksi, serta memancing ikan.

Selain memang cerdas dan sibuk di dunia
akademik, Rafi juga aktif dalam dunia non 
akademik. Rafi merupakan anggota pada 
UKM English Debate Society Universitas 
Indonesia dan sering mengikuti 
perlombaan Debat Bahasa Inggris tingkat 
Nasional. Prestasi yang menjadi unggulan 
Rafi dalam mengikuti pilmapres ialah 
menjadi penerima Beasiswa dari Human 
Development UI untuk mengikuti 
pertukaran pelajar ke Jepang pada tahun 
2018; terpilih menjadi Duta Muda 
Indonesia untuk Ajang Sister Cities 
Internasional di Beijing pada tahun 2018; 
serta terpilih sebagai Indonesia-U.S. 70th

Youth Ambassadors oleh Kementerian 
Luar Negeri RI pada tahun 2019. 

Saat ini Rafi sedang menjalani kesibukan di 
IKAP-JSC (Ikatan Keluarga Alumni Pemuda –
Jakarta Sister City), sebuah organisasi non-
profit yang dibentuk oleh Dinas Pemuda 
dan Olahraga DKI untuk membantu 
Pemerintah dalam menyeleksi perwakilan

negara dalam ajang Internasional yang 
melibatkan Sister Cities (Kota Kembar).

Dalam Seleksi Mapres, makalah Rafi
mengangkat topik “Diplomasi Budaya 
Zamrud Khatulistiwa sebagai Representasi 
Indonesia-Sentris”, yang membahas 
tentang perlunya perubahan terhadap 
bentuk promosi kebudayaan Indonesia 
sebagai respons terhadap visi Indonesia-
Sentris. Makalah ini juga merupakan 
respons terhadap banyaknya kebudayaan 
Indonesia yang terancam punah.  

Menurut Rafi, menjadi mahasiswa 
berprestasi merupakah suatu amanah dan 
anugerah yang diberikan bagi seseorang 
untuk “Menjadi Wajah” dari institusi 
mereka masing-masing. 

Dengan selesainya proses seleksi 
mahasiswa berprestasi, Rafi ingin 
bekerjasama dengan dosen di fakultas 
saya untuk menerbitkan makalah saya 
agar dapat dibaca dan bermanfaat bagi 
khalayak ramai. Dengan demikian, dapat 
memenuhi tanggung jawab titel 
mahasiswa berprestasi dan berkontribusi 
pada negara.
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Anggie Wijaya adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan dari Fakultas
Psikologi. Anggie lahir pada tanggal 3 April 
1999. Mahasiswa usia 21 tahun yang 
memiliki hobi membaca, mulai dari komik, 
novel, sampai ke buku-buku non-fiksi ini
memiliki cita-cita sebagai psikolog. 

Selama menjadi mahasiswa, Anggie juga
aktif sebagai Curator di 
TEDxUniversitasIndonesia. Tugas Anggie
sebagai Curator di 
TEDxUniversitasIndonesia adalah mencari
speaker dan mengkurasi speech yang akan
mereka sampaikan agar menarik dan
sesuai dengan tema yang dibawa setiap
tahunnya. 

Tahun ini tema yang diangkat adalah
“Imagine the Future of Us” dan berhasil
mengundang 10 speakers dari berbagai
bidang dan latar belakang untuk berbicara
di panggung TEDxUniversitasIndonesia, 
seperti Widya Sawitar, Celestine Wenardy, 
dan Manik Marganamahendra. Meskipun
dijalankan dalam kondisi yang tidak
menentu akibat pandemi, Anggie bersama
tim TedX mendapatkan respons positif dari
penonton mengenai acara tersebut.

Prestasi yang pernah diraih oleh Anggie di 
bidag non akademis seperti Juara 3 Paper 
Psikologi pada lomba yang 
diselenggarakan oleh HIMPSI Jaya, Juara 1 
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 
tingkat regional, dan semi-finalis pada
lomba debat Bahasa Inggris ACDC ALSA 
UGM. Atas beberapa prestasi tersebut dan 
hasil wawancara, Anggie pun diberikan 
beasiswa tersebut dan dipercayai untuk 
mewakili penerima beasiswa lain untuk 
memberikan speech di depan perwakilan 
POSCO TJ Park di Indonesia.

Makalah yang ditulis oleh Anggie adalah 
tentang kekerasan seksual berbasis 
gambar/ image based sexual abuse yang 
didefinisikan sebagai segala bentuk 
pengambilan, penyebaran, dan atau 
pengancaman untuk menyebarkan gambar

privat dan seksual seseorang tanpa 
persetujuan orang tersebut. Karya Tulis 
Ilmiah yang diangkat berangkat dari 
keresahan dan kekesalan Anggie ketika 
melihat banyaknya kasus kekerasan 
seksual yang dilakukan di ranah media 
sosial dan menghancurkan kehidupan 
orang. Salah satu contoh bentuk 
kekerasan ini yang cukup familiar di 
kalangan masyarakat adalah menyebarkan 
foto telanjang mantan kekasih setelah 
putusnya sebuah hubungan untuk balas 
dendam atau membuat korban stress. Ada 
banyak bentuk dari kekerasan ini dan 
sayangnya kesadaran masyarakat akan isu 
ini masih minim.

Menurut Anggie mapres bukan hanya 
sekadar titel. Lebih dari itu Mapres adalah 
bentuk tanggung jawab bagi kita untuk 
berkontribusi menciptakan suatu solusi 
untuk mengatasi permasalahan yang ada 
dengan menggunakan pengalaman dari 
pencapaian-pencapaian yang telah diraih. 
Menurutnya, pencapaian tersebut bisa 
diraih karena dukungan banyak orang, 
mulai dari orangtua yang membiayai 
kuliah, teman-teman yang meminjamkan 
catatan ketika saya pergi lomba, dan dosen 
yang memberikan ilmu dan bimbingan 
ketika saya membuat makalah.
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Dizza Aliftsa merupakan mahasiswa 
berprestasi perwakilan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik dan sekaligus menjadi 
juara Pilmapres UI 2020 yang akan menjadi 
wakil UI di tingkat nasional. Mahasiswi 
tahun ketiga di jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional UI kelahiran Jakarta pada 23 
Juni 1999 ini memiliki hobi workout barre
dengan diselingi high intensity trainings. 
Mahasiswi berusia 21 tahun ini memiliki
cita-cita berkarir sebagai Diplomat di 
Kementrian Luar Negeri atau sebagai 
konsultan kebijakan publik dan government 
relations. 

Selain sibuk dengan kegiatan akademik, 
Dizza juga sibuk dengan berbagai kegiatan
di luar perkuliahan seperi menjadi anggota 
BEM FISIP UI di Departemen Keilmuan. 
Dari sana Dizza sempat menjadi Project 
Officer dari perlombaan ilmiah di FISIP. 
Selanjutnya, Dizza juga menekuni Model UN 
atau Simulasi Sidang PBB yang 
dilombakan. Dia berkiprah di Model UN 
selama 1.5 tahun, dari semester 3 hingga 
semester 6.

Pada kegiatan Model UN, Dizza sering
mengikuti berbagai lomba dari tingkat 
nasional, regional, hingga internasional, 
baik yang diselenggarakan di Denpasar, 
Maastricht University, hingga Boston, 
Amerika Serikat di Harvard University. 
Selain mengikuti lombanya, Dizza pun 
pernah menjabat sebagai Secretary-General
di suatu konferensi MUN tingkat regional. 
Selain berperan dalam pengembangan diri, 
berbagai pengalaman ini pun menjadi 
modal Dizza dalam mengikuti Pilmapres UI 
2020.

Selain kesibukan di atas, kesibukan lain 
yang dilakukan Dizza adalah magang. 
Selain itu, Dizza juga mengurus proyek 
sosial yang baru saja dia mulai untuk 
pekerja informal yang terdampak Covid-19. 
Setelah prosesi Pilmapres, Dizza ingin 
menggunakan sisa waktunya sebagai 
mahasiswa untuk mendalami lebih lanjut 
bidang yang dia minati melalui penulisan

jurnal, mengikuti lomba di luar zona 
nyaman, dan yang paling utama yaitu 
meneruskan proyek sosial.

Bagi Dizza, Mapres bukan lah yang “paling 
cerdas” atau “paling berprestasi”. Namun, 
Mapres adalah mahasiswa yang dipercaya 
dapat menjiwai berbagai aspek dari 
tanggungjawab seorang mahasiswa: 
akademis, non-akademis, sosial, dan 
kontribusi pada masyarakat. Oleh karena 
itu, penilaian dalam Pilmapres sendiri 
meliputi banyak hal dan komposisinya 
tersebar di berbagai aspek. 
Tanggungjawab terkait gelarnya pun 
banyak, namun yang paling utama baginya 
adalah bahwa Mapres dapat menjadi 
pribadi yang teladan bagi sekitarnya dan 
siap berkontribusi bagi negara dan 
masyarakat luas.

Fatimah Syakura adalah mahasiswa
berprestasi dari perwakilan fakultas
kesehatan masyarakat. Mahasiswa
kelahiran Tokyo pada tanggal 27 
Desember 1998 memiliki hobi menulis dan 
bercerita. Sejak saya masih menduduki 
bangku SMA, Fatimah berminat untuk 
berkontribusi meringankan beban 
pengelolaan sampah di Indonesia. Oleh 
karenanya, 
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cita-cita Fatimah adalah menjadi penulis 
dan dosen yang turut serta menyelesaikan 
masalah pengelolaan sampah. 

Kesibukan non-akademik Fatimah Syakura
selama menjadi mahasiswa adalah 
konseptualisasi proyek pemilahan sampah 
di perumahan mewah. Fatimah
mengembangkan konsep tersebut dengan 
cara aktif mengikuti konferensi, 
mempresentasikan ide, dan mengikuti 
perlombaan nasional maupun 
internasional dengan bertema lingkungan. 
Selain itu, pengembangan konsep juga 
dilakukan secara nyata dengan 
membentuk komunitas pemilahan sampah 
yang berjudul “Pilahin”. Komunitas ini 
terdiri dari beberapa mahasiswa 
Universitas Indonesia dan sedang 
menjalankan proyek pilot di Jakarta Timur.

Prestasi yang pernah diraih oleh Fatimah 
adalah memenangkan Best Presentation 
Award pada konferensi Recycling and Waste 
Management di Jepang. Ide yang Fatimah 
ajukan adalah pengelolaan sampah yang 
sedang dicobakan di salah satu
perumahan Jakarta Timur melalui
komunitas Pilahin.

Selain itu Fatimah juga pernah
mendapatkan kesempatan menjadi oral 
presenter di International Conference on 
Education and Multimedia Technology di 
Nagoya. Artikel ilmiah tersebut berisi
tentang penelitian hubungan kondisi
pendidikan kebersihan sekolah dasar
dengan perilaku membuang sampah
sembarangan.

Topik makalah yang Fatimah angkat dalam
Pilmapres UI 2020 adalah program 
“Pilahin” sebagai strategi pengurangan
pembuangan sampah anorganik dari
perumahan mewah DKI Jakarta ke tempat
pemerosesan akhir di Bantar Gebang. 
Pilahin adalah program yang menyediakan
rekayasa sosial untuk mengoptimalkan
partisipasi warga dalam memilah sampah
di rumah serta pendistribusian sampah

yang kurang laku di pasar ke pihak
pengolah melalui situs yang 
memanfaatkan Sistem Informasi Geografi. 

Menurut Fatimah, menjadi Mapres adalah
salah satu tangga yang dibutuhkan untuk
mewujudkan cita-cita menjadi ahli
manajemen sampah. Karena capaian
tersebut dapat memudahkan bagi dirinya
untuk menuntut ilmu lebih jauh di luar
negeri. Sementara itu, hal lain yang ingin
Fatimah kerjakan setelah mendapatkan
gelar mahasiswa berprestasi adalah
berbagi pengetahuan dan pengalaman
kepada mahasiswa lain terkait
kemampuan menulis serta softskills dalam
kehidupan yang dibutuhkan untuk
berupaya menjadi sosok yang bermanfaat.

Clouddian Fazalmuttaqin adalah
mahasiswa berprestasi perwakilan
Fakultas Ilmu Komputer. Mahasiswa
kelahiran 10 Juni 1999 yang memiliki hobi 
menonton film dan membaca novel ini
memiliki keinginan menjalani karir sebagai 
business consultant di salah satu big 3 
management consulting firm (McKinsey, 
Bain, BCG) setelah kuliah nanti. 

Selain kesibukan akademis, saat ini 
Clouddian juga sedang mengetuai salah 
satu organisasi Badan Otonom (BO) di
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Fasilkom bernama SISTEM. Visi yang 
dimiliki SISTEM adalah akselerasi 
kapabilitas mahasiswa Fasilkom dari segi 
pengetahuan, kemampuan, dan 
pengalaman pada bidang minat bisnis, 
teknologi, dan sistem informasi.

Selain itu saat ini Clouddian juga sedang
mengikuti program XL Future Leader Batch 
8 sebagai kesibukan lain. Program XL 
Future Leader berfokus pada pilar effective 
communication, innovation and 
entrepreneurship, dan managing change.
Bergabung dalam program XL Future 
Leader menjadi jembatan baginya untuk 
menjalin koneksi dengan mahasiswa dari 
berbagai universitas dan background study. 
Selain itu, program ini juga membantu dia
dalam merencanakan target-target yang 
ingin dicapai di masa depan dan sekaligus 
memacunya untuk selalu meningkatkan 
kapabilitas diri dalam hard skill dan soft skill 
untuk mencapai target-target tersebut.

Clouddian juga aktif dalam kegiatan sosial. 
Salah satu aksi sosial yang dilakukan 
adalah proyek edukasi kepada anak-anak 
yatim dan/atau piatu di Desa Putra, Depok 
melalui organisasi ShARE UI. Terdapat dua 
kegiatan yang dilakukan selama proyek 
sosial tersebut. Kegiatan pertama adalah 
mengajak anak-anak untuk 
menggambarkan impian mereka pada 
selembar kertas, sehingga dapat 
memotivasi mereka dalam mencapai 
impian tersebut.  Kemudian, kegiatan 
kedua adalah rangkaian pos permaian 
yang disusul dengan makan bersama 
dengan anak-anak. 

Berbagai capaian telah didapatkan oleh
Clouddian selama menjadi mahasiswa. 
Salah satunya adalah prestasi dalam 
business case competition. Business case 
competition adalah kompetisi pemecahan 
masalah bisnis dan pengajuan proposal 
solusi berdasarkan kasus bisnis yang 
diberikan. Sebagai mahasiswa Fasilkom, 
salah satu variasi dari business case 
competition yang juga sering dia ikuti

adalah business IT case competition yang 
menekankan aspek IT dalam solusi yang 
diajukan. 

Pada final Pilmapres UI 2020, Clouddian
mengangkat topik pemanfaatan teknologi 
Artificial Intelligence (AI) dalam membantu 
sosialisasi pajak untuk meningkatkan 
angka wajib pajak UMKM. UMKM
memegang kurang lebih 60 persen dari 
Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. 
Ide yang diusulkan adalah implementasi 
sistem yang mampu mendapatkan dan 
mengelola daftar target UMKM secara 
lengkap, serta mengkalkulasi prioritas dari 
semua UMKM tersebut untuk dilakukan 
sosialisasi pajak. AI digunakan untuk dapat 
mengidentifikasi UMKM-UMKM yang 
berjualan secara online melalui 
pengelolaan big data. Selain itu, ide 
tersebut juga mengusulkan adanya 
integrasi basis data dengan kementerian-
kementerian terkait untuk dikombinasikan 
dalam sistem tersebut, sehingga mampu 
mendapatkan daftar UMKM yang lebih 
lengkap.

Bagi Clouddian, menjadi mapres bukan 
hanya suatu bentuk pembuktian diri atas 
prestasi yang telah dicapai, tetapi juga 
ajang untuk berkontribusi, berbagi, dan 
memberikan inspirasi kepada sesama. 
Ditengah pandemi yang sedang terjadi, 
Clouddian merasa bahwa mapres memiliki 
tanggung jawab sosial untuk menjadi 
contoh bagi mahasiswa-mahasiwa lain dan 
masyarakat di lingkungan sekitar, untuk 
kemudian menunjukkan bahwa mapres 
harus tetap mampu berkarya dan 
menciptakan perubahan melalui 
kolaborasi.
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Putri Amalia Novianty adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan Fakultas Ilmu
Keperawatan. Mahasiswa kelahiran Jakarta 
pada tanggal 09 November 1998 yang 
memiliki hobi membaca, baik membaca 
buku ataupun berita ini memiliki cita-cita
sebagai Nurse Politician di Indonesia,
sehingga mampu memperjuangkan peran
perawat agar memiliki kekuatan secara 
politik demi meningkatkan kesejahteraan 
profesi. 

Selain aktif menjadi mahasiswa, Putri juga 
menjabat sebagai Ketua BEM FIK UI 2020 
dan juga menjadi bagian dari tim
kampanye dalam Gerakan Fight Corona 
Together. Selama menjadi Ketua BEM, 
Putri mampu bekerja sama dengan
fungsionaris BEM dan kemahasiswaan FIK 
UI untuk mengumpulkan uang sekitar 16 
juta untuk membantu mahasiswa FIK UI 
atas kebutuhan kuota internet selama
pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Gerakan Fight Corona Together adalah
bentuk kontribusi Putri untuk tetap
menjaga pahlawan keluarga yang bekerja
dalam sektor informal agar tetap bekerja
secara aman—sesuai protokol kesehatan—
melalui pembagian 10.000 masker dan 
1.000 handsanitizer, yang alhamdulillah 
telah tercapai dan akan meng-scale up 
gerakannya dengan membagikan paket
sembako juga.

Prestasi yang pernah diraih oleh Putri 
adalah menjadi 1st Winner Essay 
Competition Insympofest 2019 dan 
menjadi delegasi FIK UI untuk ikut dalam 
pertukaran pelajar ke Mahidol University, 
Thailand selama 2 minggu.

Gagasan produk yang dibawa oleh Putri 
dalam final Pilmapres yaitu Digital Local 
Language (Dilan) Interpreter. Dilan 
Interpreter ini adalah sebuah bentuk 
digitalisasi interpreter untuk prestasi yang 
pernah diraih oleh Putri adalah menjadi 1st

Winner Essay Competition Insympofest 
2019 dan menjadi delegasi FIK UI untuk 
ikut dalam pertukaran pelajar ke Mahidol 
University, Thailand selama 2 minggu. 

Gagasan produk yang dibawa oleh Putri 
dalam final Pilmapres yaitu Digital Local 
Language (Dilan) Interpreter. Dilan 
Interpreter ini adalah sebuah bentuk 
digitalisasi interpreter untuk
mengeliminasi hambatan bahasa melalui 
penyediaan jasa juru bahasa daerah pada 
aplikasi tersebut. Ide tersebut datang
dilatarbelakangi oleh hambatan bahasa
yang terjadi di unit pelayanan kesehatan
Indonesia. Keberagaman bahasa daerah di 
Indonesia menjadi sebuah tantangan
untuk tenaga kesehatan, khususnya
perawat yang berkontak langsung selama
24 jam dengan pasien. Terlebih lagi
hambatan bahasa ini juga dapat
mengancam keselamatan pasien sehingga
mempengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan. 

Bagi Putri, menjadi mapres itu adalah 
sebuah label strategis di mana dia dapat 
memanfaatkan gelar itu untuk 
mempengaruhi orang ke arah yang lebih 
luas lagi. Mengikuti mapres adalah sebuah 
tambahan ilmu Putri dalam 
pengembangan diri sehingga mampu
menemukan batasan – batasan baru yang 
belum ditemukan sebelumnya. 
Mendapatkan gelar Mapres juga menjadi 
sebuah tanggung jawab sosial untuk terus 
berkontribusi bagi UI dan Indonesia.
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Aprilia Hiumawan adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan Fakultas Farmasi. 
Mahasiswa kelahiran Jakarta 2 April 2000 
ini memiliki hobi traveling dan kegiatan
seni. Mahasiswa berusia 20 tahun ini
sekarang sedang menempuh perkuliahan
di semester 6. 

Selain kesibukan di bidang akademik, 
Aprilia Hiumawan juga aktif dalam kegiatan
non akademik seperti perlombaan. 
Tercatat, sebanyak 5 perlombaan berhasil
ia menangkan selama menjadi mahasiswa
UI. Capaian tersebut antara lain juara 3 
Compounding Event 65th IPSF World 
Congress (Advanced Level), medali emas
International Science and Invention Fair 
2019, juara 2 18th APPS Scientific Poster 
Competition, juara 1 Pharmacy Olympiade 
5th PHARMACOVENT, dan juara 3 Clinical 
Skills Event PIMFI 2019. Semua pencapaian
tersebu merupakan capaian di tingkat
nasional dan internasional. 

Selain aktif dalam kegiatan perlombaan, 
Aprilia Hiumawan juga aktif dalam
kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar
kelas, seperti seminar-seminar. Tercatat
Aprilia beberapa kali telah bergabung
menjadi pengurus aktif dalam beberapa
kali seminiar, antara lain Clinical Skills 
Event Coordinator pada acara IPSF Team 
2019-2020, Project Officer Joint.

International Outing Indonesia 2020, 
Project Officer PPAA FF UI 2019, dan
Project Officer PEMIRA IKM FF UI 2018. 
Selain kegiatan kepanitiaan, capaian besar
juga didapatkan oleh Aprilia dengan
menjadi Ketua BPM FF UI tahun 2020. 

Pada acara final Pilmapres UI 2020, Aprilia 
Hiumawan mengusung gagasan “Burkupi
(Bubur Kulit Pisang) Sebagai Terapi
Tambahan Dalam Pengobatan
Tuberkulosis” dalam makalah ilmiahnya. 
Penelitian ini dilandaskan karena lebih dari
10 juta masyarakat global mengidap
penyakit tuberculosis, dan Indonesia 
termasuk kedalam salah satu dari 13 
negara yang dikategorikan sebagai high 
burden country (HBC) dan memiliki jumlah
kasus baru sebanyak 420.994 pada tahun
2017 (Depkes RI, 2018). Pengunaan kulit
pisang sebagai terapi tambahan bagi obat
anti-tuberkulosis memang belum sering
dimanfaatkan sehingga dibutuhkan suatu
perancangan pembuatan produk untuk
memaksimalkan pemanfaatannya. 
Pemanfaatan produk Bubur Kulit Pisang
(BURKUPI) diharapkan dapat mengurangi
efek hepatotoksik obat anti-tuberkulosis
dan meningkatkan kepatuhan pasien
terhadap terapi tuberkulosis serta
memudahkan pemakaian obat.
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Hisyam Yusril Hidayat adalah mahasiswa
berprestasi perwakilan Fakultas Ilmu
Administasi. Mahasiswa kelahiran Jakarta 
pada tanggal 30 Mei 1999 yang hobi baca 
buku dan mendengarkan musik ini
memiliki cita-cita Menteri Dalam Negeri. 
Cita-cita ini dinilai memiliki posisi 
strategismengingat banyaknya berbagai 
urusan yang diintervensi dan bilamana di 
tangan yang tepat berbagai masalah dapat 
diminimalisir.

Mahasiswa berusia 21 tahun ini mengaku
sebagai mahasiswa yang organisasi-
sentris, karena sejak awal masuk 
perkuliahan sudah jadi salah satu badan 
pengurus harian dan hingga saat ini jadi 
Ketua Umum Badan Perwakilan 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi 
(BPM FIA UI) 2020. Di organisasi benar-
benar telah menjadi “rumah” di sela waktu 
kuliah dan organisasi itu menyediakan 
adanya relasi dan jadi tempat untuk self-
development terutama dalam mengatur diri 
agar dapat berhubungan dengan baik 
dengan orang lain baik untuk pekerjaan 
atau bukan untuk pekerjaan.

Selain berorganisasi, Hisyam juga menjadi 
asisten dosen untuk mata kuliah 
Metodologi Penelitian dan juga membantu 
dosen untuk berbagai penelitian dimulai
dari permasalahan kebijakan di UMKM 
hingga berkaitan dengan reformasi 
birokrasi kepada para mahasiswa lainnya

Makalah yang diangkat oleh Hisyam pada
final Pilmapres adalah " Pengembangan 
Sistem Peringatan Dini Bencana Melalui 
Petabencana 2.0 dan Pengaruhnya 
Terhadap Capaian Pembangunan 
Berkelanjutan". Penelitian ini didasarkan
atas berbagai fakta yang ditemukan, 
bahwa negara ini masih belum memiliki
awareness tinggi terkait mitigasi bencana. 
Padahal dengan adanya mitigasi bencana, 
negara dapat mereduksi kemungkinan 
peningkatan angka kemiskinan pasca 
bencana. 

Menurut Hisyam, Mapres adalah seorang
mahasiswa yang mampu
menyeimbangkan antara kemampuan
akademis dan kemampuan non akademis
menjadi satu. Pada kemampuan akademis, 
seorang mahasiswa berprestasi dituntut
untuk memahasi bidang keilmuan yang 
telad ditekuni. Sedangkan dalam bidang
non akademis, aktif berorganisasi dan 
melakukan proyek sosial untuk
masyarakat juga menjadi kunci utama.

Dari situ Hisyam mengaku banyak belajar 
untuk memperbaiki dari segi penulisan 
baik dari aspek substantif dan teknis serta 
memperkuat pemahaman kita terkait 
dengan metodologi penelitian serta 
menambah wawasan lebih luas terkait 
keilmuan yang sedang dipelajari. 

Salah satu kebanggan Hisyam terkait
capaiannya adalah tulisan “Kebijakan 
Publik Kontemporer: Analisis Kumpulan 
Kasus Kebijakan di Indonesia” berhasil
dipublikasikan di IGPA Press UGM. Selain
itu capaian yang menjadi kebanggan
Hisyam adalah menjadi ketua umum di 
BPM FIA UI, karena hal tersebut banyak 
memberikan perubahan positif bagi saya 
untuk dapat bersikap lebih baik, bijaksana, 
dan lebih dewasa.
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sebuah produk/prototype, program 
berbasis dedikasi masyarakat, dan sebuah 
pplikasi digital yang dapat diunduh di 
ponsel masyarakat. 

Bagi Jean, Mapres bukan hanya sebuah 
puncak akademis tertinggi seorang 
mahasiswa, melainkan sebuah komitmen 
dimana ketika terpilih menjadi “Mahasiswa 
Beprestasi” setiap orang akan melihatmu 
dan menjadikanmu panutan. Kita harus 
bisa menunjukkan komitmen juga 
merealisasikan dedikasi dan kontribusi 
kepada masyarakat. Bagi Jean Mapres 
adalah sebuah perwujudan terbaik dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 

Dinda Afifah Kurniawan adalah
mahasiswa berprestasi perwakilan
Program Vokasi. Dinda adalah mahasiswa
Administrasi Keuangan dan Perbankan. 
Mahasiswa berusia 19 tahun ini sedang
menempuh pendidikan di semester 4. 

Selain memiliki prestasi di dunia akademis, 
Dinda Afifah Kurniawan juga memiliki
beragam prestasi non akademik seperti
Juara 1 Infographic Design Competition by 
Suara Mahasiswa Universitas Indonesia, 
Best Paper pada acara The 2nd 
International Growth Leadership Program 
For Youth 2019 Faculty of Social Sciences, 

Jean Nursyahbani Ninkeula adalah
mahasiswa berprestasi perwakilan dari
Program Vokasi. Jean adalah mahasiswa
kelahiran Bekasi, tanggal 22 November 
tahun 2000. Mahasiswa berusia 19 tahun
ini memiliki hobi membaca buku ini
memiliki cita-cita menjadi seorang President 
Corporate Communication di Perusahaan 
Multinasional atau mungkin juga menjadi 
seorang Entrepreneur.

Selain menjadi mahasiswa aktif Vokasi, 
Jean juga menjadi seorang Asisten Dosen 
pada mata kuliah “Etika Pengembangan 
Pribadi” bagi mahasiswa angkatan 2019. 
Dengan menjadi seorang Asisten Dosen 
Jean bukan hanya mengajar dan berbagi 
ilmu kepada adik adik tingkat, namun juga 
belajar kepemimpinan yang baik dan 
decision making yang tepat. Selain menjadi 
Asdos Jean juga merupakan seorang 
Announcer radio di Vocast Radio UI dari 
September- Desember 2019.

Sejumlah prestasi telah berhasil diraih oleh
Jean, baik regional sampai internasional,
seperti menjadi juara 1 untuk kategori 
lomba English Presentation Skill dan 
Indonesia Public Speaking di UNY Jogja;
juara 2 pada lomba English Public Speaking 
di IPB; menjadi pembicara terbaik dalam 
Debat Bahasa Inggris di Vokasi UI; Juara 3
Debat Bahasa inggris di Olimpiade Ilmiah 
Vokasi se-Indonesia; menjadi salah satu 
perwakilan Indonesia sebagai pemimpin 
muda ASEAN di Malaysia dan Singapura;
serta menjadi Delegasi di Bali Asia 
International MUN yang diikuti oleh banyak 
peserta dari seluruh dunia . 

Topik makalah yang Jean tulis dalam final 
Pilmapres adalah tentang sustainable 
development goals no.13, climate action. 
Makalah tersebut berisi tentang 
bagaimana cara membantu pemerintah 
dalam rangka mengatasi bencana banjir. 
Makalah Jean berisi tentang sebuah 
produk yang diberi nama “SI AKSI”. SI AKSI 
adalah kependekan dari “Sinergi Anak 
Vokasi” yang dibuat dalam 3 bentuk yaitu 
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Universitas Negeri Semarang (Unnes), 
Juara 2 penulisan esai pada National 
English Competition 2019 by Walisongo
English Club, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, juara 1 Poetry 
Declamation in Nescafe 2019, dan Top 10 
of National Business Plan Competition 
(Economic Festival 2018) in Program 
Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia 
(UI). 

Selain prestasi non akademis, Dinda Afifah
Kurniawan juga aktif melakukan kegiatan
organisasi. Terbukti Dinda telah mengikuti
berbagai macam kegiatan seperti Member 
and CEO of @Bagi.desserts Center for 
Entrepreneurship Development and 
Studies-Universitas Indonesia (CEDS UI), 
Organizer in sponsorship division Bakti Asa
UI 2019, Chief executive in event Soft Skills 
Seminar 2019 "Think and Grow Success by 
Soft Skills", dan Organizer in event division 
Masa Bimbingan Vokasi Akuntansi UI 
(MBVA UI 2019).

Dalam final Mapres UI 2020 Dinda Afifah
Kurniawan menulis makalah dengan judul
“Investgo: Strategi Implementasi Business 
Model Canvas Dan Value Proposition 
Design Untuk Meminimalisir Korban 
Penipuan Investasi Di Indonesia Berbasis
Aplikasi Seluler”. Makalah ini
dilatarbelakangi oleh banyak orang dengan
literasi keuangan yang minimal dapat
menjadi korban penipuan investasi dengan
berbagai bentuk.

Tujuan InvestGo yaitu sebuah strategi
pengimplementasian alat sederhana dan
dapat diterapkan untuk dengan cepat
membedakan penipuan investasi dengan
investasi yang sah dengan
membandingkan business model canvas 
dan value proposition design. Dari 
perbandingan business model canvas, 
karya tulis ini menunjukkan bahwa
penipuan investasi umumnya tidak
memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan
dan otoritas terkait lainnya, model bisnis
terlalu bagus untuk menjadi kenyataan

(tidak jelas), tidak ada situs web, tidak ada
kantor resmi, tidak ada manajer investasi. 

Sementara dari perbandingan value 
proposition design, ditemukan bahwa
penipuan

investasi menawarkan cara pengembalian
yang sangat tinggi di atas pengembalian
normal industri, menawarkan risiko nol, 
menargetkan orang berpenghasilan
menengah hingga tinggi (termasuk
pensiunan) yang memiliki pengetahuan
investasi minimal atau tidak sama sekali. 
Sebagai inisiatif solusi, InvestGo
menawarkan pendekatan komprehensif
dalam lima aspek: kebijakan, regulasi, 
pendidikan dan sosialisasi, dan teknologi
komunikasi informasi berupa aplikasi
seluler yang menampilkan pendidikan
dalam perencanaan keuangan, dan daftar
perusahaan investasi resmi.

Andrian Alamsyah Saputra adalah
mahasiswa berprestasi dari pewakilan
Program Vokasi. Andrian lahir di Bekasi, 11 
Mei 2000. Mahasiswa usia 20 tahun yang 
memiliki hobi membaca buku/artikel, 
bermusik, gaming, dan berdiskusi ini
memiliki cita-cita untuk berkarir di industry 
finance dan menjadi seorang financial 
advisor. 
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Diluar kesibukan akademik, Andrian
merupakan bagian dari organisasi 
mahasiswa yaitu KSPM (Kelompok Studi 
Pasar Modal) yang baru dirintis setahun 
belakangan ini. Kegiatan-kegiatan yang 
dlakukan berupa edukasi kepada 
masyarakat tentang berinvestasi di pasar 
modal Indonesia sebagai upaya untuk 
meningkatkan literasi keuangan 
masyarakat. 

Prestasi yang diraih oleh Andrian selama
menjadi mahaiswa antara lain Juara 1 pada 
lomba essay Fintech yang diselenggarakan 
oleh Universitas Muhammadiyah Malang 
dalam “Vocational Banking and Finance
Competition 2019”. Kompetisi tersebut 
diikuti oleh berbagai mahasiswa yang 
berasal dari berbagai kampus yang 
tergabung dalam Asosiasi Diploma 
Keuangan Perbankan Indonesia (ADIKPI); 
Juara 2 Online Theory dan Juara 4 Paper
Stock Analysis yang diselenggarakan oleh 
M.B.A Institut Teknologi Bandung dalam 
“National Capital Market Championship 
2019”. Kompetisi tersebut diikuti oleh 
berbagai mahasiswa dari seluruh kampus 
di  Indonesia.

Judul makalah yang dangkat oleh Andrian
adalah Optimalisasi Kemanfaatan Konsep 
Belajar Di Industri Pada Program Vokasi UI 
Dan Peran Kelompok Studi Pasar Modal 
(KSPM) Dalam Meningkatkan Literasi Dan 
Inklusi Pasar Modal Di Kalangan 
Mahasiswa. Makalah ini membahas 
sebuah gagasan yang berupa program-
program yang dirancang guna 
meningkatkan tingkat literasi keuangan 
khususnya literasi pasar modal 
masyarakat. Dengan membentuk 
komunitas tersebut diharapkan menjadi
wadah bagi mahasiswa yang memiliki 
minat mendalami dunia pasar modal.

Bagi Andrian, Mapres adalah sebuah 
pancapaian untuk mengukur sampai 
sejauh mana potensi yang dimiliki. Bagi dia 
menjadi mapres adalah menjadi role 
model bagi mahasiswa lainnya untuk dapat

tetap semangat dalam mengejar ilmu dan 
berkarya untuk memberi manfaat kepada 
orang banyak dan menyelesaikan 
permasalahan yang ada disekitar. 

Sebagai mahasiswa berprestasi tentunya 
memiliki tanggung jawab untuk menjadi 
orang yang berguna dan dapat 
memberikan kontribusi dalam 
penyelesaian berbagai permasalahan 
sosial di negara ini melalui ide/gagasan 
yang dimiliki.
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2. Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc., M.M. 

Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc., M.M. 
adalah Guru Besar Teknik Komputer di 
Departemen Teknik Elektro Fakultas
Teknik Universitas Indonesia. Beliau
juga dinobatkan sebagai pemegang
guru besar perempuan termuda di 
Universitas Indonesia. Prof. Dr. Ir. Riri
Fitri Sari pernah menjabat sebagai
Direktur Pengembangan dan
Pelayanan Sistem Informasi Universitas
Indonesia. Latar belakang publikasi
ilmiah berupa jurnal Internasional dan
presentasi di berbagai konferensi, 
meraih titel dosen berprestasi UI tahun
2009, dan menjadi dosen berprestasi
nasional dalam peringatan HUT RI ke
64, menjadi alasan Universitas
Indonesia untuk menunjuk beliau
menjadi juri makalah pada acara 
Pilmapres 2020. 

3. Dr. Untung Yuwono

Dr. Untung Yuwono merupakan dosen
di Departemen Linguistik Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia. Selain aktif sebagai dosen
tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya, Beliau juga pernah dipercaya
untuk menjabat sebagai Direktur
Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Indonesia Tahun 2017. 
Beliau merupakan salah satu dosen
yang sangat produktif dalam penulisan
buku ilmiah terkait sastra dan
linguistik. Hasil penulisan jurnal ilmiah
dan presentasinya pun sangat luar
biasa baik publikasi nasional maupun
internasional. Selain menjadi juri
Pilmapres UI, Dr. Untung Yuwono juga
ditunjuk oleh Kemenristekdikti untuk
menjadi juri Pilmapres di tingkat
nasional. Pengalaman-pengalaman
yang dimiliki tersebut menjadi alasan
Universitas Indonesia menunjuk beliau
sebagai juri makalah pada acara 
Pilmapres tingkat universitas sejak
tahun 2017.

PROFIL JURI PILMAPRES UI 
2020

Di balik keberhasilan kegiatan Pilmapres UI 
2020 terdapat peran dewan juri yang 
sangat vital. Peran dewan juri Pilmapres
sangat penting karena memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk menyeleski dan
menentukan mahasiswa UI yang layak
untuk menjadi perwakilan UI di tingkat
nasional dalam ajang Pilmapres Nasional 
tahun 2020. Pada Pilmapres 2020, dewan
juri dibagi menjadi empat (4) kategori, 
yakni juri makalah, juri Bahasa Inggris, juri
CV, dan juri psikotes. Berikut adalah para 
dewan juri yang telah dipercaya oleh
Universitas Indonesia untuk bertugas
dalam ajang Pilmpares UI 2020.

JURI MAKALAH

1. Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D

Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D
adalah Guru Besar dan dosen Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 
Penunjukan beliau menjadi juri
Pilmpares UI bidang makalah karena
latarbelakang pengalaman
dalampenulisan jurnal ilmiah yang 
sudah banyak dipublikasikan. Setiap
tahun, beliau selalu ditunjuk menjadi
ketua dewan juri Pilmapres di tingkat
UI. 

Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D
menekuni bidang Community and 
preventive dentistry. Selain itu beliau
juga memiliki karir intelektual yang 
impresif dan juga memiliki
kemampuan managerial yang sangat
baik khususnya di aspek: decisive 
leadership dan team building. Beliau
juga kerap kali diundang sebagai
pembicara dalam berbagai forum 
akademik nasional dan Internasional.
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3. Dra. Sitaresmi, M.Sc

Dra. Sitaresmi, M.Sc adalah staff 
pengajar dan juga asisten ahli di 
Departemen Biologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Indonesia. Selain itu, 
beliau juga sebagai dosen pengampu
mata kuliah Bahasa Inggris di FMIPA UI. 
Jejak prestasi beliau dalam publikasi
jurnal ilmiah tidak dapat diragukan
lagi. Berbagai prestasi telah beliau raih
selama menjadi mahasiswa ataupun
selama menjadi dosen, baik prestasi
nasional maupun internasional. Karena
alasan itu Universitas Indonesia 
meminta beliau untuk bergabung
menjadi salah satu juri di pemilihan
mahasiswa berprestasi Universitas
Indonesia hingga saat ini. Tangan
dingin dan juga kejelian beliau dalam
menemukan bibit-bibit unggul
sangatlah luar biasa. Hal ini terbukti
dengan hasil yang diperoleh UI 
ditingkat nasional dalam mengirimkan
wakilnya dalam Pilmapres tingkat
nasional.

JURI CV

1. Dr. Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc

Dr. Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc
adalah dosen sekaligus sekretaris
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Indonesia. Di 
luar tugasnya sebagai dosen, Dr. Teguh
Kurniawan juga aktif sebagai konsultan
di sejumlah lembaga termasuk CIDA-
GTZ SFGG untuk kegiatan konsultasi di 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan sebagai peneliti di The 
Habibie Center. Selain itu, beliau juga
aktif dalam melakukan berbagai
kegiatan penelitian, layanan
masyarakat dan menerbitkan berbagai
karya ilmiah. Atas dasar itulah, 
Universitas Indonesia menunjuk beliau
sebagai salah satu tim juri CV dalam
ajang Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi tingkat Universitas.

JURI BAHASA INGGRIS

1. Djauhari Jatus Sulichah, S.S., M.Sc

Djauhari Jatus Sulichah, S.S., M.Sc
adalan dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Beliau menjadi
staff pengajar mata kuliah Academic 
English for Economic Purpose. Pada
jenjang S1 beliau menyelesaikan mata
kuliah linguistik dan melanjutkan
pendidikannya di University 
Brimingham Inggris dengan
mengambil mata kuliah spesialis
Bahasa Inggris. Kepiawaiannya dalam
berbahasa inggris tidak hanya
membuat beliau mengajar di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, akan tetapi juga di 
Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran
dan Fakultas Ilmu Komputer. 
Pengalaman-pengalaman beliau dalam
mengajar Bahasa Inggris dan juga
prestasi beliau di bidang publikasi
nasional maupun internasional
membuat Universitas Indonesia secara
yakin memilih beliau untuk terjun
langsung dalam pemilihan mahasiswa
berprestasi hingga saat ini. Melalui
tangan dingin beliau, nilai presentasi
bahasa inggris mahasiswa berprestasi
Universitas Indonesia selalu
menghasilkan yang terbaik.

2. Junaidi, S.S., M.A. 

Junaidi, S.S., M.A. adalah dosen
pengajar aktif Departemen Linguistik
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia. Kiprah beliau
dikenal dalam kajian budaya
kontemporer dan juga ideologi
kebudayaan populer. Hal ini terbukti
dengan banyak publikasi ilmiah yang 
beliau garap. Atas dasar kegigihan dan
pengalaman dalam mencetak
mahasiswa-mahasiswa berprestasi di 
Universitas Indonesia pada bidang
Bahasa Inggris, Universitas Indonesia 
tanpa ragu meminta beliau untuk
bergabung dengan tim juri bahasa
inggris dalam ajang Pilmapres UI 2020.
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2. Drs. Amelita Lusia, M.Si

Drs. Amelita Lusia, M.Si adalah dosen
di Program Pendidikan Vokasi. Selain
menjadi dosen, saat ini beliau
merupakan Kepala Humas dan KIP 
Universitas Indonesia.  Tahun ini
merupakan tahun pertama beliau
diajang pilmapres 2020. Penunjukan
sebagai juri CV karena Drs. Amelita
Lusia memiliki segudang pengalaman
bekerja di luar kampus sebelum
bergabung menjadi dosen di 
Universitas Indonesia. Pengalaman
tersebut sangat membantu para 
mahasiswa untuk menyajikan CV yang 
baik, yang dapat diterima di dunia
luas.

3. Rezi Riadhi Syahdi, S.Farm., M.Farm

Rezi Riadhi Syahdi, S.Farm., M.Farm
merupakan dosen Fakultas Farmasi. 
Beliau pernah menjabat sebagai
koordinator kemahasiswaan Fakultas
Farmasi pada tahun 2014. Rezi Riadhi
Syahdi, S.Farm., M.Farm telah
bergabung menjadi juri Pilmapres
sejak tahun 2017. Atas dasar itu
Universitas Indonesia tetap
mempercayai beliau untuk menjadi
juri CV dalam Pilmapres UI 2020. 
Melalui pengalaman di bidang
Kemahasiswaan, beliau mampu
memberikan masukan-masukan
penting kepada calon mahasiswa
berprestasi UI. 
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Universitas Indonesia telah melakukan proses penerimaan mahasiswa baru secara nasional
melalui jalur SNMPTN Undangan dan secara internal melalui jalur Talent Scouting. Proses 
penerimaan yang telah dilakukan berhasil menjaring putra-putri terbaik Bangsa untuk
diberikan kesempatan guna mengembangkan potensi diri sebagai bagian dari sivitas
akademia UI. Di antara ribuan mahasiswa yang telah terjaring melalui dua jalur tersebut, 
Direktorat Kemahasiswaan UI mencoba menghadirkan tiga sosok mahasiswa UI yang 
berhasil dihimpun oleh tim Direktorat Kemahasiswaan UI untuk dijadikan inspirasi bagi
masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa UI secara khususnya. 

Pebalap muda nasional Muhammad Aqsha
Aufarahim Amato Rudolph atau yang 
disapa Amato memutuskan untuk
melanjutkan perkuliahan di Teknik Mesin
Universitas Indonesia. Amato adalah
seorang pebalas mobil yang berprestasi di 
tingkat nasional. Keputusan ini diambil
dengan alasan untuk mengembangkan
kemampuan dan prestasi dan latar
belakang aktivitas kesehariannya. 

“Dari SMA saya sudah berkecimpung di 
dunia balap. Ingin masuk Teknik Mesin UI 
untuk menambah kemampuan saya di 
dunia otomotif” ujar Amato.

Keputusan kuliah di UI ini diambil setelah
mengaku tersinpirasi dari orang tua Amato 
yang juga lulusan UI.

“Iya saya ingin satu almamater dengan
mama. Dari dulu bayangan saya kalau
kuliah ya UI. Kalau kampus ya UI.” Ujar
Amato.

Amato mengaku mengalami Amato 
mengaku mengalami kekhawatiran ketika
memutuskan untuk melanjutkan kuliah
dan fokus memprioritaskan perkuliahan. 
Pebalap muda segudang prestasi ini
sempat berpikir tidak akan bisa maksimal.

“Dari kemarin saya pusing ketika
dinyatakan keterima di UI. Masuk UI, nih, 
jangan sampai sia-sia. Jangan sampai balap
tidak maksimal, kuliah juga tidak maksimal. 
Soalnya sekarang kuliah bukan di tempat
biasa. Mungkin balap akan dikurangi,” 
tutur Amato.

Pebalap muda yang juga dimentori oleh
pebalap nasional, Alvin Bahar, ini memiliki
target yang besar selama masa kuliah
berlangsung nantinya. Meskipun mengaku
lebih fokus di kuliah, tapi target-target 
balap tetap besar. 

“Target di kuliah semoga bisa lulus (tepat
waktu) dan dapat nilai bagus (cumlaude) 
lah. Kalua di balap, target bisa juara
nasional (lagi) dan bisa ke Asia” tambah
Amato.

Amato yang merasa beruntung bisa
diterima di UI lewat jalur talentscounting
berpesan kepada kampus terkait beberapa
hal yang menjadi keresahan sebagai
seorang atlit. 

“Saya berharap UI lebih banyak membuka
(peluang kuliah) untuk para atlit. Karena 
banyak atlit yang memang nilai

PROFIL MAHASISWA BARU UI

ANTARA BALAP DAN KULIAH

Dari SMA saya sudah
berkecimpung di dunia 
balap. Ingin masuk
Teknik Mesin UI untuk
menambah kemampuan
saya di dunia otomotif

“ 

“ 



akademiknya tidak sebagus yang lain, tapi
bukan karena bodoh, hanya saja waktu
yang dimiliki lebih padat untuk berprestasi
di luar akademik.” Pungkas Amato.

Sebelumnya Amato merupakan atlit muda
balap mobil dengan segudang prestasi
diusia muda. Pebalap usia 17 tahun telah
menjadi juara di berbagai kejuaraan
seperti juara 1 Indonesia Touring Car 
National Champion Roung 1-7 tahun 2019, 
Juara 1 Indonesia Honda Brio Speed 
Challenge Roung 2-6 tahun 2019, dan juara
1 ITCC and Honda Brio One Make Race in 
BSD City Grand Prix tahun 2018. 
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Namanya Eza Novia Putri. Dia adalah
seorang mahasiswa Teknik Perkapalan
Universitas Indonesia angkatan 2020
kelahiran Palembang XXX. Eza kecil 
sungguh memiliki nasib yang malang. Saat 
masih bayi harus berpisah dengan kedua 
orangtuanya karena perceraian. Bahkan 
hingga umur 10 tahun, Eza tidak pernah 
sekalipun melihat wajah ayahnya. 

“Untuk membiayai kebutuhan Eza dan 
kakak, ibu pernah bekerja sebagai 
pembantu rumah tangga dan bekerja di 
rumah makan,” cerita Eza.

Saat ini Eza dan kakaknya tinggal bersama 
dengan paman dan bibinya yang bekerja
sebaga petani karet di Kab. Muara Enim.  
Sejak kecil Eza selalu membantu paman 
dan bibinya bekerja menyadap karet di 
kebun karet atau terkadang membantu di 
ladang jagung dan sayuran untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Biaya pendidikan dan kehidupannya 
ditanggung oleh paman dan bibinya 
karena Ibunda Eza telah lama menikah lagi
dan tinggal bersama keluarga barunya. 
Penghasilan Paman dan Bibinya yang 
hanya sekitar Rp800.000 selama sebulan 
sebenarnya sangat tidak mencukupi jika 
dipakai untuk mengakses pendidikan Eza. 

Eza adalah anak yang bertekad kuat untuk 
bisa kuliah di luar pulau Sumatera.  Tentu, 
berkuliah di luar pulau dengan ekonomi 
yang rendah menjadi penghalang. Pernah 
ada keraguan, tetapi keraguan itu 
tertepiskan setelah ia berkonsultasi 
dengan sebuah platform belajar. 

Paman dan bibi nya adalah orang yang 
sangat mendukung Eza untuk bisa 
berkuliah dan mengenyam pendidikan 
setinggi-tingginya. 

“Paman dan bibi ini sangat peduli kalau
tentang pendidikan aku. Harapan ke aku, 
supaya serius belajar dan mampu
mengangkat derjat keluarga,” sambung
Eza.

DARI PENYADAP KARET HINGGA 
MAMPU MASUK TEKNIK PERKAPALAN 
UI

Kesulitan biaya tidak 
menyurutkan niat saya
untuk terus bisa 
mengenyam pendidikan 
bahkan hingga 
Perguruan Tinggi

“ 

“ 
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Ketika lulus dari jengang SMA, Eza
bercerita kalau paman dan bibinya sempat
melarang Eza kuliah di luar pulau karena
alasan ekonomi dan biaya.

“Awalnya Paman dan Bibi Eza tidak setuju 
jika Eza kuliah di luar pulau. Lalu paman 
dan bibi berubah pikiran setelah melihat
sebuah acara talkshow yang mengundang 
anak berprestasi yang kuliah di luar negeri
dengan beasiswa. Sejak saat itu, paman
dan bibi yakin kalau Eza bisa kuliah dengan 
mendapat beasiswa,” cerita Eza. 

Sebagai seorang anak dan seorang 
manusia yang mempunyai perasaan dan 
pemikiran, ada saat dimana dirinya pernah 
berada di titik terendah dalam hidup. 
Kerinduan akan kasih saying ayah dan ibu 
nya menjadi penyebab utamanya. Juga 
permasalahan-permasalahan lain seperti 
permasalahan pengeluaran biaya sekolah. 
Tetapi, Paman dan Bibi nya selalu 
menguatkan dia. 

Eza adalah anak yang tomboi dan sangat 
berminat pada bidang kelautan. Dulu ia 
pernah ingin masuk SMK Pertambangan di 
tempat kelahitannya, tetapi ia ditakdirkan 
untuk masuk di SMA. Mulanya, eza ingin 
masuk ke IPB tapi ternyata tidak cocok. 
Kemudian fokusnya tertuju pada UI dan 
akhirnya memilih Teknik Perkapalan.

Cita-citanya adalah untuk menjadi 
pengusaha di bidang perkapalan, selain itu 
ia juga ingin membangun pondok 
pesantren sama sekolah untuk anak 
jalanan.

“Ketika kuliah nanti aku mau selingin waktu 
untuk mulai pendekatan sama anak 
jalanan di sana, mulai kasih penjelasan 
tentang pentingnya pendidikan, terus 
perbanyak jaringan temen. Sekiranya yang 
punya pemikiran sama seperti aku, yg mau 
diajak kerja sama buat bikin pesantren 
sama sekolah,” sambung Eza. 

Saat ini Eza mengisi waktu libur persiapan
masuk kuliah dengan menjadi guru les dan 
guru ngaji di desanya. Keseharian ini 
sudah ia lakukan selama satu bulan. 

Sebagai seorang anak yang mempunyai 
kehidupan sulit sejak kecil, ia berpesan 
kepada seluruh anak di Indonesia agar 
tidak menyerah dengan apa yang mereka 
impikan. 

“Kita terbiasa sejak kecil hidup susah, kita 
tahu rasanya sakit direndahkan punya 
mimpi yang tinggi. Jangan takut tidak bisa 
kuliah sebab kita miskin karena 
sesungguhnya kita ini adalah hambanya 
Tuhan Yang Maha Kaya,” pungkas Eza.

Eza adalah seorang siswa yang berprestasi. 
Semasa sekolah, berbagai jekuaraan telah
berhasil dia menangkan, seperti juara 3 
Jambore Ajang Kreatifitas Genre Provinsi
Sumatera Selatan, juara 3 Cerdas cermat 4 
pilar MPR RI Kabupaten Muara Enim, dan
juara 3 cerdas cermat HUT PT Bukit Asam.

INGIN KEMBALI MEMBANGUN DESA

Namanya Bagas Alfin Saputro. Bagas, 
sapaan akrabnya, merupakan siswa
lulusan SMAN 1 Nunukan Selatan. 
Mahasiswa baru kelahiran 26 Mei 2001 ini
diterima di Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia. Mengambil ilmu
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keperawatan dan menjadi tenaga
kesehatan sudah menjadi pilihan dari dulu
sejak kelas sepuluh SMA. 

Meskipun banyak orang yang menanyakan
tentang pilihan mengambil Ilmu
Keperawatan yang didominasi oleh
perempuan, dan faktor resiko yang 
dihadapi oleh tenaga kesehatan akhir-akhir
ini, Bagas sama sekali tidak bergeming
dengan keputusannya.

“Perawat itu profesi yang mulia, yang 
kerjanya menolong/mengobati pasien dan 
harus melaksanakan tugasnya dengan 
penuh tanggung jawab. Meskipun harus
berhadapan dengan berbagai wabah
seperti covid-19 seperti ini, selama
menjaga protokol kesehatan, insyaallah
semua baik-baik saja” kata Bagas Alfin 
Saputro ketika berbincang soal dirinya
yang baru saja dinyatakan diterima di Ilmu
Keperawatan Universitas Indonesia melalui
jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri. 

Keputusan ingin menjadi tenaga kesehatan
juga dipengaruhi oleh latarbelakang
tempat tinggal, mengingat Kabupaten
Nunukan merupakan kabupaten terluar
dan berbatasan langsung dengan negara 
Malaysia. 

“Di daerah kami, akses ke tenaga
kesehatan terbilang susah. Untuk mencari
tenaga kesehatan, harus ke puskesmas
induk terlebih dahulu. Desa lain di 
kecamatan yang sama dengan saya
membutuhkan waktu dua hingga tiga jam 
perjalanan dengan kondisi jalan yang 
masih bertanah dan kerikil. Akan menjadi
sangat susah jika dalam kondisi hujan,” 
kata Bagas.

Bagas yang terlahir dari keluarga
sederhana dengan orang tua yang bekerja
sebagai petani sawit, dengan penghasilan
lima ratus ribu rupiah perbulan ini
memiliki perhatian khusus dalam upaya
pemerataan tenaga kesehatan di daerah
3T khususnya di Kabupaten Nunukan. 

“Saya nanti ingin mendirikan suatu
relawan kemanusiaan yang fokus di bidang
tenaga kesehatan, yang nantinya bisa
melayani masyarakat di daerah-daerah
terpencil, khusunya di Kabupaten
Nunukan,” cerita Bagas.

Bagas Alfin merupakan siswa berprestasi
semasa sekolah di SMAN 1 Nunukan
Selatan. Prestasi yang diperoleh semasa
SMA adalah juara 2 Musabaqah Tilawatil
Quran tingkat Kabupaten Nunukan, dan 
juara 2 Olimpiade Sains tingkat Kabupaten
Nunukan.

Saya nanti ingin 
mendirikan suatu 
relawan kemanusiaan 
yang fokus di bidang 
tenaga kesehatan, yang 
nantinya bisa melayani 
masyarakat di daerah-
daerah terpencil, 
khususnya di Kabupaten 
Nunukan 

“ 

“ 



pencairan dana ini tidak dapat
sembarangan dilakukan karena
harus sesuai dengan SOP yang 
berlaku. Selain itu proses pencairan
juga memperhatikan tenggat waktu
karena berhunungan dengan
kebutuhan finansial mahasiswa. 
Dalam proses pencairan ini, hal
yang paling penting diperhatikan
juga menyangkut laporan
pertanggungjawaban yang akan
diserahkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan RI.

b. Pengelolaan beasiswa pemerintah
dan swasta. Tugas yang harus
dilakukan adalah dengan menjalin
hubungan baik kepada penerima
beasiswa sebanyak 2984 
mahasiswa dari jenjang D3 hingga
program ascasarjana. Angka
tersebut didapatkan dari 38 
beasiswa yang juga dikelola setiap
tahunnya. Selain itu, 
tanggungjawab juga terkait dengan
pengelolaan dana yang mencapai
angka 60 miliar lebih setiap
tahunnya. Pekerjaan ini sangat
krusia dan vital karena segala hal
terkait beasiswa berada di kegiatan
tersebut. Tugas dan posisi ini tidak
mudah karena tidak menerima
kesalahan sedikitpun atau zero 
mistake.

c. Tim BOPB Ditmawa UI. Tugas Tim 
BOPB Ditmawa UI adalah menjadi

1. Aulia Maulida

Aulia Maulida adalah staff Subdit
Layanan Kemahasiswaan. Selama
semester pertama tahun 2020 ini Aul, 

apaan akrabnya, memiliki segudang
pekerjaan dapur Subdit Layanan
Kemahasiswaan yang sangat
substansial dalam urusan pelayanan
mahasiswa, terlebih pada bidang
beasiswa. Perlu diketahui, tugas berat
diemban Kak Aul karena segala yang 
dilakukan bersinggungan dengan hajat
hidup mahasiswa UI dalam proses 
keuangan beasiswa. Tugas-tugas besar
yang dikerjakan oleh Kak Aul antara
lain:

a. Proses pencairan beasiswa. Tugas
yang dilakukan dalam pencairan
adalah memastikan bahwa dana 
beasiswa yang masuk ke UI, dapat
disalurkan dengan tepat, dengan
memperhatikan berkas-berkas
yang harus dipenuhi. Proses
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SOSOK PEGAWAI 
Direktorat Kemahasiswaan UI senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan terhadap 
kinerja para staff Ditmawa yang telah menunjukan loyalitas dan kerja kerasnya. Apresiasi
diberikan kepada para staff yang mampu menunjukan performa terbaik dan mampu
memberikan inspirasi atas kerja kerasnya kepada teman-teman staff lainnya. 

Apresiasi Ditmawa UI kepada staff diberikan setiap enam bulan sekali melalui evaluasi rutin
yang dilakukan oleh para pimpinan Ditmawa UI. Berikut kami hadirkan empat (4) staff 
terbaik dari Direktorat Kemahasiswaan UI yang telah terpilih menjadi staff terbaik dan 
sekaligus menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya.



partner Tim Pokja BOPB Universitas
Indonesia. Pada posisi tersebut, 
tugas yang diemban oleh Tim BOPB 
Ditmawa adalah menjawab
pertanyaan-pertanyaan mahasiswa
yang masih memiliki kendala
terhadap hasil penetapan BOPB 
yang sudah diputuskan oleh pihak
Fakultas. Pekerjaan ini tidak bisa
dianggap sepele karena
membutuhkan teamwork yang 
bagus, dan dengan mobilitas yang 
tinggi. 

d. Reviewer Beasiswa KIP Kuliah
Ditmawa. Menjadi reviewer 
beasiswa KIP kuliah merupakan
tugas tahunan yang harus
dilakukan. Program KIP kuliah
adalah program pemerintah yang 
ditujukan kepada mahasiswa
miskin berprestasi yang 
melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi. Tugas yang harus
dilakukan adalah menyeleksi
berkas para pendaftar yang 
sebelumnya telah diusulkan oleh
fakultas. Proses seleksi ini
membutuhkan konsentrasi yang 
tinggi karena akan dihadapkan
dengan ribuan pelamar dengan
berkas yang tidak sedikit. Untuk
memastikan mahasiswa tersebut
layak untuk menerima, reviewer 
harus melakukan pengecekan
lapangan guna memastikan
mahasiswa tersebut layak untuk
menerima beasiswa. 

2. Rahman Ramadhan

Rahman Ramadhan adalah staff Subdit
Kerjasama Mitra dan Komunikasi
Kemahasiswaan Direktorat
Kemahasiswaan. Keberadaan Mas 
Dadan sangat vital di Direktorat
Kemahasiswaan terlebih di Subdit
Kerjasama Mitra dan Komunikasi
Kemahasiswaan Direktorat
Kemahasiswaan karena memegang

peran yang tidak sedikit dan
substansial terkait pelaksanaan
kegiatan kerja sama dan komunikasi
untuk membangun citra yang baik bagi
Direktorat Kemahasiswaan.

Adapun tugas besar yang diemban
oleh Kak Dadan antara lain:

a. Desainer Poster Kegiatan. Tugas ini
menuntut untuk menghasilkan
sebuah poster yang dapat
digunakan untuk dipublikasikan di 
media sosial milik Direktorat
Kemahasiswaan agar dapat
menarik masyarakat luas, 
terkhusus mahasiswa supaya
tertarik untuk bergabung.

b. Desiner Poster Prestasi Mahasiswa. 
Tugas ini menuntut untuk
menghasilkan sebuah desain
poster capaian prestasi mahasiswa. 
Poster yang dihasilkan harus
mampu menyampaikan pesan
terkait prestasi yang telah dicapai
oleh mahasiswa. 

c. Desainer Poster Beasiswa. Tugas
desainer poster beasiswa dituntut
untuk memproduksi sebuah desain
poster yang informatif yang 
memuat informasi terkait
penerimaan beasiswa yang sedang
dibuka. Proses desain poster 
beasiswa harus dilakukan secara
cepat karena berhadapan dengan
tenggat waktu yang ditentukan
oleh mitra penerima beasiswa. 

Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

40



d. Desainer Proposal Kegiatan. 
Pekerjaan menjadi desainer
proposal kegiatan yang akan
digunakan untuk mencari mitra
kerjasama menjadi krusial karena
dituntut untuk memproduksi
sebuah proposal yang tidak hanya
bagus, tapi juga efektif dan menarik
untuk dilihat. Seorang desainer
harus mampu memvisualisasikan
konten isi yang selanjutnya
dituangkan ke desain yang menarik. 

e. Desainer Presentasi Kegiatan. 
Tanggungjawab menjadi desainer
presentasi harus mampu membuat
tayangan slide yang bagus untuk
dilihat. Selain itu materi yang 
disampikan juga harus efektif dan
mampu menarik perhatian audien
sejak slide pertama dimunculkan. 

f. Desainer Buku Pedoman Kegiatan
Kemahasiswaan. Tugas ini
mewajibkan untuk mampu
membuat sebuah buku yang 
menarik dan bagus untuk dapat
dinikmati oleh 40 ribu mahasiswa
UI. Selain bagus, desain harus
terlihat kekinian dan seuai dengan
kebutuhan masa kini. 

g. Desainer Video Kegiatan. Tugas
desainer video kegiatan adalah
merancang konsep video yang akan
ditayangkan di depan mahasiswa
UI. Video yang dibuat haruslah
menarik dan informatif. 

h. Desainer layout E-news letter. 
Tugas menjadi desainer layout 
merupakan tugas besar yang 
diemban. Desainer dituntut untuk
membuat layout atau tampilan
laporan harus dibuat semenarik
mungkin sehingga dapat dinikmati
oleh pembaca di tiap bulannya. 
Proses pembuatan layout design 
enewsletter pun harus dikerjakan
sedini mungkin dari proses

pembuatan cover yang sesuai
dengan tema utama enewsletter, 
kemudian layout isian informasi
rutin yang dimasukkan namun
sebisa mungkin dibuat berbeda
ditiap edisi agar pembaca selalu
melihat hal baru dan menarik
untuk dibaca selain informasi di 
dalamnya. Dan dalam pembuatan
enewsletter membutuhkan energi
kreatifitas yang cukup besar karena
dalam penyajian ditiap artikel
didalamnya harus konsisten belum
lagi proses tahapan revisi dari draft 
yang sudah dibuat rata-rata dalam
pembuatan enewsletter proses 
revisi dilakukan lebih dari 15 revisi
ditiap edisi baik penambahan atau
pengurangan isi dari enewsletter
yang akan dipublikasikan dengan
limit waktu yang sedikit.

Dalam pelaksanaan dilapangan proses 
kreatif sangat dibutuhkan dalam
merealisasikan hal tersebut diatas, 
terlebih dengan limit waktu yang 
tersedia sehingga tidak jarang dalam
menyelesaikan produksi design 
dilakukan sampai overtime. Dan itu
menjadi hal sangat menantang
sekaligus melelahkan karena harus
bisa mengatur kondisi tubuh agar 
tetap bisa fit dalam mengerjakan
design di Direktorat Kemahasiswaan
yang notabenenya merupakan salah
satu unit kerja di Universitas Indonesia 
namun memiliki segudang kegiatan
serta potensi publikasi yang sangat
luas untuk dikembangkan dalam
berbagai bentuk design komunikasi
visual. Dan kebutuhan design menjadi
salah satu yang wajib ada di Direktorat
Kemahasiswaan UI.

3. Muhammad Sani Akbar

Muhammad Sani Akbar adalah staff 
Subdit Prestasi Mahasiswa. Abay, 
sapaan akrabnya, memiliki tugas yang 
sangat berat terkait dengan capaian
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prestasi mahasiswa UI baik di tingkat
nasional maupun internasional yang 
harus didapatkan untuk memenuhi KPI 
Direktorat Kemahasiswaan UI yang 
ditetapkan oleh Universitas Indonesia 
setiap tahunnya. Selain itu, Abay juga

bertanggungjawab dengan segala hal
terkait capaian prestasi mahasiswa, 
seperti startegi, implementasi dan
capaian target agar mahasiswa UI 
dapat berprestasi. Untuk melihat
bagaimana Abay melakukan itu
semua, berikut merupakan tugas
besar yang dijalankan Abay di Subdit
Prestasi Mahasiswa:

a. Melakukan pendataan dan
sosialisasi kompetisi ekstrnal
kepada mahasiswa Universitas
Indonesia. Proses pendataan dan
sosialisasi dilakukan untuk
memberikan pengarahan kepada
mahasiswa terkait kompetisi yang 
dapat diikuti oleh mahasiswa. 
Kegiatan ini penting karena
menyangkut persiapan awal yang 
harus dilakukan sebeum terjun
untuk mengikuti kegiatan lomba. 

b. Pendataan prestasi akademik dan
non akademik. Pendataan prestasi
dilakukan dengan membuat
database capaian prestasi
mahasiswa baik dalam dan luar

negeri selama satu tahun terakhir. 
Pendataan ini penting untuk
menentukan klasterisasi universitas
Indonesia di tingkat nasional. 
Pendataan prestasi memerlukan
kerja keras karena data data yang 
dikumpulkan tidak hanya nama
prestasi saja, namun juga didukung
dengan data yang akurat seperti
link media, sertifikat, dan foto
perlombaan.

d. Pendampingan dan pelaksanaan
kegiatan kompetisi. Kegiatan
pendampingan dan pelaksanaan
kompetisi ini berlaku untuk semua
kompetisi yang akan diikuti oleh
mahasiswa, baik dalam dan luar
negeri. Pendampingan artinya
mempersiapkan strategi dan cara
yang dapat dilakukan untuk
mempersipakan SDM atau tim yang 
akan berkompetisi untuk mewakili
Universitas Indonesia, supaya
tampil maksimal dan mampu
meraih juara.

4. Anindhita Tifanny

Anindhita Tifanny adalah staff Subdit
Peningkatan dan Pembinaan Prestasi
Mahasiswa. Anin, sapaan akrabnya

merupakan orang yang 
bertanggungjawab terhadap segala
aktivitas peningkatan prestasi
mahasiswa UI dan kegiatan kegiatan
yang dilakukan oleh Unit Kegaiatan
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Mahasiswa di lingkup Universitas
Indonesia. Anin dituntut untuk mampu
menjalin komunikasi yang baik dengan
semua mahasiswa agar dapat
memberikan arahan dan motivasi
kepada mahasiswa UI dalam hal
peningkatan prestasi. Berikut
merupakan tugas dan tanggung jawab
besar yang dikerjakan oleh Anin di 
Subdit Peningkatan dan Pembinaan
Prestasi Mahasiswa.

a. Melakukan pembinaan aktivitas
Lembaga kemahasiswaan. 
Pembinaan aktivitas Lembaga
kemahasiswaan dilakukan untuk
memantau segala kegiatan
Lembaga kemahasiswaan di 
lingkup universitas, agar dapat
mencapai target yang ditentukan. 
Pembinaan di sini juga memiliki
tanggungjawab supaya lembaga
kemahasiswaan terus aktif dan
produktif dalam menjalankan
tugas, dan memberikan manfaat
bagi banyak orang. Selain itu, harus
mampu memastikan supaya
Lembaga kemahasiswaan di UI juga
berprestasi. 

b. Melakukan harmonisasi
administrasi kelembagaan
mahasiswa agar selaras dengan
kontrak kinerja negara dan
universitas. Harmonisasi
administrasi menjadi tugas penting
untuk mencapai akuntabilitas
sebuah Lembaga dan memberikan
keterbukaan supaya mendapatkan
kepercayaan dari semua pihak. 
Tugas yang besar karena harus
memastikan semua Lembaga
kemahasiswaan dan mahasiswa UI 
mampu membuat dan merancang
administrasi yang baik. 

c. Menyusun klaster aktivitas
merdeka belajar. Penyusunan
klaster aktivitas merdeka belajar
dilakukan untuk membuat rencana
jangka panjang aktivitas
kemahasiswaan yang berpatokan
terhadap 8 kegiatan yang telah
ditentukan oleh Kemendikbud RI. 
Penyusunan ini nantinya akan
dijadikan pedoman kegiatan para 
mahasiswa UI setiap tahunnya. 
Penyusunan klister ini juga menjadi
sangat penting dilakukan karena
akan membantu Universitas
Indonesia dalam pemenuhan
kontrak kinerja dengan Negara. 
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2. UKM AIESEC UI melakukan aksi
sosial penggalangan dana untuk
masyarakat Kota Depok yang 
berada di sekitar Kampus UI.
Penggalangan dana dilakukan untuk
membantu masyarakat yang terkena
dampak akibat pandemi Covid-19. 
Bentuk penggalangan dana dilakukan
dengan cara pengadaan kampanye 
sosial Significant Impact. Kampanye 
Significant Impact menyasar masyarakat 
marjinal di wilayah sekitar Kampus UI
Depok. 

Pada Kampanye Sosial Significant
Impact ini UKM AIESEC UI melakukan 
penggalangan dana untuk donasi 
hidangan buka puasa serta sembako 
bagi masyarakat di wilayah sekitar
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UNTUK INDONESIA AKSI SOSIAL MAHASISWA UI

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

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. 

“ 

“ 
1. Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan 

Suara Mahasiswa Paragita menjadi
paduan suara terpilih untuk
memeriahkan acara Wisuda Online
yang diselenggarakan oleh Catatan
Najwa dan Narasi Tv. Acara Wisuda
online dengan tema #dirumahaja
merupakan acara yang digelar untuk
memberikan dukungan kepada para 
wisudawan yang tidak bisa mengkuti
prosesi wisuda karena faktor pandemi
Covid-19 yang masih berlanjut. Pada 
kegiatan yang diselenggarakan tanggal
14 Juni 2020 tersebut, Unit Kegiatan
Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa
Paragita berkolaborasi dengan artis
ternama Indonesia yakni Isyana
Sarasvati dengan membawakan 2 buah
lagu, yaitu Indonesia Raya dan Tanah 
Airku. Sebanyak 20 mahasiswa
tergabung dalam kegiatan tersebut. 
Acara ini disiarkan melalui kanal live 
streaming YouTube milik Narasi Tv pada 
pukul 19.00-21.00 dengan jumlah
penonton lebih dari 6 ribu orang.



promote harus berupa barang, seperti
makanan, pakaian, dan aksesoris
lainnya yang tidak mengandung zat
berbahaya, narkoba dan bukan
termasuk ke dalam benda terlarang
lainnya.  Pelaku usaha UMKM dapat
mendaftarkan program promosi gratis 
ini melalui tautan
bit/ly/PFPSUMAUI2020 dan memenuhi
ketentuan yang tertera pada tautan
bit.ly/SNMFPSUMAUI2020.

Dengan gerakan ini, UKM SUMA UI 
berharap mampu membantu banyak
UMKM yang mengalami kesulitan
selama pandemi dan mampu
mengajak banyak orang yang turut
mendukung usaha mikro kecil
menengah (UMKM) dengan
menkonsumsi produk dari industri
rumahan dalam negeri.

4. Mahasiswa dan sejumlah alumni 
FMIPA UI tergabung menjadi
volunteer yang bertugas dalam
pemeriksaan tes PCR di Rumah Sakit
Universitas Indonesia.

Mahasiswa dan alumni tersebut adalah
Fikri Anugrah Saputra (S1 Biologi 2016), 
Ferdi Anda Sitepu (S1 Biologi 2016), 
Aulia Reski Widyaningrum (Biologi 
2013- Alumni), Putra Mahanaim 
Tampubolon (Biologi 2015- Alumni), 
dan Aden Dhana Rizkita (S2 Kimia). 
Ketiga mahasiswa tersebut memiliki
tugas untuk melakukan ekstraksi RNA 
dari sampel swab nasofaring, orofaring, 
anal, feses, serta deteksi SARS-CoV-2 
menggunakan multiplex qRT-PCR, serta
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Universitas Indonesia (UI). 
Pengumpulan dana dilakukan dengan 
cara mengirimkan donasi ke rekening 
AIESEC in UI dari tanggal 8-20 Mei 2020. 
Total donasi yang terkumpul adalah 
sebesar Rp6.965.006,00. Sebanyak 100 
orang menerima manfaat bantuan
tersebut. 

3. UKM Suara Mahasiswa Universitas
Indonesia (SUMA UI) melakukan aksi
sosial kepada UMKM melalui
kegiatan “Free Promote” dengan 
tagar #SumaDukungUMKM.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai
bentuk dukungan Suma UI terhadap
perkembangan UMKM di Indonesia 
yang terkena dampak Covid-19 dengan
cara memberikan exposure produk
UMKM ke lebih dari 2300 follower di 
akun Instagram resmi Suara
Mahasiswa. 

Program “Free Promote” ini dibuka
untuk umum pada tanggal 13 Juni 2020 
dan akan berlansung selama masa 
pandemi Covid-19 ini berakhir. Target 
dari program ini adalah pelaku usaha
kecil menengah yang minimal telah
berdiri selama 4 minggu. Jenis usaha
yang dapat dikategorikan sebagai free
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memperhatikan aspek biosafety dan 
biosecurity. Semua sampel yang 
diolah merupakan sampel utama
yang berasal dari LABKESDA Depok. 

Tugas menjadi volunteer uji
pemeriksaan swab merupakan tugas
yang berat dan sangat menantang. 
Mereka dituntut untuk selalu teliti
supaya tidak terjadi false positive dan
false negative dalam menentukan
hasil uji swab di laboratorium. 

Kegiatan volunteer telah dimulai
sejak awal bulan April 2020 hingga
berita ini dibuat. Dalam sehari tim
volunteer dapat melakukan uji
sampel hingga 140 sampel. Kegiatan
uji sampel di RSUI yang dilakukan
oleh tim volunteer dari FMIPA UI 
dibagi menjadi dua shift, yang 
pertama pukul 08.00 - 15.00, dan
15.00—22.00.
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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._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

“

“



Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

50



INTERNASIONAL

1. MAHASISWA UI BORONG 3 MEDALI 
PADA KOMPETISI PERINGATAN HARI 
IMUNISASI SEDUNIA 2020

Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia meraih 3 juara 
pada kompetisi World Immunization 
Week (WIW) Asian Medical Students' 
Association International. Tiga juara 
tersebut adalah juara 1 dan 3 Scientific 
Paper dan juara 1 Public Poster. 

World Immunization Week (WIW) Asian 
Medical Students' Association 
International merupakan lomba yang 
diselenggarakan dalam rangka 
peringatan minggu imunisasi sedunia 
yang diadakan oleh WHO. Lomba ini 
digelar dalam rangka untuk mencari 
solusi dalam upaya meningkatkan 
kesadaran kegiatan imunisasi di 
seleruh dunia. Tema yang diangkat 
dalam lomba ini adalah “Stay Protected 
Together: Combatting Myths in Society.”

Juara 1 Scientific Paper diraih oleh Ayers 
Gilberth Ivano Kalaij (FKUI 2018), 
Michael Sugiyanto (FKUI 2018) dan 
Ahmad Fadhil Ilham (FKUI 2018) melalui 
tulisan yang berjudul Assessment of 
Factors Associated with Compliance 
towards Childhood Vaccination in 
Southeast Asia: A Systematic Review.
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PRESTASI MAHASISWA

Paper tersebut membicarakan tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan masyarakat terhadap 
pelaksanaan imunisasi anak. Selain itu 
paper ini diharapkan dapat menjadi 
sebuah masukan kepada pemerintah 
agar dapat melakukan modifikasi 
approach terkait kegiatan imunisasi, 
sehingga mampu meningkatkan angka 
imunisasi di Indonesia.

Pada cabang Scientific Paper, tim dari 
Universitas Indonesia juga meraih juara 
3. Penghargaan ini diraih oleh Vincent 
Kharisma Wangsaputra (FKUI2017), 
Raya Makarim Penantian (FKUI2017) 
dan Muhammad Alifian Remifta Putra 
(FKUI2017) dengan judul paper 
Immunogenicity and Safety Profile of 
Various Microneedle Array Patches as a 
Potential Novel Vaccine Delivery System to 
Enhance Vaccine Efficacy: A Systematic 
Review”. 

Paper yang ditulis tersebut membahas 
tentang upaya untuk mencari pengganti 
jarum dalam proses vaksinasi. Menurut 
mereka masih banyaknya mitos terkait 
vaksin dan juga kecemasan terhadap 
jarum bagi kalangan masyatakat 
tertentu sehingga mereka mencoba 
mencari solusi pada hal ini dengan jalur 
pemberian vaksin yg dimodìfikasi 
Microneedle Array Patch (MAP). 

Hasil dari penelitian tersebut 
menegaskan bahwa metode pemberian 
vaksin dengan patch sejenis tempelan 
yang ada microneedle (jarum yang 
sangat kecil) efektif untuk meningkatkan 
efikasi dari pemberian vaksin.

Pada bidang Public Poster, tim yang 
diketuai oleh Ayers Gilberth Ivano Kalaij 
(FKUI2018), dan beranggotakan Ade

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.
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Gautama (FKUI2018) dan Rani Permata 
(FKUI2018) berhasil meraih juara 1. 

Poster yang dibuat menyoroti sebuah 
mitos tentang vaksin yang berkembang 
di masyarakat luas. Mitos tersebut 
adalah 'lebih baik terkena penyakit 
ketimbang vaksin karena respon imun 
tubuh akan lebih kuat dan lebih baik 
kedepannya’.

Ayers dkk mempromosikan imunisasi 
dengan jargon SPECIAL (Safe, 
Preventative Care, Effective Cost, Effective 
Immunity, And Long-term Protection). 
Lewat poster tersebut mereka ingin
mempromosikan kepada masyarakat 
luas bahwa imunisasi itu aman, 
tindakan preventif, murah, imunity 
efektif, dan juga proteksi jangka 
panjang.  

Ayers dkk. berharap dengan adanya 
promosi menggunakan media poster, 
pengetahuan dan kepedulian 
masyarakat terhadap pentingnya 
imunisasi menjadi tinggi. Lewat poster 
ini juga diharapkan dapat memerangi 
stigma yang beredar di masyarakat 
yang menyebabkan rendahnya 
imunisasi, sehingga dapat 
meningkatkan angka sadar imunisasi. 

World Immunization Week AMSA-
International 2020 Competition
diselenggarakan pada 21 Februari - 24 
April 2020 dengan sistem online. 
Terdapat tiga kategori dalam 
perlombaan ini yaitu Scientific Paper, 
Public Poster dan Online Social 
Campaign. Acara lomba bertaraf 
intbuernasional ini diikuti oleh 27 
Negara anggota AMSA Internasional.

2. MAHASISWA UNIVERSITAS 
INDONESIA JUARA LOMBA KEILMUAN 
INDUSTRI TINGKAT INTERNASIONAL

Tiga Orang Mahasiswa Teknik Industri 
Universitas Indonesia meraih juara

pertama lomba Industrial and System 
Engineering Competition 2020 (ISEEC).

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Joey 
Irvine Julianto (FTUI 2017), Fara Jetira 
Purba (FTUI 2017) dan Kenny Anderson 
(FTUI 2017).

Industrial and System Engineering 
Competition 2020 (ISEEC) adalah 
perlombaan berskala internasional 
tahunan yang diselenggarakan oleh 
Departemen Teknik Industri 
Universitas Indonesia. Tahun ini ISEEC 
membawakan tema “Establishing 
Optimal Logistics Distribution Amidst 
Indonesia’s Capital City Relocation.”

Joey Irvine Julianto selaku ketua tim 
menerangkan bahwa pada babak 
penyisihan semua tim harus 
mengerjakan kasus dalam Serious 
Simulation Games (SSG) dan diminta 
untuk membangun sebuah aset yang 
mampu menghasilkan keuntungan 
besar. Lalu pada babak final, setiap tim 
diberikan case study yang harus 
dikerjakan dan nantinya akan 
dipresentasikan di depan para juri yang 
terdiri dari dosen, pihak 
perusahaan/pelaku industri, dan 
pemerintah.  

Studi kasus yang diangkat berawal dari 
keresahan mengenai capital city 
relocation dan implikasinya terhadap 
bagaimana distribusi logistik yang 
optimal dapat membantu mewujudkan 
distribusi logistik yang optimal untuk 
perpindahan ibu kota. Studi kasus ini 
lebih fokus ditinjau dari kacamata 
perusahaan/pelaku industri dalam 
proses pemecahan masalahnya.

Kesuksesan mereka dalam meraih 
juara pertama karena faktor 
kekompakan yang telah dibentuk 
dalam tim. Untuk persiapan kami 
membagi materi keilmuan antara 3



Ekonomi dan Bisnis UI yang 
memperlombakan topik-topik 
akuntansi seperti intermediate & 
Advanced Financial Accounting, Cost & 
Management Accounting, Information 
Accounting System, dan auditing.  
Tema yang diusung tahun ini adalah 
A New Beginning: Developing Towards a 
Sustainable 2030 mengenai integrated 
reporting untuk pencapaian UN's 
Sustainable Development Goals. 

Ramiza Yasmin Zahira mengatakan 
bahwa lomba yang digelar dari tanggal 
19-22 April 2020 ini dilaksanakan 
secara online, mulai dari pendaftaran, 
perlombaan, dan hingga pengumuman 
juara.

Setiap tim yang mengikuti perlombaan 
diharuskan mengikuti beberapa 
tahapan perlombaan mulai dari tahap 
pendahuluan dengan mengerjakan 
soal secara berkelompok, pembuatan 
essay pendek di babak semifinal, dan 
pembuatan essay yang dipresentasikan 
pada babak final. Semua tahapan ini 
dilaksanakan menggunakan Bahasa 
Inggris. 

Esai pendek yang ditulis pada babak 
semifinal adalah tentang sistem Big 
Data yang dapat membantu industri 
keuangan serta benefit yang bisa 
dihasilkan. Selain itu esai tersebut
menganalisis bagaimana cara 
mengubah benefit tersebut menjadi 
profit, serta hambatan yang harus

orang berdasarkan keahlian masing-
masing sehingga mampu belajar lebih 
efektif, sekaligus melakukan review 
sebelum perlombaan kuis dan 
pengerjaan soal dimulai.

Industrial and System Engineering 
Competition 2020 (ISEEC) dilaksanakan 
pada tanggal 9 Desember 2019 hingga 
24 Januari 2020. Lomba tingkat 
internasional ini diikuti oleh mahasiswa 
dari Indonesia, Singapura, Filipina dan 
Hongkong. Atas keberhasilan ini Joey 
dkk mendapatkan hadiah uang tunai 
senilai 2000 USD. 

3. MAHASISWA UI JUARA 2 KOMPETISI 
AKUNTANSI INTERNASIONAL

Tiga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia meraih 
juara 2 lomba Akuntansi dalam acara 
the 21st Indonesia Accounting Fair FEB 
UI. Ketiga mahasiswa tersebut adalah 
Ramiza Yasmin Zahira (Akuntansi 
2017), Adela Pravita (Akuntansi 2017), 
dan Maria Feliciana Fayola (Akuntansi 
2017). Atas keberhasilan ini Ramiza dkk 
berhak mendapatkan uang tunai 
sebesar 3 juta Rupiah dan IAI Muda 
Membership. 

Kompetisi Akuntansi the 21st Indonesia 
Accounting Fair FEB UI merupakan 
lomba bertaraf internasional tahunan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas
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dikelola perusahaan agar bisa menjadi 
headstart dalam penggunaan Big Data 
agar dapat meraih sustainability.

Pada babak final Ramiza dkk 
menuliskan ide tentang Integrated 
Reporting supaya dapat mengatasi 
masalah Unsustainable Investment & 
Financing, Environmental Damage, dan 
Unsustainable Business Operation
dengan pandangan yang lebih holistik 
dan pengungkapan tambahan yang 
tidak ada di Annual Report & 
Sustainability Report.

NASIONAL

1. 4 MAHASISWA UI JUARA LOMBA 
DESAIN POSTER K3L UI

Empat mahasiswa Universitas
Indonesia menggondol 4 juara dalam
Lomba Desain Poster Tingkat Nasional 
dalam rangka hari tanpa tembakau
sedunia 2020. Keempat mahasiswa
tersebut ialah Alifa Dhea Ardianti Putri
(Humas Vokasi UI 2019) dengan raihan
juara II, Peter Leonaldy Ngapa Djami
(Ilmu Komunikasi FISIP 2018) sebagai
juara 3, Indira Rizky Azzahra (Humas
Vokasi UI 2019) dengan raihan juara
harapan I, dan Nadhira Herdiastri
(Humas Vokasi UI 2019) dengan raihan
juara harapan II.

Lomba Desain Poster Tingkat Nasional 
dalam rangka hari tanpa tembakau
sedunia ini mengangkat tema
"Keresahan Perokok Saat Pandemi
Covid-19 dan Solusinya". Lomba ini
menuntut para peserta untuk
menghasilkan sebuah poster adukatif
tentang bahaya perokok pada masa 
Covid-19 dan solusi yang dapat
dilakukan.  

Topik yang diangkat oleh Alifa Dhea
Ardianti Putri (juara II) dalam poster 
yang dia buat adalah “Berhenti
Merokok, Kurangi Resiko Covid-19”. 
Poster tersebut memberikan informasi

terkait pendapat ketua perhimpunan
dokter paru Indonesia yang 
mengatakan bahwa perokok memiliki
resiko lebih tinggi dalam terjangkit
virus Covid-19.

Selanjutnya topik yang diangkat Peter 
Leonaldy Ngapa Djami juara III adalah
“Duet Maut Rokok dan Corona”. Poster 
ini memberikan informasi tentang
Virus Corona yang lebih berbahaya jika
menyerang para perokok. Selain itu
poster yang dibuat juga menerangkan
alasan mengapa para perokok lebih
rentan terinfeksi virus Corona daripada
selain perokok.

Selanjutnya topik yang diangkat Indira 
Rizky Azzahra peraih juara harapan I 
pada poster yang dibuat adalah “End It 
Before It Ends You”. Poster tersebut
memberikan informasi tentang
aktivitas merokok membuat jari dan
rokok yang terkontaminasi
meningkatkan kemungkinan penularan
virus dari tangan ke mulut, dan
intensitas paru-paru yang sering
terkena asap rokok menjadikan lebih
rentan terkena Covid-19.

Yang terakhir poster dari Nadhira
Herdiastri peraih juara harapan II yang 
mengangkat topik “Bagaimana Nasib
Perokok dalam Pandemi Covid-19?”. 
Poster ini memiliki tujuan untuk
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Chasmala. Selanjutnya setiap peserta 
diminta untuk mengupload video 
rekaman tersebut di instagram masing-
masing.

Bonar, selaku pemenang tidak merasa 
menemukan kesulitan yang berarti 
untuk mempersiapkan lagu yang akan 
diawakan. Dia mengaku bahwa hanya
membutuhkaan waktu satu minggu 
sebelum lomba berakhir untuk
persiapan. Dia memilih menggunakan 
nada dasar C dalam menyanyi karena 
dirasa nyaman dalam membawakan
lagu tersebut.

Senada dengan Bonar, Thalia mengaku 
bahwa tidak menemukan kesulitan 
dalam membawakan lagu. Thalia hanya
membutuhkan persiapan 3 hari sejak 
tahu ada lomba menyanyi tersebut. 
Thalia mengaku tidak kesulitan karena
dia tergabung dalam Unit Kegiatan 
Mahasiswa Vocal Group Vocademia
yang memang aktivitasnya adalah
menyanyi. 
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memberikan awareness atau kesadaran
akan bahayanya perokok di kala 
pandemi covid-19.

Lomba Desain Poster Tingkat Nasional 
dalam rangka hari tanpa tembakau
sedunia ini diselenggarakan pada 19 
Mei – 1 Juni 2020. Total peserta yang 
mengikuti lomba ini sebanyak 130 
peserta yang terdiri dari 16 
siswa/pelajar, 22 masyarakat umum, 
dan 92 mahasiswa dengan total 137 
poster.

Hadiah yang diperoleh untuk
pemenang untuk Juara II adalah uang
tunai sebesar Rp1.300.000, juara III 
mendapatkan uang tunai sebesar
Rp1.000.000, Juara harapan I 
mendapatkan uang tunai sebesar
Rp500.000, dan juara harapan II 
mendapatkan uang tunai sebesar
Rp400.000. Lomba yang diselengarakan
oleh UPT K3L UI ini dibuka untuk sivitas
akademika UI dan masyarakat umum.

2. DUA MAHASISWA UI RAIH JUARA 
KOMPETISI MENYANYI NASIONAL

Dua mahasiswa Universitas Indonesia 
meraih juara kompetisi 
#DiRumahAjaChalllenge season 2 
tingkat nasional. Kedua mahasiswa 
tersebut adalah Thalia Amrita (FIB 
2018) dan Bonar Wilfred (Fasilkom 
2018). 

Kompetisi #DiRumahAjaChalllenge 
season 2 merupakan ajang kompetisi 
menyanyi yang diselenggarakan oleh 
Eventori berkolaborasi bersama Denny 
Chasmala dan bekerja sama dengan 
Pusat Prestasi Nasional Kementerian 
Pendidikan Nasional dan Direktorat 
Kemahasiswaan UI.

Peserta yang mengikuti lomba 
#DiRumahAjaChalllenge seoason 2 wajib 
untuk menyanyikan lagu ciptaan Denny 
Chasmala dengan memilih nada dasar 
dengan musik pengiring dari Denny



Juara Kompetisi 
#DiRumahAjaChalllenge akan 
mendapatkan kesempatan untuk 
diorbitkan menjadi penyanyi 
professional dan mendapatkan uang 
hadiah senilai 10 juta rupiah untuk 
masing-masing pemenang. Acara ini 
dibuka untuk umum dari tanggal 15 
April – 15 Mei 2020.

3. MAHASISWA UI JUARA 2 KOMPETISI 
DEBAT NASIONAL KOMUNITAS KEJAR 
MIMPI ACEH

Tiga mahasiswa Universitas Indonesia 
meraih juara 2 Kompetisi Debat
Nasional yang diselenggarakan oleh
Komunitas Kejar Mimpi Aceh. Ketiga
mahasiswa tersebut adalah Mahesa
Oktareza (Matematika 2017), Ginanjar
Ariyasuta (Matematika 2017), dan Aisha 
Nurtabina (Fisika 2017). Atas
keberhasilan ini Mahesa dkk berhak
membawa hadiah uang tunai sebesar
750 ribu dan sertifikat juara. 

Kompetisi Debat Nasional Komunitas
Kejar Mimpi Aceh adalah kompetisi
debat yang digelar untuk mahasiswa
perguruan tinggi se Indonesia dalam
rangka untuk terus mengasah skill dan
berkompetitif selama pandemi Covid-
19 masih berlangsung. Tema yang 
diangkat dalam lomba ini adalah
“Pandemi Covid-19”. 

Mahesa Oktareza selaku ketua tim
mengatakan topik yang diangkat dalam
lomba tersebut adalah tentang
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kebijakan penanganan Covid-19 yang 
ada di Indonesia seperti kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar, 
Lock down, pembebasan narapidana, 
dan penindakan terhadap pelanggar
PSBB.

Setiap tim yang mengikuti lomba
diwajibkan untuk menuliskan essay 
singkat tentang satu hal yang dapat
dilakukan untuk menangani pandemi
Covid-19. Essay mereka berjudul
Transparansi Data COVID-19: Upaya
Awal Menyelamatkan Indonesia 
melalui Pemodelan Matematis dan
Spasial. Pemodelan matematis
digunakan untuk memprediksi curva
naik turunnya jumlah penderita
Covid-19 dan menentukan puncak
pandemic Covid-19. Sedangkan
pemodelan spasial digunakan untuk
menentukan sebuah zona suatu
daerah dilihat dari banyaknya pasien
positif Covid-19.

Kompetisi Debat Nasional Komunitas
Kejar Mimpi Aceh diselenggarakan
secara online pada tanggal 13-19 Mei 
2020. Kompetisi ini diikuti oleh
berbagai kampus di Indonesia seperti
USU, UMSU, UNPAD, UNSRI, UNRI, UIN 
Walisongo, UNP, UNHAS, IAIN 
Padangsidimpuan, Univ Maritim Raja 
Ali Haji, dan Universitas Indonesia.  

4. MAHASISWA FIA UI JUARA 1 LOMBA 
PENULISAN ESAI NASIONAL

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia bernama Alif
Naufal Falih (Adm. Niaga 2017) berhasil
meraih juara pertama dalam kompetisi
esai yang diselenggrakan oleh Ikatan
Mahasiswa Administrasi Bisnis
Indonesia (KOMBI). Atas pencapaian
tersebut, Alif Naufal Falih diganjar
hadiah sebesar 1 juta Rupiah dan
piagam penghargaan. 
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Kompetisi esai Ikatan Mahasiswa
Administrasi Bisnis Indonesia 2020 
merupakan kompetisi nasional yang 
sekaligus sebagai wadah bagi para 
mahasiswa Administrasi Bisnis di

seluruh Indonesia untuk memberikan
ide/gagasannya mengenai isu tertentu. 
Pada tahun 2020 tema yang diangkat
adalah “Optimalisasi Ekowisata
Nasional dalam Mewujudkan
Lingkungan Berbasis Bisnis Kreatif”.

Alif menceritakan topik esai yang ditulis
adalah tentang Digital Economic in 
Connected Society Era dengan judul
“Menatap Peluang Bonus Demografi
Melalui Pemanfaatan Aplikasi Untuk
Meningkatkan Keteramplian Dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia”. 
Esai tersebut membahas bagaimana
sebuah aplikasi yang berfungsi untuk
mengembangkan diri dapat membantu
Indonesia dalam mempersiapkan
peluang bonus demografi yang akan
dihadapi Indonesia.

Permasalahan yang diangkat adalah
masih rendahnya indeks modal 
manusia Indonesia mengacu pada data 
Bank Dunia, padahal Indonesia 
diprediksi akan menghadapi bonus 
demografi. Untungnya Indonesia akan
menghadapi bonus demografi ketika

sudah mengenal teknologi sehingga
teknologi dapat dimanfaatkan untuk
mempersiapkan SDM salah satunya
melalui aplikasi.

Kompetisi esai yang diselenggarakan
pada tanggal 5 Februari 2020 ini
menitikberatkan pada penilaian
Orisinilatias karya, permasalahan, 
kekuatan narasi dan argumentasi, 
penyampaian pesan, serta pemilihan
diksi. Alif mengaku tidak membuthkan
waktu relatif lama untuk
mempersiapkan esai tersebut.

Pada babak final, Alif mampu
menyabet juara pertama dengan nilai
total 83 dan menyingkirkan empat
finalis lainnya dari Universitas Kapuas 
Sintang, Politeknik STIA LAN Bandung, 
Universitas Padjajaran, dan Universitas
Islam Makassar.

5. MAHASISWA UI JUARA HARAPAN 2 
KOMPETISI PENULISAN OPINI 
NASIONAL

Mahasiswa Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam bernama
Albertus Aldo (Matematika, 2019) 
berhasil menjadi juara harapan dua
dalam Kompetisi Penulisan Opini yang 
diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. Prestasi ini diraih setelah
mampu bersaing dengan 6.388
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mahasiswa dari perguruan tinggi
seluruh Indonesia. Kompetisi Penulisan
Opini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia tahun
2020 ini mengusung tema “Strategi dan
upaya untuk penanganan Pandemi
COVID-19”.

Judul opini yang diangkat oleh Aldo 
adalah Mencegah Kebangkitan Human 
Coronavirus di Masa Depan dengan
Vaksin Antimutagenik. Opini tersebut
membicarakan tentang kebutuhan
penambahan komponen anti-mutasi
pada vaksin coronavirus yang kelak
akan dikembangkan. 

Dalam opini yang ditulis, Aldo 
menyebutkan bahwa, untuk
menghentikan atau menghambat
pemicu terjadinya mutasi pada virus 
covid-19, vaksin antimutagen bekerja
dengan cara menekan indikasi zat
mutagen, maupun memicu
penghancuran sel mutan sehingga
menghambat reproduksi sel.

Kompetisi Penulisan Opini
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia 
diselenggarakan dalam rangka
memperingati Hari Pendidikan
Nasional dan dalam rangka
menumbuhkembangkan prestasi dan
bakat Mahasiswa. Acara ini digelar dari
tanggal 1-25 April dan pengumuman
juara dilakukan pada tanggal 2 Mei 
2020. Atas prestasi tersebut, Aldo 
mendapatkan uang pembinaan
sebesar 1,5 juta Rupiah dan sertifikat
juara.

6. MAHASISWA UI MERAIH JUARA I 
KOMPETISI DESAIN PRODUK KIMIA 
2020

Empat Mahasiswa Teknik Bioproses UI 
berhasil meraih Juara Kompetisi Process 
Engineering and Energy Days 2020 pada 
cabang lomba Chemical Product Design 
Competition (CPDC)/Kompetisi Desain

Produk Kimia. Keempat mahasiswa 
tersebut adalah Ananda Bagus Richky 
Digdaya Putra (FTUI 2016), Agustina 
Evania Dewi (FTUI 2016), Ajeng Inas 
Setyorini (FTUI 2016), dan Nurul 
Hikmah Ramadhani (FTUI 2016).

Process Engineering and Energy Days
2020 adalah acara akbar tahunan yang 
diselenggarakan oleh Departemen 
Teknik Kimia Universitas Indonesia. 
Lomba ini menuntut mahasiswa untuk 
mampu mengembangan produk-
produk kimia yang inovatif.

Ananda Bagus Richky Digdaya Putra 
menerangkan keberhasilan timnya 
menjadi juara karena alat yang mereka 
hasilkan dinilai bagus. Alat yang 
Mereka hasilkan adalah pembersih air 
kolam renang 3in1.

Alat yang dibuat memiliki keunggulan 
dapat bertindak sebagai antibakteri, 
antialga serta antialga serta sebagai 
koagulan untuk perawatan kolam 
renang. Perbedaan alat kami dengan 
yang ada di pasaran adalah fitur yang 
diberikan. Alat kami ini mempunyai 3 
fitur dalam satu alat sedangkan yang 
ada di pasaran hanya mempunyai 1 
fitur dalam satu alat yang digunakan. 
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Selain itu, Bagus Richky menjelaskan 
bahwa alat yang dibuat juga 
menggunakan kombinasi calcium 
hypochlorit dan sodium karbonat 
sebagai antibakteri dan antialga serta 
menggunakan bentonite clay sebagai 
koagulan.

Ide pembuatan alat pembersih kolam 
3in1 berawal dari aktivitas olahraga 
renang yang menjadi gaya hidup 
masyarakat luas sehingga perlu 
diciptakan satu alat untuk 
membersihkan kolam renang dengan 
cara yang lebih efisien.

Process Engineering and Energy Days
2020 2020 diselenggarakan pada 5-6 
Maret 2020 di Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia. Lerlombaan ini 
diikuti oleh 202 tim yang tersortir 
menjadi 8 tim pada babak final. Atas 
raihan juara 1 ini Ananda Bagus dan 
tim berhasil membawa pulang hadiah 
uang tunai sebesar Rp 25.000.000,00 
dan Voucher belanja senilai Rp 
500.000,00.

7. MAHASISWA UI MERAIH JUARA 
KETIGA LOMBA SCIENTIFIC PAPER 
TINGKAT NASIONAL

Empat mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia meraih juara 
ketiga dalam ajang Pre-Conference 
Competition Asian Medical Students' 
Conference 2020 cabang lomba scientific 
paper. Keempat mahasiswa tersebut 
adalah Ayers Gilberth Ivano Kalaij
(FKUI2018), Michael Sugiyanto 
(FKUI2018), Valencia Hadinata

(FKUI2018), dan Ugiadam Farhan 
Firmansyah (FKUI2017). 

PCC AMSC 2020 (Pre-Conference 
Competition Asian Medical Students' 
Conference 2020) merupakan kompetisi 
ilmiah bertaraf nasional yang 
diselenggarakan oleh Asian Medical 
Students' Association Indonesia. Tema 
yang diangkat dalam perlombaan ini 
adalah Trauma Care: Same Problem with 
Different Solution. Acara ini digelar 
dalam rangka seleksi nasional untuk 
lomba scientific paper international 
conference AMSC yang akan 
dilaksanakan oleh AMSA-International.

Ayers Gilberth selaku ketua tim 
mengatakan bahwa judul paper yang 
mereka buat adalah "The Prognosis 
Value of S100B Level as A Promising 
Biomarker of Early Prognosis in Patients 
with Traumatic Brain Injury: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Cohort 
Studies" yang berbasis Article Review. 

PCC AMSC 2020 (Pre-Conference 
Competition Asian Medical Students' 
Conference 2020) diselenggarakan dari 
tanggal 19 Januari – 16 April 2020 
dengan sistem online karena faktor 
pandemic yang masih berlangsung. 
Perlombaan ini diikuti oleh 25 Tim dari 
6 distrik AMSA dari berbagai universitas 
yang berasal dari seluruh Indonesia.

8. MAHASISWA VOKASI UI MERAIH 
JUARA 2 PENULISAN ESAI TINGKAT 
NASIONAL

Dua mahasiswa Program Vokasi UI 
berhasil menjadia juara kedua dalam
kompetisi Lomba Esai Nasional 
Chapter 2. Kedua mahasiswa tersebut
adalah Dinda Afifah (Vokasi Akuntansi
2018) dan Sukma Nurmawati (Vokasi
Akuntansi 2018). 

Lomba Esai Nasional Chapter 2 adalah
perlombaan nasional penulisan esai
yang mempertemukan mahasiswa
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seluruh Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Surakarta. Tema yang 
diangkat dalam kompetisi tersebut
adalah “Menumbuhkan Kesadaran
Berinvestasi Generasi Milenials dalam
Menghadapi Era Ekonomi Digital" 

Dinda selaku ketua tim menjelaskan
bahwa timnya menulikan tentang esai
yang berjudul “INVESTALK: Solusi
Investasi Generasi Milennial”. Melalui
tulisan tersebut Dinda dan tim
membahas sebuah permasalahan
untuk membantu para calon investor 
dalam hal ini generasil milenial untuk
mau berinvestasi.

Untuk melihat business model canvas
dan value proposition design yang 
dimiliki oleh suatu perusahaan
investasi tersebut, masyarakat harus
menggali beberapa informasi terkait
beberapa hal untuk mengetahui
apakah itu investasi yang sah atau
tidak. 

Dalam tulisannya tersebut Dinda
menjelaskan bahwa jika dilihat dari
business model canvas, investasi bodong
umumnya tidak memiliki izin dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
otoritas terkait lainnya, tidak ada situs 
web atau terlalu sederhana, tidak ada
kantor resmi, dan tidak ada manajer
investasi. 

Sementara dari perbandingan value 
proposition design, Dinda dan tim
mengatakan bahwa investasi bodong
selalu menawarkan cara pengembalian
yang sangat tinggi di atas
pengembalian normal industry pada
umumnya, risiko nol persen, dan selalu
menargetkan orang berpenghasilan
menengah hingga tinggi (termasuk
pensiunan) dengan pemahaman
investasi yang sangat minim. 

Lomba Esai Nasional Chapter 2
diselenggarakan dari tangal 2 Januari –
20 April 2020 dengan sistem daring. 
Berkat capaian ini, Dinda dan tim
mendapatkan hadiah trophy dan uang
tunai sebesar Rp750.000.
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PELAYANAN BEASISWA

PENGUMUMAN PEMBUKAAN 
BEASISWA

Pada bulan Mei-Juni 2020, Direktorat
Kemahasiswaan UI membuka dan
mengumumkan pembukaan beasiswa
yang dapat dilamar oleh mahasiswa
Universitas Indonesia. Beasiswa tersebut
adalah Beasiswa Mitshubishi UFJ Finansial
Group (MUFG) 2020, Beasiswa Bank 
Indonesia Unggulan, dan Beasiswa
Daewoong Indonesia 2020. Pengumuman
pembukaan beasiswa dilakukan melalui
Instagram Direktorat Kemahasiswaan UI. 

1. Beasiswa Mitshubishi UFJ Finansial
Group

Beasiswa Mitshubishi UFJ Finansial
Group diperuntukan untuk mahasiswa
S1 Reguler. Bantuan yang diberikan
berupa bantuan biaya hidup sebesar
Rp4.600.000 per mahasiswa dalam
satu tahun. Mahasiswa yang dapat
mendaftar adalah mahasiswa dari
Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya (Khusus Sastra 
Jepang). Beasiswa ini dibuka dari tangal
28 Mei – 16 Juni 2020.

2. Beasiswa Bank Indonesia Unggulan

Beasiswa Bank Indonesia Unggulan
dibuka untuk mahasiswa S1 dan
Program Vokasi. Pembukaan beasiswa
ini hingga tanggal 4 Mei -4 Juni 2020. 
Beasiswa ini memberikan bantuan
biaya pendidikan selama dua tahun
kepada mahasiswa penerima.

3. Beasiswa Daewoong Indonesia 2020 

Beasiswa Daewoong Indonesia 2020 
diperuntukan kepada mahasiswa S1 
Universitas Indonesia. bantuan yang 
diberikan adalah bantuan penunjang
pendidikan sebesar $1000 per tahun. 
Beasiswa ini dibuka dari tanggal 28 Mei 
– 14 Juni 2020.

Pada bulan Mei-Juni, Direktorat Kemahasiswaan melakukan aktivitas layanan beasiswa
berupa pengumuman pembukaan beasiswa, seleksi penerimaan beasiswa, dan
pengelolaan dana beasiswa. Berikut merupakan tiga aktivitas pelayanan beasiswa tersebut:



SELEKSI BEASISWA

Pada bulan Mei-Juni 2020, Direktorat
Kemahasiswaan UI melakukan seleksi
administrasi dan wawancara terhadap
empat beasiswa. Keempat beasiswa
tersebut adalah Beasiswa Pergola UI, 
Beasiswa Cendekia Baznas Angkatan
Kedua, Beasiswa Bank Indonesia, dan
Beasiswa Erlangga

1. Seleksi Administrasi dan Wawancara 
Beasiswa Pergola Tahun 2020

Seleksi Administrasi Beasiswa Pergola 
Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 8-
10 Juni 2020. Jumlah pelamar beasiswa
mencapai 387 mahasiswa, dengan
rincian jenjang S2 125 orang, jenjang
S1 216 orang, dan jenjang D3 sebanyak
46 orang. Seleksi administrasi
dilakukan untuk menyaring peserta
hingga terpilih 25 mahasiswa untuk
melaju ke tahap wawancara. 

Setelah proses seleksi adminstrasi
selesai, tim panitia seleksi melakukan
wawancara terhadap 25 mahasiswa
yang berhasil lolos seleksi administrasi. 
Seleksi wawancara calon penerima
beasiswa Pergola 2020 berlangsung
dari tanggal 11 Juni 2020 pada pukul
10.30 – 14.00 WIB. Wawancara
dilakukan secara online/video 
conference menggunakan aplikasi
zoom meeting, dengan durasi 10 
menit/orang. Dari 25 mahasiswa yang 
diwawancara (jenjang S1 dan D3), 
diambil 21 mahasiswa untuk
ditetapkan sebagai penerima beasiswa
Pergola UI.
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2. Seleksi Wawancara Beasiswa 
Cendikia Baznas Angkatan Kedua 
Tahun 2020

Seleksi wawancara calon penerima 
beasiswa Cendikia Baznas 2020 
berlangsung dari tanggal 8-9 Juni 2020 
pada pukul 09.00 – 12.00 WIB. Pada 
hari pertama dilakukan wawancara 
kepada 8 mahasiswa dan hari kedua 
kepada 7 orang mahasiswa.

Wawancara dilakukan secara 
online/video conference menggunakan 
aplikasi zoom meeting, dengan durasi 
20 menit/mahasiswa.

Tim reviewer internal Perguruan Tinggi 
telah ditetapkan oleh Baznas. Dari UI, 
tim reviewernya adalah Dr. Devie
Rahmawati, Mila Viendyasari, M.Si, dan
Kahar Awaluddin. Sistem penilaian 
hasil interview menggunakan 
form/borang penilaian yang akan 
disatukan dan hasilnya diberikan 
kepada pihak mitra. Kriteria yang 
dinilai dalam proses wawancara ini
antara lain penilaian kepribadian 
sehari-hari (alquran shalat aurat), 
keaktifan berorganisasi, prestasi, 
penggunaan sosial media, komitmen 
dalam mengikuti pembinaan.

3. Seleksi Administrasi Beasiswa Bank 
Indonesia Tahun 2020

Seleksi Administrasi Beasiswa Bank 
Indonesia Tahun 2020 dilakukan pada
tanggal 8-10 Juni 2020. Jumlah pelamar
beasiswa sebanyak 173 mahasiswa, 



Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 
adalah beasiswa untuk mahasiswa asal
DKI Jakarta, pendaftaran melalui SMA 
Asal masing-masing. Pada Bulan Juni
ini, Direktorat Kemahasiswaan
melakukan verifikasi kekurangan
pembayaran biaya pendidikan kepada

penerima KJMU semester genap
2019/2020 sebanyak 349 (tiga ratus
empat puluh sembilan) yang tersebar
di 14 Fakultas dan Program Vokasi.

6. Penetapan Penerima Beasiswa 
Pendidikan Pascasarjana Dalam 
Negeri (BPPDN). 

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana 
Dalam Negeri (BPPDN). Beasiswa 
tersebut adalah Beasiswa dari Dikti 
sebuah program percepatan studi 
Doktor selama tiga tahun dan 
diberikan kesempatan melakukan 
perpanjangan untuk 2 semester. Pada 
bulan Juni ini terdapat pengumuman 
penetapan penerima beasiswa BPPDN 
Perpanjangan angkatan 2016. Jumlah 
mahasiswa yang ditetapkan menjadi 
penerima beasiswa pepanjangan ialah 
sebanyak 16 mahasiswa yang tersebar 
di program pascasarjana Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan 
Fakultas Ilmu Administrasi. Tahap 
selanjutnya yang dikerjakan oleh 
Ditmawa UI ialah penyusunan kontrak 
perpanjangan BPPDN angkatan 2016, 
proses tanda tangan WR1 dan 
pengiriman berkas kontrak ke Dikti.

PENCAIRAN BEASISWA

Pada bulan Mei-Juni 2020 Direktorat
Kemahasiswaan UI mengelola dana 
beasiswa sebesar Rp4.521.641.300 untuk
dicairkan kepada 198 penerima yaitu:
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dengan rincian S1 Unggulan 46 orang, 
S1 Reguler 86 orang, dan Program 
Vokasi sebanyak 41 orang. 

Setelah selesai melakukan seleksi, 
jumlah pelamar yang lolos dan
direkomendasikan untuk masuk ke
tahap berikutnya sebanyak 124 
pelamar dengan rinician S1 Unggulan
30 orang, S1 Reguler 68 orang, Vokasi
26 orang.

Seleksi ini menitikberatkan kepada
dokumen sertifikat Bahasa Inggris, dan
career path untuk pelamar beasiswa
Unggulan BI. Sedangkan untuk pelamar
beasiswa S1 Reguler dan Program 
Vokasi, lebih dititikberatkan pada
kemampuan finansial tiap mahasiswa.

4. Seleksi Administrasi dan Wawancara 
Beasiswa Erlangga Tahun 2020

Seleksi administrasi beasiswa Erlangga
dilakukan pada tanggal 15-19 Juni 2020. 
Jumlah pelamar beasiswa sebanyak
198 mahasiswa, dengan rincian jenjang
S1 sebanyak 149 mahasiswa dan
Program Vokasi sebanyak 49 orang. 
Dari jumlah tersebut, dilakukan seleksi
administrasi yang menitikberatkan
pada kemampuan finansial mahasiswa
dan hanya meloloskan 15 mahasiswa
S1 dan Vokasi untuk mengikuti seleksi
wawancara.

Seleksi wawancara calon penerima
beasiswa Erlangga 2020 berlangsung
dari tanggal 20 dan 21 Juni 2020. 
Wawancara dilakukan menggunakan
telepon guna memverifikasi data dan
menggali informasi mengenai
kelayakan finansial mahasiswa
tersebut. Sebanyak 7 mahasiswa
jenjang S1 dan 3 mahasiswa Program 
Vokasi dinyatan lolos menjadi
penerima Beasiswa Erlangga 2020. 

5. Verifikasi Kartu Jakarta Mahasiswa
Unggul (KJMU) 
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1. Beasiswa Kementerian Sekretariat
Negara

Beasiswa Kementerian Sekretariat
Negara adalah beasiswa yang 
diperuntukkan bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara yang sedang
menempuh pendidikan di UI. Untuk
periode bulan Juni 2020 pencairan
dilakukan untuk komponen biaya
pendidikan semester genap 2019/2020 
bagi 13 mahasiswa program S2 dari FT, 
FH, FEB, Fasilkom dan FIA. Total dana 
yang diproses sebesar Rp205.500.000,-.

2. Beasiswa Kementerian
Perindustrian

Beasiswa Kementerian Perindustrian
adalah beasiswa yang diperuntukkan
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang 
sedang menempuh pendidikan di UI. 
Untuk periode bulan Juni 2020 
pencairan dilakukan untuk komponen
biaya pendidikan semester genap
2019/2020 bagi 1 orang mahasiswa
program S3 dari FMIPA. Total dana 
yang diproses sebesar Rp12.500.000,-

3. Beasiswa JNE

Beasiswa JNE adalah beasiswa yang
diperuntukkan bagi mahasiswa

Universitas Indonesia program Sarjana 
(minimal semester 1 dan maksimal
semester 5) serta Program Diploma 
(minimal semester 1 dan maksimal 
semester 3). Untuk periode bulan Juni 
2020.

4. Beasiswa Pemkot Batam

Beasiswa Pemkot Batam adalah
beasiswa yang di peruntukan bagi
mahasiswa Universitas Indonesia 
program Sarjana .Untuk periode bulan
Juni 2020 pencairan dilakukan untuk
komponen biaya pendidikan semester
genap 2019/2020 bagi 4 mahasiswa
program S1 dari FMIPA, Fasilkom, FH, 
dan FEB. Total dana yang diproses
sebesar Rp 29.991.300,-

5. Beasiswa Program Pendidikan
Tanoto Foundation

Beasiswa Program Pendidikan Tanoto
Foundation adalah pemberian
beasiswa kepada mahasiswa Program
S1 yang berprestasi, memiliki potensi
kepemimpinan tetapi menghadapi
kendala ekonomi. Pada bulan Juni 2020 
dilakukan pencairan untuk Biaya
Pendidikan periode semester genap
2019/2020 2 mahasiswa program S1 
dari Fakultas Teknik dan Fakultas
Ekonomi & Bisnis. Total dana yang 
diproses sebesar Rp6.200.000,-
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6. Beasiswa Tugas Belajar LAPAN 

Beasiswa Tugas Belajar LAPAN 
merupakan beasiswa untuk PNS di 
lingkungan LAPAN yang sedang
menempuh pendidikan di UI. Pada
bulan Juni 2020 dilakukan pencairan
Biaya Pendidikan Periode Semester 
Genap untuk 19 mahasiswa dari FT, 
FEB, FISIP, Fasilkom, dan FIA. Total dana 
yang diproses sebesar Rp279.000.000,-.

7. Beasiswa Saintek Kemenristekdikti

Beasiswa Saintek Kemenristekdikti
adalah beasiswa yang diperuntukkan
untuk mahasiswa jenjang S2-S3 di 
lingkungan kementerian/badan terkait
saintek di Kementerian Ristek yang 
sedang menempuh pendidikan di UI. 
Pada bulan Juni 2020 dilakukan
pencairan biaya pendidikan dan biaya
penunjangan pendidikan semester 
genap 2019/2020 untuk 106 Mahasiswa
dari FMIPA, Teknik, FEB, FISIP, Fasilkom, 
FIA, SIL, dan FK. Total dana yang 
diproses sebesar Rp3.858.950.000,-.

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. 
Pada bulan Juni 2020 dilakukan

pencairan biaya penunjangan
pendidikan untuk 10 mahasiswa dari
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. 
Total dana yang diproses sebesar
Rp10.000.000,-.

9. Beasiswa KNB (Kemitraan Negara 
Berkembang) Kemendikbud

Beasiswa KNB (Kemitraan Negara 
Berkembang) Kemendikbud adalah
Beasiswa yang diberikan oleh
Kemendikbud untuk mahasiswa asing
asal negara berkembang. Pada bulan
Juni 2020 dilakukan pencairan biaya
penunjangan pendidikan untuk 26 
mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, 
Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas
Psikologi, Fakultas Ilmu Komputer, dam 
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Total 
dana yang diproses sebesar
Rp75.000.000. 

10. Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN) 
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Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN) 
merupakan program beasiswa yang 
bernaung di bawah Yayasan Bina 
Pemuda Nusantara (BIMAN 
Foundation). Beasiswa ini berupa biaya
penunjang pendidikan sebesar
Rp750.000/bulan dan program 
pembinaan. Pada Bulan Juni ini, 
Direktorat Kemahasiswaan melakukan
proses pencairan Beasiswa BIMAN 
untuk 10 mahasiswa dari Fakultas
Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas
MIPA, Fakultas Ilmu Peng. Budaya, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat, 
Fakultas Psikologi, Fakultas ISIP, 
Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas
Farmasi. Total dana yang diproses
sebesar Rp37.500.000,-.
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Beasiswa di Universitas Indonesia

No Nama Beasiswa No Nama Beasiswa

1 AEON 32 JNE

2 Angkasa Pura 33 KEB Hana

3 Bank Shinhan 34 Korindo

4 Bank Syariah Mandiri 35 KS4

5 Bazma Pertamina 36 Lautan Luas

6 BCA 37 Lotte

7 Beasiswa Dosen/Tendik UI 38 Marga Jaya

8 BEM UI 39 Marubeni

9 BI 40 Mizan

10 BI (Magister) 41 Muamalat

11 Biman 42 NAMA Foundation

12 BNI Syariah 43 Paragon

13 BPJS Ketenagakerjaan (YIIM) 44 Parttime

14 BRIlian 45 Pergola

15 BUMN 46 Posco

16 CIMB Niaga 47 PT Hino Indonesia

17 CS Leader 48 Readi

18 Daewoong 49 RSA PTI 

19 Dana Abadi 50 Rumah Peradaban Shafa

20 Eka Tjipta 51 Salim

21 Garuda 52 SCS

22 Goodwill 53 Sea Indonesia

23 Gugus Teladan 54 Sinergi Foundation

24 Hankook 55 Tanoto

25 PT Adaro Indonesia 56 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

26 Indocement 57 Tokopedia

27 Indorunner 58 Toyota

28 Inpex 59 UFJ

29 Jardine 60 WIC

30 Jasa Tirta II 61 YAGI

31 Jasatama

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

Beasiswa Swasta:
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No Nama Beasiswa No Nama Beasiswa
1 Badan Informasi Geospasial (BIG) 26 Kementrian Lingkungan Hidup
2 BAPPENAS 27 Kominfo
3 BATAN 28 Komisi Yudisial
4 BMKG 29 KPK
5 BNN 30 KPPU
6 BP Batam 31 KPU
7 BPJS Kesehatan 32 LAPAN
8 BPOM 33 LEMHANAS
9 BPPT 34 LIPI

10 BPS 35 Mahkamah Konstitusi
11 DPR 36 OJK
12 FT UMI 37 Pemkot Tangerang
13 Jawa Tengah 38 Pemkot Tangerang Selatan 
14 Kemendikbud 39 PemproV Riau
15 Kemenkes 40 PemproV Sulawesi Utara
16 Kemenkumham 41 Perpustakaan Nasional
17 Kemenpora 42 PLN
18 Kemensetneg 43 POLRI dan STIK
19 Kementerian Keluatan & Perikanan 44 PPATK
20 Kementerian Ketenagakerjaan 45 Sandi Negara
21 Kementerian Keuangan 46 Sekolah Kementerian ESDM
22 Kementerian Perhubungan 47 Setkab
23 Kementerian Perindustrian 48 STABN Sriwijaya
24 Kementerian Pertahanan 49 Timor Leste
25 Kementerian Pertanian 50 Wika (Beton)

Beasiswa Pemerintah Tugas Belajar:

No Nama Beasiswa No Nama Beasiswa

1 Afirmasi Dikti 10 Pemkot Bogor

2 Baznas 11 Pemkot Surabaya

3 BIDIKMISI 12 Pemprov Riau

4 BPPDN 13 PMDSU

5 Difabel 14 PPA

6 DKI (KJMU) 15 PPE

7 Jawa Barat 16 SAINTEK

8 LPDP -BUDI DN 17 TENDIK PASTI

9 Pemkab Serang

Beasiswa Pemerintah:
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AKTIVITAS DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UI

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:

1. Direktorat Kemahasiswaan UI 
terlibat aktif dalam mendukung
acara Inspira Webinar dengan topik
“Yang Muda Yang Berkarya”. Acara ini
merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan beasiswa BRIlian Scholarship 
dari pihak Bank Rakyat Indonesia yang 
akan diberikan kepada para mahasiswa
di perguruan tinggi seluruh Indonesia. 
Webinar ini juga merupakan bentuk
implementasi dari program Merdeka 
Belajar di Universitas Indonesia. 
Pembicara dalam acara webinar yang 
diselenggarakan pada tanggal 9 Juni
2020 ini adalah Bapak Herdy Harman, 
Direktur Human Capital Bank Rakyat 
Indonesia. 

Acara yang diselenggarakan melalui
media Live Streaming YouTube ini
membahas berbagai hal tentang
kegiatan beasiswa BRIlian Scholarship, 
mulai dari kriteria mahasiswa yang 
akan diterima, hingga proses 
pendampingan mahasiswa yang 
dinyatakan lolos menjadi penerima
beasiswa supaya mampu diberikan
pendamingan untuk dapat
meningkatkan kemampuan dan
mampu memberikan dampak nyata
bagi Bangsa dan Negara. Webinar 
online ini telah disaksikan oleh lebih
dari 14 ribu penonton. 

2. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bekerja sama dengan Siberkreasi
mengadakan acara School of 
Influencer Virtual Class dengan topik
“Creative Editing with Your 
Smartphone”. Pembicara dalam acara 
ini adalah Mashuri Hardhy Putra, 
Digital Creator Light Snatcher Fest 
Committee. Acara ini merupakan
pelatihan softksill mahasiswa yang 
merupakan implementasi dari program 
Merdeka Belajar di Universitas
Indonesia.

Acara ini membahas tentang Teknik
mengedit foto dengan menggunakan
perangkat smartphone yang dimiliki. 
Proses editing foto menggunakan
perangkat handphone dapat dilakukan
dimanapun dan kapanpun karena saat
ini sudah tersedia aplikasi editing foto
gratis yang dapat diunduh di playstore. 
Untuk menghasilkan karya editing foto
yang bagus, hal utama yang harus
ditonjolkan adalah kreativitas seorang
editor dalam memanfaatkan perangkat
yang tersedia dan gambar yang ada. 
Acara yang diselengarakan melalui
kanal live zoom tanggal 30 Mei 2020 ini
diikuti oleh 327 peserta.  
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3. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Ambiz Indonesia 
menyelenggarakan webinar dengan
topik “Building a Career in Modern 
Media: A Convenrsation with Inspigo. 
Acara ini merupakan implementasi dari
program Merdeka Belajar di Universitas
Indonesia. Pembicara dalam acara ini
adalah xxx. Acara yang berlangsung
pada tanggal 11 Juni 2020 ini mengulas
masalah tentang membangun sebuah
platform industri media pada saat ini. 
Untuk menciptakan sebuah platform 
industri media online dibutuhkan
kekuatan pada bidang data analis, 
kreativitas yang tinggi, komunikasi yang 
bagus, dan sebuah strategi digital yang 
hebat. Selain itu, hal yang perlu
diperhatikan dalam membangun
sebuah industri media adalah harus
selalu relevan, kreatif, mampu
memecahkan masalah yang ada di 
sekitar, dan lincah. Acara yang 
diselenggarakan melalui media zoom 
dan live steaming di kalan YouTube 
milik Direktorat Kemahasiswaan ini
diikuti oleh 117 peserta, baik dari
kalangan mahasiswa Universitas
Indonesia maupun luar.

4. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama dengan Siberkreasi
menyelenggarakan Hangout Online 
dengan topik “Angkatan 2020, 
Angkatan Give Away?”. Hangout online 
ini menbahas tentang pandangan

masyarakat umum terhadap para 
siswa jenjang SLTA/SLTP Angkatan
2020 yang dianggap mendapatkan
kemudahan dalam penentuan
kelulusan sekolah karena tidak ada
pelaksanaan ujian nasional yang 
disebabkan oleh pandemi Covid-19. 
Pendapat dan persepsi masyarakat
tersebut dinilai tidak benar karena
siswa-siswi Angkatan 2020 masih
harus melalui berbagai macam
kegiatan sebagai persyaratan
kelulusan meski ketentuan
dikembalikan ke sekolah masing-
masing. Selain itu juga faktor kondisi
yang serba sulit karena pandemi
Covid-19 membuat proses kelulusan
dan perjuangan Angkatan 2020 dinilai
relatif lebih berat daripada Angkatan-
angkatan sebelumnya. 

Pembicara yang diundang dalam
acara ini datang dari beberapa
kalangan diantaranya adalah Acep
Syaripudin (Guru SMPN 14 Tangsel & 
Penggiat Literasi Digital), Danasmoro
Brahmantyo (Humas Kemendikbud), 
Venska Aurell Dominica (Mojang
Favorit Kota Bogor & Siswi SMA 
Angkatan 2020). Acara yang 
diselenggarakan melalui kanal
YouTube Siberkreasi ini telah
ditonton sebanyak 160 kali oleh
pengguna media YouTube.



“New Normal, New Broadcasting”. 
Acara ini adalah bentuk implementasi
dari program Merdeka Belajar di 
Universitas Indonesia. Acara yang 
berlangsung di kanal live streaming 
Instagram ini membahas soal dunia
broadcasting pada masa new normal. 
Pembicara dalam serial kali ini adalah
Addry Danuatmadja, seorang presenter 
nasional.

Acara yang berlangsung pada tangggal
17 Juni 2020 ini membicarakan tentang
keadaan di dunia broadcasting saat-
saat pandemi dan era new normal. 
Pembicara mengatakan bahwa
terdapat beberapa adaptasi yang 
diterapkan oleh pelaku industri
broadcasting supaya tetap dapat tetap
berkarya, seperti cara kerja yang harus
sesuai protokol kesehatan. Selain itu
tantangan terbesar dalam dunia
broadcasting saat ini adalah tuntutan
akan sebuah karya yang selalu menarik
untuk ditonton, karena jika tidak, 
penonton akan cepat merasa bosan. 
Acara yang digelar melalui kanal
Siberkreasi ini ditonton oleh lebih dari
20 pemirsa Instagram.
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5. Direktorat Kemahasiswaan UI 
terlibat aktif dalam mendukung
acara Inspira Webinar dengan topik
“Be the Best of You”. Acara ini
merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan beasiswa BRIlian Scholarship 
dari pihak Bank Rakyat Indonesia yang 
akan diberikan kepada para mahasiswa
di perguruan tinggi seluruh Indonesia. 
Acara ini juga merupakan pelatihan
softskill dan implementasi dari
program Merdeka Belajar di Universitas
Indonesia. Pembicara dalam acara 
webinar yang diselenggarakan pada
tanggal 17 Juni 2020 ini adalah Bapak
Sunarso Direktur Utama Bank Rakyat 
Indonesia.

Acara yang diselenggarakan melalui
media Live Streaming Facebook ini
membahas tentang kepemimpinan. 
Modal untuk menjadi seorang
pemimpin yang baik adalah dengan
selalu memberikan inspirasi kepada
setiap staff dan mampu memberikan
dorongan supaya dapat
mengembangkan diri. Selain itu, 
seorang pemimpin haruslah mampu
memberikan solusi dalam setiap
masalah yang terjadi di dalam
organisasi yang dipimpin. Webinar 
online ini disaksikan oleh lebih dari 2 
ribu penonton pengguna Facebook.

6. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Siberkreasi
menyelenggarakan acara 
#BerkreasiDiIGLive dengan topik



7. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama dengan Siberkreasi
menyelenggarakan Hangout Online
dengan topik “Leadership Role In 
Community”. Topik diskusi ini
membahas tentang bagaimana
membangun sebuah komunitas yang 
dapat berdampak dan berdayaguna

bagi masyarakat luas. Pembicara dalam
acara ini adalah Cynthia Satrya Hasan 
(Co-Founder Coworking/ Program 
Advisor Ruang Komunal Indonesia), 
Denden Sofiudin (Owner Rumah Kopi 
Temanggung), Sukma Wahyu Wardono
(Wakil Ketua Pinsaka Saka Milenial
Kwarda Jateng). 

Acara yang berlangsung pada tanggal
19 Juni 2020 ini membicarakan tentang
upaya membangun satu komunitas
yang dapat terus berkembang. Setiap
pembicara percaya bahwa peran serta
leader menjadi kunci utama sebuah
komunitas dapat terus berkembang. 
Leader yang memiliki visi misi yang 
besar dan mampu menjalin komunikasi
yang baik terhadap komunitas
bawahannya akan membuat dampak
yang besar. Acara yang dilaksanakan
melalui kanal live streaming YouTube 
dan Facebook Siberkreasi ini ditonton
lebih dari 200 pemirsa. 
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8. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Intiland menggelar acara 
webinar series dengan topik “Jadi
Juragan Properti Sejak Mahasiswa”. 
Webinar ini merupakan pelatihan
softskill yang menjadi salah satu
implementasi dari program Merdeka 
Belajar di Universitas Indonesia. 
Pembicara dalam acara ini adalah
Theresia Rustadi (Corporate Secretary 
PT Intiland Development Tbk) dengan
moderator Mila Viendyasari, M.Si
(Kaubdit Kerja Sama Mitra Universitas
Indonesia).

Webinar series yang digelar melalui
kanal YouTube Direktorat
Kemahasiswaan UI ini membicarakan
tentang pentingnya bisnis properti saat
ini. Pembicara mengatakan bahwa
sektor properti saat ini mampu
menggerakan perekonomian nasional
jika dimaksimalkan. Pendongkrak
perekonomian ini dapat dirasakan
karena dalam bisnis properti mampu
meenyerap tenaga kerja yang besar. 
Acara yang diselenggarakan pada
tanggal 19 Juni 2020 ini mendapat
antusiasme dari masyarakat luas, 
dengan peserta yang terdaftar
sebanyak 400 peserta lebih, dan
mendapat perhatian sebanyak 824 
penonton di YouTube Direktorat
Kemahasiswaan UI. 

9. Universitas Indonesia melalui
Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama dengan TNI 
AD dalam bidang Keikutsertaan
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mahasiswa peserta program K2N 
dalam kegiatan Tentara Manunggal
Membangun Desa (TMMD). 
Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama ini merupakan komitmen
awal Ditmawa UI untuk membuka
berbagai kegiatan dalam implementasi
terhadap kebijakan Merdeka Belajar di 
Universitas Indonesia yang dapat
dimanfaatkan oleh segenap mahasiswa
UI. Acara yang berlangsung pada
tanggal 11 Juni 2020 ini dihadiri pula 
oleh Ketua MWA, Sekretaris DGB, Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang
Riset dan Inovasi, dan Wakil Rektor
Bidang SDM dan Aset.

10. Direktorat Kemahasiswaan UI 
Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama dengan Siberkreasi
menyelenggarakan Hangout Online 
dengan topik “Lebaran Online 2020: 
Tetap Eksis dengan Silaturrahmi
Virtual”. Topik HangOut online ini
membahas tentang teknis pelaksanaan
silaturrahmi yang dapat dilakukan oleh
umat Islam pada saat pandemi
berlangsung. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan
supaya silaturrahmi tetap berlangsung
tanpa mengurangi esensi dalam aturan
agama dan tanpa melanggar aturan
pemerintah adalah menggunakan
teknologi yang ada. Para pembicara
sepakat bahwa silaturrahmi secara
online tidak menggugurkan amalan

atau mengurangi nilai-nilai dalam
bersilaturrahmi dalam agama Islam. 

Acara yang diselenggarakan melalui
kanal YouTube ini menghadirkan
pembicara dari berbagai kalangan, 
diantaranya Husein Ja’far Al Hadar (Da’I
milenial), Sakdiyah Maruf (Stand Up 
Comedian), dan Moh. Agus Fuat
(Wasekjen PB PMII). Acara yang 
diselenggarakan tanggal 21 Mei 2020 
ini telah ditonton sebanyak 153 kali 
oleh penonton YouTube. 

11. Direktorat Kemahasiswaan UI 
membuka penerimaan Mentor Digital 
Mahasiswa Baru 2020. Mentor Digital 
adalah pembimbing yang bersahabat
yang dipersiapakan untuk
mendampingi mahasisw baru UI 
Angkatan 2020 untuk menegnalkan
kehidupan kampus, mulai dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dan
pengenalan 8 aktivitas Kampus
Merdeka. Syarat mahasiswa yang 
dapat menjadi Mentor Digital adalah 1) 
mahasiswa minimal semester 6; 2) 
memiliki kepedulian terkait 8 aktivitas
kampus merdeka; 3) memiliki
pengalaman aktif di organisasi; 4) 
menulis esai minimal 500 kata tentang
ide kreatif tentang kampus merdeka; 5) 
mengirimkan CV. Penerimanaan
Mentor Digital dilakukan secara online 
dari tanggal 16-19 Juni 2020. 



12. Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Eventori sukses
mengadakan lomba
#DiRumahAjaChallenge2. 
Kompetisi #DiRumahAjaChalllenge 
season 2 merupakan ajang 
kompetisi menyanyi yang 
diselenggarakan oleh Eventori 
berkolaborasi bersama Denny 
Chasmala dan bekerja sama 
dengan Pusat Prestasi Nasional 
Kementerian Pendidikan Nasional. 
Kompetisi #DiRumahAjaChalllenge 
season 2 digelar dari tanggal 15 
April – 15 Mei 2020 dan diumumkan
pada tanggal 6 Juni 2020. Kompetisi 
#DiRumahAjaChalllenge season 2
terasa sangat istimewa karena 2 
dari 3 juara yang berhak
mendapatkan hadiah 30 juta dan
akan diorbitkan menjadi penyanyi
professional adalah mahasiswa
Universitas Indonesia. Dua
mahasiswa tersebut adalah Thalia 
Amrita (FIB 2018) dan Bonar Wilfred 
(Fasilkom 2018). 
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13. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan rapat bersama Tanoto
Foundation tentang Rencana Kerja
Sama UI-TF Tahun 2020. Rapat ini
dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 
secara online. Agenda rapat
membahas tentang Rencana Program 
Tanoto Foundation dan UI tahun 2020. 
Rencana kegiatan tersebut meliputi
Tanoto Student Research Award, 
sponsorship kepada peserta Tanoto
Scholars Association, dan Tanoto
Scholars Gathering. Selain itu rapat juga
membahas tentang Program Teladan
dari Tanoto. Program Teladan adalah
Bertujuan untuk mendukung
pengembangan leadership bagi
penerima beasiswa khususnya
mahasiswa Universitas Indonesia. 
Pembahasan rapat dengan Tanoto ini
disambut baik oleh Ditmawa UI untuk
peningkatan SDM Mahasiswa UI.
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14. Direktorat Kemahasiswaan UI 
melakukan rapat sosialisasi seleksi
Beasiswa Baznas Angkatan kedua
tahun 2020. Rapat ini membahas
tentang teknis pelaksanaan dan
ketentuan-ketentuan dalam proses 
seleksi Beasiswa Baznas tersebut. Hasil
rapat menyepakati bahwa setiap
Perguruan Tinggi melakukan seleksi
terhadap pelamar beasiswa Cendikia
Baznas, dan hasil seleksi diserahkan
kepada Basnas pada tanggal 13 Juni
2020. Rapat yang diselenggarakan pada
tanggal 27 Mei 2020 ini dilangsungkan
secara daring. 

15. Direktorat Kemahasiswaan UI 
menyusun draft buku saku Merdeka 
Belajar untuk mahasiswa
Universitas Indonesia. Buku saku
Merdeka Belajar ini merupakan UI 
version dari Program Merdeka Belajar
yang diharapkan bisa menjadi salah
satu acuan regulasi atau landasan
hukum tim Merdeka Belajar pendidikan
tinggi dalam rangka peningkatan mutu
pembelajaran dan lulusan yang 
dihasilkan nantinya. Penyusunan buku
saku dilakukan mulai tanggal 11 Juni
2020.
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Sebagai sebuah Lembaga yang bertanggungjawab terhadap segala aktivitas 
kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa UI seperti perizinan kegiatan seperti 
seminar, workshop, forum diskusi, pelatihan, dan pagelaran seni, Direktorat 
Kemahasiswaan telah menyusun aturan baku prosedur dan tata laksana berbagai macam 
kegiatan tersebut di atas. Prosedur dan tata laksana yang dimaksud tertuang dalam buku 
Prosedur Operasional Baku Pengajuan Izin Kegiatan Kemahasiswaan.

Prosedur Operasional Baku Pengajuan Izin Kegiatan Kemahasiswaan adalah sebuah aturan
yang telah disusun oleh Direktorat Kemahasiswaan UI untuk menyelenggarakan proses 
perizinan terhadap segala kegiatan yang diajukan mahasiswa (kepanitiaan), UKM/ Lembaga 
Kemahasiswaan tingkat fakultas/ Universitas agar sesuai dengan standar Universitas
Indonesia. Penyusunan Prosedur Operasional Baku Pengajuan Izin Kegiatan
Kemahasiswaan didasarkan atas SK Rektor Universitas Indonesia nomor 1952 tahun 2014 
tentang Tata Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan.

Prosedur Operasional Baku Pengajuan Izin Kegiatan Kemahasiswaan menjelaskan
ketentuan umum yang wajib ditaati oleh mahasiswa (kepanitiaan), UKM/ Lembaga 
Kemahasiswaan tingkat universitas/ fakultas yang akan melaksanakan/ menyelenggarakan
kegiatan. Ketentuan-ketentuan umum tersebut adalah:

1. Seluruh mahasiswa (kepanitiaan), 
UKM/ Lembaga diwajibkan untuk 
mengajukan izin kegiatan 
selambatlambatnya 2 (dua) minggu 
sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Seluruh kegiatan yang diajukan harus 
tetap menjaga nama baik Universitas 
Indonesia.

3. Seluruh kegiatan yang akan diadakan 
tidak mengandung unsur sponsor 
terhadap produk-produk yang tidak 
mendukung asas perguruan tinggi dan 
tidak mengandung unsur politik serta 
SARA.

4. Pada prinsipnya pengajuan bantuan 
dana kegiatan tidak dibatasi, akan 
tetapi harus memperhatikan aspek 
keterikatan, etika dan transparansi.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 
PENGAJUAN IZIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

5. Setiap Kegiatan yang dibantu dari segi 
pendanaan (fasilitas pendanaan dari 
Universitas) harus melaporkan 
penggunaan keuangan dan melaporan
hasil kegiatan selambat-lambatnya 2 
(dua) minggu setelah kegiatan 
berlangsung ke Direktorat Keuangan 
melalui Direktorat Kemahasiswaan.

6. Keterlambatan pemberian laporan 
keuangan dan laporan kegiatan yang 
dibiayai oleh Universitas/ Fakultas 
dapat memberikan dampak berjenjang 
pada pengajuan dana pada kegiatan 
berikutnya.

7. Operasional UKM/Lembaga dan 
Transport Pembina serta Pelatih untuk
besaran yang dibayarkan sesuai
dengan yang tertuang di dalam SK 
Rektor di tahun yang berlaku.
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Selain itu, buku Prosedur Operasional
Baku Pengajuan Izin Kegiatan
Kemahasiswaan juga menjelaskan tentang
prosedur pengajuan. Pertama mahasiswa
(kepanitiaan), UKM/ Lembaga 
Kemahasiswaan tingkat universitas/ 
fakultas mengajukan surat permohonan
izin kegiatan ke fakultas/ universitas
beserta lampiran Proposal Kegiatan ke
Direktorat Kemahasiswaan.

Kedua Direktorat Kemahasiswaan akan
memberikan disposisi kepada Subdit
Penyelenggaran Kegiatan akan dipelajari
lebih lanjut dan memberikan tanggapan
terkait permohonan izin kegiatan. Kegiatan
ini membutuhkan waktu 3 hari paling lama 
setelah disposisi diterima. Jika kegiatan
yang diajukan tidak ada masalah dan tidak
bertentangan dengan peraturan-peraturan
yang ada, pihak Subdit Penyelenggaran
Kegiatan akan mengupdate status surat di 
bit.ly/StatusSuratUI dan pemohon dapat
melakukan koordinasi lebih lanjut terkait
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Prosedur Operasional Baku 
Pengajuan Izin Kegiatan Kemahasiswaan
yang telah dilakukan oleh Direktorat
Kemahasiswaan pada dasarnya adalah
upaya untuk melindungi dan memberikan
fasilitas terhadap UKM/Lembaga 
Kemahasiswaan tingkat
universitas/fakultas yang akan
melaksanakan kegiatan.

KRONOLOGI 
KOMUNIKASI DISKUSI 
PUBLIK 
#PAPUAANLIVESMATTER: 
RASISME HUKUM DI PAPUA

Ditmawa mendapatkan informasi dari 
Publik bahwa ada rencana kegiatan diskusi
yang akan diselenggarakan oleh BEM UI. 
Mengetahui diskusi yang akan berlangsung
tersebut, Ditmawa UI segera menghubungi
ketua BEM UI via media WA pada hari
Sabtu 6 Juni 2020 untuk mengkonfirmasi
tentang kebenaran poster kegiatan yang 
telah beredar di publik, namun tidak
pernah dikomunikasikan sebelumnya
kepada Direktorat Kemahasiswaan; 
melakukan upaya persuasif agar Ketua
BEM dapat melangsungkan kegiatan
diskusi yang obyektif dan imparsial, 
dengan menghadirkan pembicara dari 
berbagai perspektif; dan memberikan
tanggapan terhadap surat permohonan
izin penyelenggaraan kegiatan yang 
diberikan BEM UI kepada Direktorat 
Kemahasiswaan, setelah dihubungi
terlebih dahulu oleh Direktur
Kemahasiswaan, pada hari yang sama
dengan penyelenggarakan kegiatan
diskusi.

Berikut adalah kronologi komunikasi
yang telah Ditmawa UI lakukan dalam
upaya untuk menjalin komunikasi yang 
baik dan dengan tujuan untuk
menghasilkan diskusi yang berimbang.
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Sabtu 6 Juni 2020

Pukul 09.22

Direktur Kemahasiswaan (Dirmawa) 
memulai percakapan dengan pertanyaan 
terkait kegiatan Diskusi Publik #Papuan 
Lives Matter, yang belum pernha 
dikomunikasikan sebelumnya kepada 
Direktorat Kemahasiswaan. Ketua BEM 
merespon pertanyaan Direktur pada pukul 
09.24 WIB, dengan menyampaikan 
permohonan maaf karena terlambat 
memberi info, tetapi sedang memproses 
pengiriman surat pemberitahuan kepada 
Ditmawa UI.

Pukul 09.25

Dirmawa mendorong BEM UI 
menyelenggarakan kegiatan yang mampu 
menunjukkan keagungan sivitas 
akademika, dengan kegiatan yang 
berdasarkan data-data obyektif dan 
imparsial.

Pukul 09.35

Ketua BEM menyampaikan terima kasih 
atas saran dan masukan Direktur 
Kemahasiswaan. Ketua BEM 
menyampaikan bahwa yang bersangkutan 
juga telah dihubungi oleh dosennya di 
fakultas agar menghadirkan akademisi di 
dalam diskusi. Ketua BEM menyampaikan 
bahwa saat ini, masih berusaha untuk 
mencari narasumber tambahan.

Pukul 09.37

Direktur Kemahasiswaan memberikan 
masukkan agar BEM mengontak 
Kementerian, sebagai wakil dari 
pemerintahan pada acara diskusi. Jika tidak 
dapat meminta wakil pemerintah untuk 
turut serta dalam diskusi live melalui 
aplikasi ZOOM, maka Dirmawa 
menyampaikan usulan, agar perspektif 
wakil dari pemerintah tersebut, dapat 
diberikan melalui rekaman suara misalnya.

Pukul 10.08

Direktur Kemahasiswaan juga berupaya 
memberikan rekomendasi narasumber 
dengan perspektif yang lain, berikut 
dengan kontaknya, agar mempermudah 
Ketua BEM untuk segera mendapatkan 
narasumber dengan pandangan yang 
beragam.

Pukul 11.00

Ketua BEM mengirimkan surat 
permohonan izin kegiatan 
penyelenggaraan kegiatan diskusi kepada 
Direktur Kemahasiswaan, yang menaruh 
tanggal hari sebelumnya, yaitu Jumat, 05 
Juni 2020.

Pukul 13.49

Direktur Kemahasiswaan memberi 
masukkan agar sebelum membuat acara, 
sebaiknya mempelajari dahulu semua latar 
belakang narasumber yang akan 
diundang. Selain itu Direktur 
Kemahasiswaan juga menanyakan perihal 
surat permohonan izin penyelenggaraan 
kegiatan, yang mencantumkan tanggal 
yang tidak sesuai dengan tanggal 
pengiriman surat.

Pukul 14.42

Dikarenakanan Ketua BEM tidak merespon 
dalam waktu cepat pertanyaan perihal 
kekeliruan tanggal tersebut, maka Direktur 
Kemahasiswaan segera menghubungi 
Wakil Ketua BEM.

Pukul 17.56

Seusai menerima surat permohonan izin 
penyelenggaraan kegiatan yang sudah 
direvisi tanggalnya oleh BEM UI, Direktur 
Kemahasiswaan kemudian menyampaikan 
surat tanggapan terhadap surat BEM UI 
dengan nomor 
340/PH/KASTRAT/BEMUI/VI/2020.
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Pukul 21.30

Ketua BEM UI baru merespon surat 
tanggapan yang dikirimkan oleh Ditmawa 
pada pukul 21.30, dengan menyampaikan 
permohonan maaf terkait segala 
miskomunikasi, kelalaian dan 
ketidaksampaian informasi dari pihak BEM 
UI kepada DIrektorat Kemahasiswaan UI.

Berikut adalah korespondensi
DirMawa dengan Bem terkait izin
penyelenggaraan acara tersebut

2

3

1
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APRESIASI DARI KEMAHASISWAAN

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).

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

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

1. Fakultas Kedokteran

o Juara 1 Scientific Paper World 
Immunization Week (WIW) Asian 
Medical Students' Association 
International.

o Juara 3 Scientific Paper World 
Immunization Week (WIW) Asian 
Medical Students' Association 
International.

o Juara 1 Public Poster World 
Immunization Week (WIW) Asian 
Medical Students' Association 
International.

o Juara 3 Lomba Scientific Paper Pre-
Conference Competition Asian 
Medical Students' Conference 2020.

2. Program Vokasi

o Juara 2 Lomba Desain Poster Hari 
Tanpa Tembakau Se Dunia.

o Juara harapan 1 Lomba Desain
Poster Hari Tanpa Tembakau Se 
Dunia.

o Juara harapan 2 Lomba Desain
Poster Hari Tanpa Tembakau Se 
Dunia.

o Juara 2 Lomba Esai Nasional Chapter 
2.

3. Fakultas Teknik

o Juara 1 Industrial and System 
Engineering Competition 2020 
(ISEEC).

o Juara 1 Kompetisi Desain Produk
Kimia 2020.

4. Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

o Juara 2 Kompetisi Debat Nasional 
Kejar Mimpi Aceh.

o Juara Harapan 2 Kompetisi
Penulisan Opini Nasional 
Kemendikbud.

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

o Juara 2 the 21st Indonesia 
Accounting Fair FEB UI.

6. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

o Juara utama lomba menyanyi
#DiRumahAjaChalllenge season 2. 

7. Fakultas Ilmu Komputer

o Juara utama lomba menyanyi
DiRumahAjaChalllenge season 2. 

8. Fakultas Ilmu Administrasi

o Juara 1 lomba menulis esai nasional.

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

o Juara 3 Lomba Desain Poster Hari 
Tanpa Tembakau Se Dunia.



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

Ayers Gilberth Ivano Kalaij adalah
mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia. Pada periode Mei –
Juni 2020 Ayers telah meraih juara di 
beberapa kompetisi, baik nasional maupun
internasional. Raihan tersebut ialah juara 1 
scientific paper dan juara 1 public poster
dalam acara World Immunization Week 
AMSA International 2020 tingkat
internasional. Selain itu Ayers juga
memenangkan juara 3 pada kompetisi
Scientific Paper PCC AMSC 2020 tingkat
nasional. 

Selamat Ayers Gilberth Ivano Kalaij, 
Universitas Indonesia bangga padamu.

Tidak hanya Ayers Gilberth Ivano Kalaij, 
ucapan terima kasih dan rasa bangga juga
kami tujukan kepada heroes lainnya:

1. Ayers Gilberth Ivano Kalaij, Michael 
Sugiyanto, Ahmad Fadhil Ilham, Vincent 
Kharisma Wangsaputra, Raya Makarim 
Penantian, Muhammad Alifian Remifta 
Putra, Ade Gautama, Valencia 
Hadinata, Ugiadam Farhan Firmansyah, 
dan Rani Permata dari Fakultas
Kedokteran. 

Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

85

2. Dinda Afifah, Sukma Nurmawati Alifa
Dhea Ardianti Putri, Indira Rizky
Azzahra, dan Nadhira Herdiastri dari
Program Vokasi.

3. Ananda Bagus Richky Digdaya Putra, 
Agustina Evania Dewi, Ajeng Inas 
Setyorini, Nurul Hikmah Ramadhani, 
Joey Irvine Julianto, Fara Jetira Purba, 
dan Kenny Anderson dari Fakultas
Teknik. 

4. Mahesa Oktareza, Ginanjar Ariyasuta, 
Albertus Aldo, dan Aisha Nurtabina dari
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam.

5. Ramiza Yasmin Zahira, Adela Pravita, 
dan Maria Feliciana Fayola dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

6. Thalia Amrita dari Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya. 

7. Bonar Wilfred dari Fakultas Ilmu
Komputer.  

8. Alif Naufal Falih dari Fakultas Ilmu
Administrasi.

9. Peter Leonaldy Ngapa Djami dari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
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SPESIAL APRESIASI

1. Prof. Dr. Ir. Gandjar Kiswanto, M.Eng. 
(Direktur Operasi Dan Pemeliharaan
Fasilitas) dan Tim Direktorat Operasi
Dan Pemeliharaan Fasilitas yang 
telah membantu mobilisasi barang-
barang inventaris untuk Ditmawa. 

2. Tim juri Mapres:

a. Dr. Adriana Soekandar Ginanjar, 
M.S., Psikolog

b. Drs. Amelita Lusia, M.Si

c. Djauhari Jatus Sulichah, S.S., M.Sc

d. Farida Kurniawati, S.Psi., 
M.Sp.Ed.,Ph.D., Psikolog

e. Junaidi, S.S., M.A.

f. Rezi Riadhi Syahdi, S.Farm., M.Farm

g. Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc, M.M

h. Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D

i. Dra. Sitaresmi, M.Sc

j. Dr. Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc

k. Dr. Untung Yuwono

l. Dra. Yudiana Ratna Sari., M.Si., 
Psikolog

3. UKM Vokademia UI dan UKM Orkes
Simphoni Mahawaditra yang telah
memberikan persembahan karya pada
acara penutupan Pilmpares Universitas
Indonesia.

4. Siberkreasi, atas kerjasama diskusi
online dan menyajikan obrolan seru
dengan para selebritis sekaligus
menyebarkan konten positif di dunia
maya.

5. PT. Intiland Development Tbk, atas
kerjasama penyelenggaraan webinar 
“Jadi Juragan Properti Sejak
Mahasiswa”.

Seluruh capaian program Direktorat Kemahasiswaan UI tidak dapat diperoleh tanpa
dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima
kasih kepada:.
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PUBLIKASI MEDIA MASSA ONLINE

Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi media terhadap aktivitas
dan capaian para mahasiswa UI setiap bulan. Berikut tautan berita pada bulan Mei-Juni
2020:

Prestasi Mahasiswa

Antara News

https://sumsel.antaranews.com/nasional/b
erita/1582662/mahasiswa-fkui-juara-
kompetisi-internasional-mit-covid-19-
challenge?utm_source=antaranews&utm_
medium=nasional&utm_campaign=antara
news

https://www.antaranews.com/berita/15701
12/mahasiswa-doktoral-ui-kembangkan-
buah-arbei-untuk-cegah-penuaan-dini

Detik

https://inet.detik.com/cyberlife/d-
5072109/mahasiswa-ui-juara-hackathon-
mit-covid-19-challenge

Indopos

https://indopos.co.id/read/2020/06/27/239
869/borong-lagi-medali-ini-prestasi-
berikutnya-mahasiswa-ui-di-tiga-kompetisi-
dunia/

https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1582662/mahasiswa-fkui-juara-kompetisi-internasional-mit-covid-19-challenge?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://www.antaranews.com/berita/1570112/mahasiswa-doktoral-ui-kembangkan-buah-arbei-untuk-cegah-penuaan-dini
https://inet.detik.com/cyberlife/d-5072109/mahasiswa-ui-juara-hackathon-mit-covid-19-challenge
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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https://indopos.co.id/read/2020/06/13/238
192/keren-mahasiswa-ui-kembali-sabet-
juara-tingkat-global/

https://indopos.co.id/read/2020/06/09/237
674/empat-mahasiswa-i-ui-gondol-juara-
desain-poster-nasional-ini-nama-namanya/

Jabar News

https://jabarnews.com/read/87212/mahasi
swa-ui-teliti-buah-arbei-hasilnya-
mengejutkan

Kabar Bisnis

https://www.kabarbisnis.com/read/281006
43/amigo-teman-pasien-covid-19-karya-
mahasiswa-ui-yang-juarai-kompetisi-
internasional

Kompas

https://edukasi.kompas.com/read/2020/06
/30/164125371/mahasiswa-indonesia-
juarai-kompetisi-covid-19-
internasional?page=all

https://indopos.co.id/read/2020/06/13/238192/keren-mahasiswa-ui-kembali-sabet-juara-tingkat-global/
https://indopos.co.id/read/2020/06/09/237674/empat-mahasiswa-i-ui-gondol-juara-desain-poster-nasional-ini-nama-namanya/
https://jabarnews.com/read/87212/mahasiswa-ui-teliti-buah-arbei-hasilnya-mengejutkan
https://www.kabarbisnis.com/read/28100643/amigo-teman-pasien-covid-19-karya-mahasiswa-ui-yang-juarai-kompetisi-internasional
https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/30/164125371/mahasiswa-indonesia-juarai-kompetisi-covid-19-internasional?page=all
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https://www.kompas.com/tren/read/2020/
06/30/120500165/mahasiswi-ui-menang-
kompetisi-mit-covid-19-challenge?page=all

Medcom

https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/dN60ymvk-ui-terproduktif-
hasilkan-publikasi-ilmiah

https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/5b2XLedK-mahasiswa-ui-sabet-
juara-di-lima-kompetisi-nasional

Okezone

https://foto.okezone.com/view/2020/06/27
/5/65374/mahasiswa-doktoral-ui-
kembangkan-buah-arbei-untuk-cegah-
penuaan-dini

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/30/120500165/mahasiswi-ui-menang-kompetisi-mit-covid-19-challenge?page=all
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/dN60ymvk-ui-terproduktif-hasilkan-publikasi-ilmiah
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2XLedK-mahasiswa-ui-sabet-juara-di-lima-kompetisi-nasional
https://foto.okezone.com/view/2020/06/27/5/65374/mahasiswa-doktoral-ui-kembangkan-buah-arbei-untuk-cegah-penuaan-dini
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Pikiran Rakyat

https://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr-01402232/buat-
produk-semen-berbahan-limbah-
perusahaan-rintisan-ui-masuk-top-52-
dunia

Radar Depok

https://www.radardepok.com/2020/06/bin
aan-distp-ui-masuk-top-52-dunia/

https://www.radardepok.com/2020/07/tiga
-mahasiswa-fmipa-ui-berprestasidi-
kompetisi-debat-nasional/

Republika

https://republika.co.id/berita/qcqt7m327/
mahasiswa-kedokteran-ui-juarai-mit-
covid19-challenge

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01402232/buat-produk-semen-berbahan-limbah-perusahaan-rintisan-ui-masuk-top-52-dunia
https://www.radardepok.com/2020/06/binaan-distp-ui-masuk-top-52-dunia/
https://www.radardepok.com/2020/07/tiga-mahasiswa-fmipa-ui-berprestasidi-kompetisi-debat-nasional/
https://republika.co.id/berita/qcqt7m327/mahasiswa-kedokteran-ui-juarai-mit-covid19-challenge


Edisi #4 | 20 Mei – 20 Juni 2020

93

RRI

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

https://m.rri.co.id/go/PqUfRK4

Ruber

https://ruber.id/keren-4-mahasiswa-ui-
juara-nasional-desain-poster-hari-
tembakau-sedunia/

Sindo

https://nasional.sindonews.com/read/6504
8/144/empat-mahasiswa-ui-juara-lomba-
poster-hari-tanpa-tembakau-sedunia-
1591776415

https://nasional.sindonews.com/read/8397
6/144/mahasiswa-ui-juara-lima-kompetisi-
nasional-1593328017

https://m.rri.co.id/go/dkEhbsD
https://m.rri.co.id/go/PqUfRK4
https://ruber.id/keren-4-mahasiswa-ui-juara-nasional-desain-poster-hari-tembakau-sedunia/
https://nasional.sindonews.com/read/65048/144/empat-mahasiswa-ui-juara-lomba-poster-hari-tanpa-tembakau-sedunia-1591776415
https://nasional.sindonews.com/read/83976/144/mahasiswa-ui-juara-lima-kompetisi-nasional-1593328017
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Warta Depok

https://www.wartadepok.com/humaniora/
mahasiswa-ui-berlaga-di-lima-kompetisi-
nasional/

PILMAPRES

Indopos

https://indopos.co.id/read/2020/06/08/237
531/mapres-ui-unjuk-gigi-via-daring-ini-
suasananya/

Medcom

https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/ObzMea0N-mahasiswa-ui-siap-
unjuk-gigi-dalam-mapres-nasional-2020

Pikiran Rakyat

https://bogor.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/pr-08397704/diuji-
skill-bahasa-dan-keilmuan-2-mahasiswa-
berpestasi-ui-siap-rebut-predikat-mapres-
nasional

https://www.wartadepok.com/humaniora/mahasiswa-ui-berlaga-di-lima-kompetisi-nasional/
https://indopos.co.id/read/2020/06/08/237531/mapres-ui-unjuk-gigi-via-daring-ini-suasananya/
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzMea0N-mahasiswa-ui-siap-unjuk-gigi-dalam-mapres-nasional-2020
https://bogor.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-08397704/diuji-skill-bahasa-dan-keilmuan-2-mahasiswa-berpestasi-ui-siap-rebut-predikat-mapres-nasional
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Radar Depok

https://www.radardepok.com/2020/06/ma
hasiswa-fisip-dan-vokasi-ui-maju-mapres-
nasional-2020/

RRI

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

Sindo

https://nasional.sindonews.com/read/6225
8/144/ui-gelar-pemilihan-mapres-secara-
online-1591596415

Kegiatan Sosial

Sindo

https://nasional.sindonews.com/read/4794
1/144/peduli-corona-mahasiswa-ui-
runtuhkan-mitos-negatif-milenial-
1590563117

Kegiatan Perkuliahan

Antara News

https://www.antaranews.com/berita/15600
76/kisah-mahasiswa-ui-asal-uganda-tetap-
di-asrama-saat-pandemi-covid-19

https://www.radardepok.com/2020/06/mahasiswa-fisip-dan-vokasi-ui-maju-mapres-nasional-2020/
https://m.rri.co.id/go/vuYTeFf
https://nasional.sindonews.com/read/62258/144/ui-gelar-pemilihan-mapres-secara-online-1591596415
https://nasional.sindonews.com/read/47941/144/peduli-corona-mahasiswa-ui-runtuhkan-mitos-negatif-milenial-1590563117
https://www.antaranews.com/berita/1560076/kisah-mahasiswa-ui-asal-uganda-tetap-di-asrama-saat-pandemi-covid-19
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Detik

https://news.detik.com/berita/d-
5057646/cerita-mahasiswa-ui-asal-uganda-
yang-tinggal-di-ri-selama-pandemi-corona

Medcom

https://www.medcom.id/pendidikan/inspir
asi-pendidikan/Dkq78RQN-kisah-
mahasiswa-ui-asal-uganda-bertahan-di-
asrama-selama-pandemi

Nusa Daily

https://nusadaily.com/metro/kisah-
mahasiswa-ui-asal-uganda-saat-pandemi-
covid-19-tinggal-di-asrama-sudah-seperti-
keluarga.html

Radar Depok

https://www.radardepok.com/2020/06/kisa
h-philimon-mahasiswa-ui-asal-uganda-
kuliah-online-dan-takbiran-di-asrama/

https://news.detik.com/berita/d-5057646/cerita-mahasiswa-ui-asal-uganda-yang-tinggal-di-ri-selama-pandemi-corona
https://www.medcom.id/pendidikan/inspirasi-pendidikan/Dkq78RQN-kisah-mahasiswa-ui-asal-uganda-bertahan-di-asrama-selama-pandemi
https://nusadaily.com/metro/kisah-mahasiswa-ui-asal-uganda-saat-pandemi-covid-19-tinggal-di-asrama-sudah-seperti-keluarga.html
https://www.radardepok.com/2020/06/kisah-philimon-mahasiswa-ui-asal-uganda-kuliah-online-dan-takbiran-di-asrama/
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Republika

https://republika.co.id/berita/qc2mk4396/
mahasiswa-ui-asal-uganda-tinggal-di-
asrama-semasa-pandemi

RRI

https://m.rri.co.id/1539-
humaniora/791838/sederet-artis-dan-
praktisi-menguji-dan-mengajar-online-di-ui

Siedoo

https://siedoo.com/berita-31277-di-masa-
pandemi-marching-band-madah-bahana-
ui-latihan-berkala-secara-daring/

Siedoo

https://siedoo.com/berita-31277-di-masa-
pandemi-marching-band-madah-bahana-
ui-latihan-berkala-secara-daring/

Sindo

https://nasional.sindonews.com/read/4268
5/144/armand-maulana-gisel-hingga-dian-
sastro-jadi-penguji-di-kampus-ui-
1590156337

https://republika.co.id/berita/qc2mk4396/mahasiswa-ui-asal-uganda-tinggal-di-asrama-semasa-pandemi
https://m.rri.co.id/1539-humaniora/791838/sederet-artis-dan-praktisi-menguji-dan-mengajar-online-di-ui
https://siedoo.com/berita-31277-di-masa-pandemi-marching-band-madah-bahana-ui-latihan-berkala-secara-daring/
https://siedoo.com/berita-31277-di-masa-pandemi-marching-band-madah-bahana-ui-latihan-berkala-secara-daring/
https://nasional.sindonews.com/read/42685/144/armand-maulana-gisel-hingga-dian-sastro-jadi-penguji-di-kampus-ui-1590156337
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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 Mei- Juni 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

Director
Prof. Dr. rer. nat Rosari Saleh
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Devie Rahmawati
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