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Mahasiswa UI

Layanan UI 1 500 002

Direktorat Kemahasiswaan 0813 8338 6360

dirmawa@ui.ac.id

asis
Jangan memberikan data pribadi kepada 
siapapun denganÕ mengatasnamakan 
Univeritas Indonesia.

Kegiatan resmi HANYA diselenggarakan
oleh Direktorat Kemahasiswaan.

Pantau terus IG Direktorat Kemahasiswaan.

Informasi resmi kegiatan Mahasiswa
Baru akan disosialisasikan melalui 
website UI & IG Direktorat Kemahasiswaan.

@kemahasis waan_U I
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keluhan/saran/pertanyaan ke:

dirmawa@ui.ac.id
0813 8388 6360

PENTING

Mengirimkan data-data pribadi 
seperti nomor HP/ WA/ IG/ Fb/ email

Meminta mengerjakan tugas-tugas 
di luar yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI.

Meminta mengikuti kegiatan ekstra 
kampus dalam bentuk apapun yang 
tidak dikomunikasikan oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI.

Mahasiswa BERHAK MENOLAK
bila ada pihak selain Direktorat Kemahasiswaan UI,

yang meminta mahasiswa untuk:
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“Proses penyaluran paket bantuan yang kami 
lakukan pada di Bulan September-Oktober 2020 
ini melibatkan mahasiswa UI yang tergabung 
dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): 
Taekwondo, Wushu, Atletik, dan Menwa UI,” 
sambung Devie.

 
 
 
 
 
 
 
 
Devie mengatakan bahwa Aksi Bakti Negeri 
tidak hanya berupa pembagian sembako, 
namun selalu disertai dengan aksi sosial berupa 
pengenalan pola hidup sehat serta olah raga.

"

"

Direktorat Kemahasiswaan Universitas 
Indonesia (Ditmawa UI) kembali 
melaksanakan Aksi Bakti Negeri Tahap 

4 pada bulan September-Oktober 2020. Pada 
aksi ini diserahkan paket bantuan sembako 
kepada warga di sekitar UI yang terdampak 
pandemi COVID-19. “Total sembako yang 
dibagikan semenjak bulan September-Oktober 
2020 sebanyak 426 paket,” ujar Direktur 
Kemahasiswaan UI, Devie Rahmawati. 

Paket sembako diteruskan oleh Tim Ditmawa UI 
kepada Panti Asuhan “Karena Doa”, Kampung 
Sugutamu Kecamatan Sukmajaya, yayasan 
cahaya ilmu bojonggede, para driver ojek 
online/pangkalan, hingga petugas kebersihan 
di lingkungan Universitas Indonesia. Paket 
tersebut berisi kebutuhan pokok berupa beras, 
minyak goreng, ikan dalam kemasan kaleng, 
dan mie instan. 

BAKTIBAKTI
untukuntuknegnegeerriittaahhap 4ap 4

Bakti Untuk Negeri Tahap 4 Ditmawa UI

Aksi Bakti Negeri tidak 
hanya berupa pembagian 
sembako, namun selalu 
disertai dengan aksi sosial 
berupa pengenalan pola 
hidup sehat serta olah raga
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“Mahasiswa yang turun memberikan edukasi 
tentang protokol kesehatan di masa adaptasi 
kebiasaan baru seperti pembekalan pola hdup 
sehat dengan mengedepankan aktivitas fisik 
supaya tubuh tetap bugar dan daya tahan tubuh 
dapat terjaga,” tuturnya.

Pelaksanaan pendistribusian paket sembako 
yang dilakukan oleh Ditmawa UI dan UKM tetap 
melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai 
dengan arahan yang berlaku.

“Kami selalu menekankan dalam setiap 
aktivitas sosial yang kami lakukan tetap 
mengedepankan keamanan dan penerapan 
protokol kesehatan terutama saat kegiatan 
pembagian paket seperti mencuci tangan bagi 
setiap warga yang datang, pengukuran suhu 
tubuh dengan thermo gun, pembagian masker 
bagi warga yang tidak mengenakan masker, 
serta pengaturan jarak tempat duduk dan 
antrian pengambilan,” tambah Devie. 

 
 

Ditmawa UI & 
Kelas Bersama 
menyelenggarakan 
Conference by 
Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge 
Day (Sumpah Pemuda)
 
 
Indonesia Association of Queensland University 
of Technology (ISAQ) Bersama Direktorat 
Kemahasiswaan UI dan Kelas Bersama Kita 
menggelar Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: Celebrating Indonesia 
Youth Pledge Day (Sumpah Pemuda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: Celebrating Indonesia 
Youth Pledge Day (Sumpah Pemuda) hari 
pertama dihadiri oleh Atase Pendidikan 
Indonesia di Australia Imran Hanafi, Direktur 
Kemahasiswaan UI DR. Devie Rahmawati, dan 
Associate Professor QUT Connie Susilawati. 

Kegiatan yang diselenggarakan secara live 
streaming melalui kanal Youtube Kelas Bersama 
Kita pada tanggal 17-18 Oktober 2020 ini 
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merupakan kegiatan presentasi hasil penelitian 
dan karya ilmiah dalam forum ilmiah yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa Indonesia 
yang berkuliah di Queensland, Australia. 

Imran Hanafi selaku Atase Pendidikan 
Indonesia di Australia memberikan apresiasi 
dan dukungan. Menurutnya, kegiatan-kegiatan 
seperti itu dapat terus berlanjut. 

“Kegiatan yang diselenggarakan selama dua 
hari ini kami berharap akan menjadi ajang 
exercise bagi mahasiswa yang ada di Australia, 
di tanah air, dan beberapa tempat yang lain. 
Selain itu bisa menjadi bagian upaya untuk 
membiasakan, mengembangkan networking 
teman teman yang ada di Queensland, Australia, 
dan teman teman di Indonesia,” terang Imran 
dalam sambutannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devie Rahmawati selaku Direktur 
Kemahasiswaan UI menambahkan bahwa 
kegiatan-kegiatan conference seperti yang 
sedang diselenggarakan saat ini dapat 
diperbanyak sehingga mampu menghasilkan 
ilmuan/peneliti yang hebat.

“Lagi-lagi upaya ISAQ untuk merangsang dan 
menumbuhkan semangat bukan hanya menebar 
pengetahuan, berdiskusi (suatu hal yang mahal 
di Indonesia yang berdasar scientific based 
accident). Saya sangat mengapresiasi, mudah 
mudahan ini menjadi Langkah kecil yang 
akan menjadi arah perubahan konteks dunia 
akademik di Indonesia,” kata Devie. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

UI Juara Gemastik Lima 
Kali Berturut-Turut

Universitas Indonesia kembali menjadi juara 
umum pada Pagelaran Mahasiswa Nasional 
Bidang Tekonologi Informasi dan Komunikasi 
(Gemastik) tahun 2020 setelah mampu meraih 
3 Medali Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, dan 2 
Juara Harapan. Keberhasilan ini menjadikan 
Universitas Indonesia meraih juara umum lima 
kali berturut-turut dan menjadi yang kedelapan 
kalinya UI juara. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa prestasi gemilang tersebut 
diraih atas kerja keras semua elemen Sivitas 
Akademika UI, utamanya para mahasiswa dan 
dosen pembimbing yang selama satu tahun ini 
telah bekerja keras untuk mempersiapkan tim. 

“Ini menjadi prestasi unggulan Universitas 
Indonesia di tingkat nasional, di mana dari 13 
kali penyelenggaraan, kami mampu menjadi 
juara sebanyak delapan kali, dan lima kali 
berturut-turut,” terang Abdul Haris. 

Prestasi UI dalam ajang gemastik yang 
diselengarakan secara online pada tanggal 
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23 Oktober 2020 datang dari cabang 
Pengembangan Bisnis TIK, Desain Pengalaman 
Pengguna, Lomba Kota Cerdas, Penambangan 
Data, Pengembangan Perangkat Lunak, dan 
Pemrograman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar nama kontingen mahasiswa UI dalam 
ajang Gemastik 2020 pada cabang lomba 
Penambangan Data adalah, Douglas Raevan 
Faisal dan Rd Pradipta Gitaya Samiadji sebagai 
peraih juara satu; Eko Julianto Salim, Jonathan 
Nicholas, dan Jovi Handono Hutama peraih 
juara dua. Berikutnya, pada cabang Lomba 
Kota Cerdas adalah Angelina Condro, Cassie 
Michelle, dan Rahmadian Tio Pratama raih juara 
satu.

Berikutnya, Gregorius Aprisunnea, Rachel 
Larasati, Jihan Maulana Octa berhasil meraih 
juara satu pada cabang lomba Pengembangan 
Bisnis TIK. Pada cabang Lomba Pemrograman, 
tim yang terdiri atas Muhammad Salman Al 
Farisi, Ahmad Haulian Yoga Pratama, Andrew 
Theodore Tjondrowidjojo berhasil meraih juara 
dua, serta Hocky Yudhiono, Raden Fausta 
Anugrah Dianparama, Julian Fernando meraih 
Juara Harapan.

Pada cabang lomba Desain Pengalaman 
Pengguna terdiri atas Abraham Williams 
Lumbantobing, Roshani Ayu Pranasti, Jose 

Devian Hibono raih juara harapan. Kemudian, 
pada cabang lomba Pengembangan Perangkat 
Lunak adalah Michael Wiryadinata Halim, 
Muhammad Fairuzi Teguh, Fakhira Devina 
meraih juara tiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemastik merupakan pagelaran mahasiswa 
tingkat nasional bidang Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) yang merupakan 
program Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sebanyak 2.869 tim dari 175 Perguruan Tinggi 
yang tersebar di 33 provinsi se-Indonesia, 
bersaing pada Gemastik XIII 2020.
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Aksi Sosial Mahasiswa 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo UI 
menajalankan aksi Bakti Untuk Negeri tahap 4 
bersama Direktorat Kemahasiswaan UI. Aksi 
ditandai dengan pembagian paket bantuan 
kepada masyarakat sekitar UI yang terdampak 
adanya pandemi Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aksi bakti untuk negeri dilaksanakan pada 
rentang bulan September hingga awal Oktober 
2020. Paket bantuan yang diserahkan meliputi 
beras, ikan sarden, hingga minyak. 

Tidak hanya pembagian paket bantuan, UKM 
Taekwondo juga menggelar kegiatan fisik 
sebagai bentuk pelatihan kepada masayarakat 
untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan 
di tengah pandemi melanda. Kegiatan 
kolaborasi dua Lembaga ini diharapkan mampu 
memberikan dampak nyata bagi masyarakat 
dan sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa 
UI tidak hanya mampu memberikan kritik, 
namun juga mampu menghadirkan solusi. 

Unit Kegiatan Mahasiswa Wushu UI melakukan 
aksi kolaborasi Bakti Untuk Negeri tahap 4 
bersama Direktorat Kemahasiswaan UI. Aksi 
dilaksanakan dengan membagikan paket 
bantuan kepada masyarakat luar dan dalam 
UI yang terdampak adanya pandemi Covid-19 
seperti pekerja kebersihan, hingga tukang ojek. 

Aksi Bakti Untuk Negeri tahap 4 dilaksanakan 
pada rentang bulan September hingga awal 
Oktober 2020. Paket bantuan yang diserahkan 
meliputi beras, ikan sarden, hingga minyak. 

Tidak hanya pembagian paket bantuan, UKM 
Wushu UI juga menggelar kegiatan fisik 
sebagai bentuk pelatihan kepada masayarakat 
untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan 
di tengah pandemi melanda. Kegiatan 
kolaborasi dua Lembaga ini diharapkan mampu 
memberikan dampak nyata bagi masyarakat 
dan sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa 
UI tidak hanya mampu memberikan kritik, 

UNTUK INDONESIA AKSI SOSIAL MAHASISWA UI

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 sosialbagi 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. 
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Unit Kegiatan Mahasiswa Menwa UI 
menajalankan aksi Bakti Untuk Negeri tahap 4 
bersama Direktorat Kemahasiswaan UI. Aksi 
ditandai dengan pembagian paket bantuan 
kepada masyarakat sekitar UI yang terdampak 
adanya pandemi Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksi bakti untuk negeri dilaksanakan pada 
rentang bulan September hingga awal Oktober 
2020. Paket bantuan yang diserahkan meliputi 
beras, ikan sarden, hingga minyak.  
 
Tidak hanya pembagian paket bantuan, UKM 
Menwa UI juga menggelar kegiatan fisik 
sebagai bentuk pelatihan kepada masayarakat 
untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan 
di tengah pandemi melanda. Kegiatan 
kolaborasi dua Lembaga ini diharapkan mampu 
memberikan dampak nyata bagi masyarakat 
dan sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa 
UI tidak hanya mampu memberikan kritik, 
namun juga mampu menghadirkan solusi. 

namun juga mampu menghadirkan solusi. 

Unit Kegiatan Mahasiswa Atletik UI menggelar 
aksi sosial Bakti Untuk Negeri tahap 4 
bersama Direktorat Kemahasiswaan UI. Aksi 
dilaksanakan dengan membagikan paket 
bantuan kepada panti asuhan Karena Doa, 
Depok, Jawa Barat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksi Bakti Untuk Negeri tahap 4 di Panti 
Asuhan Karena Doa dilaksanakan pada rentang 
bulan September 2020. Paket bantuan yang 
diserahkan meliputi beras, ikan sarden, hingga 
minyak. 

Tidak hanya pembagian paket bantuan, UKM 
Atletik UI juga menggelar kegiatan fisik sebagai 
bentuk pelatihan kepada para anak panti 
untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan 
di tengah pandemi melanda. Kegiatan 
kolaborasi dua Lembaga ini diharapkan mampu 
memberikan dampak nyata bagi masyarakat 
dan sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa 
UI tidak hanya mampu memberikan kritik, 
namun juga mampu menghadirkan solusi. 
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Aksi Mahasiswa UI
 
UKM Fact Checker UI dan 
Ditmawa UI Menyelenggarakan 
Webinar “Peran Influencer 
Terhadap Kepercayaan Mayarakat 
Menanggapi Isu-Isu Covid-19” 
 
Direktorat Kemahasiswaan UI bersama Unit 
Kegiatan Mahasiswa Fact Checker UI dan 
Mafindo menyelenggarakan webinar dengan 
tajuk “Peran Influencer Terhadap Kepercayaan 
Mayarakat Menanggapi Isu-Isu Covid-19” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar yang diselenggarakan pada tanggal 
17 Oktober 2020 melalui kanal media 
zoom meeting dan youtube streaming ini 
menghadirkan pembicara DR. Devie Rahmawati, 
M.Hum (Direktur Kemahasiswaan UI), Wahyu 
Dhyatmika (Pimred Majalah Tempo), dan 
Desiree Maghdalena Roring (Puteri Indonesia 
Intelegensia 2020). 

Devie Rahmawati selaku penggiat literasi digital 
mengungkapkan bahwa banyaknya media 
sosial yang ada memberikan dampak dan 
pengaruh terhadap pola pikir masyarakat akan 
isu-isu yang beredar luas. Umumnya, menurut 
Devie, masih banyak masyarakat yang percaya 

dengan semua isu yang beredar tanpa melihat 
kredibilitas media yang memuatnya.

“Menarik, media sosial seperti Facebook 
atau Whatsapp, Instagram, atau twitter, 
orang menganggap itu adalah media. Bahkan 
sebagian menganggap bahwa media sosial 
itu semua itu ada jurnalisnya, ada pemrednya. 
Ini yang unik tidak heran informasi yang 
berseliweran dipercaya betul oleh masyarakat, 
baik soal Covid, politik, dan macam-macam,” 
ujar Devie.  
 

 
Lebih lanjut Devie menambahkan bahwa salah 
satu peran yang dapat dimanfaatkan untuk  
mengontrol persebaran dan misinformasi 
terkait kabar-kabar yang tidak benar di dunia 
maya ialah dengan mengoptimalkan peran para 
influencer yang ada.

“Kalau kita bisa memastikan para influencer 
berhasil kita susupi pemikirannya untuk 
kemudian memiliki informasi yang tepat 
tentang covid, politik, ekonomi, dan sebagainya. 
Harapan kita Ketika mereka berada di ruang 
ruang gemanya, itu bisa menjadi kompas 
bagi berita-berita yang benar yang harusnya 
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dikonsumsi kita semua,” tambah Devie. 

Wahyu Dhyatmika selaku Pimred Majalah 
Tempo berpendapat bahwa peran influencer, 
baik influencer individu maupun pihak media 
massa, dapat dimaksimalkan dalam mengatasi 
pandemi informasi dengan menekankan pada 
cek-cek fakta secara kolaboratif.

“Jadi sering sekali media itu sendiri terlibat 
juga dalam penyebaran misinformasi. Ini poin 
penting yang ingin saya sampaikan, karena 
banyak sekali sebetulnya kondisi kebingungan 
yang terjadi akibat infodemik akibat pandemi 
informasi, bisa kita atasi jika media sendiri 
sudah mulai membersikan diri dari konten yang 
termasuk dalam false connection, misleading 
content, dan false context,” terang Wahyu. 

Menarik dilihat, lanjut Wahyu, data dari Reuters 
Institute dan University of Oxford menerangkan 
bahwa penyebaran berita hoax terbesar 
dilakukan oleh orang-orang prominent persons/ 
influencer. 

“Dari sisi jumlahnya memang mereka hanya 
20% dari total yang menyebarkan disinformasi, 
tapi share of engagements-nya, karena mereka 
influencer, itu 69%. Jadi meskipun orangnya 
sedikit, tapi punya follower banyak tapi karena 
mereka berpengaruh, jumlah engagement, 
retweet, like, share, jauh lebih besar,” terang 
Wahyu. 

Desiree Maghdalena Roring menganggap 
bahwa kekuatan influencer ialah sosial 
media yang dimiliki. Melalui sosial media 
tersebut, kata Desiree, para influencer dapat 
mempengaruhi banyak orang.

“Sebagai influencer, sumber informasi yang 
tepat itu penting banget. Kita bertanggujawab 
tentang apa yang kita bagikan. Jangan sampai 
kita tanpa sengaja share hoax, itu sangat 
berbahaya,” papar Desiree

UKM Geradasi Warna UI Lantik 100 
Siswa sebagai Duta Pancasila
 
Badan Pembinaan Idiologi Pancasila melantik 
dan meresmikan 100 siswa dari 34 propinsi 
sebagai Duta Pelajar Pancasila pada Selasa 
27/10/2020 dalam peringatan Hari Sumpa 
Pemuda. Pelantikan dan peresmian dilakukan 
dengan penyematan pin secara simbolis kepada 
perwakilan peserta.  
 
Kepala Bapan Pembinaan Idiologi Pancasila, 
Prof. KH. Yudian Wahyudi menyambut baik 
ociala tiga pihak dalam rangka pembinaan 
idiologi Pancasila melalui sekolah Bhinneka 
Warna Kita.

“Hal ini sesuai dengan tugas BPIP yang antara 
lain melakukan koordinasi dan singkronisasi 
secara menyeluruh dalam pembinaan idiologi 
Pancasila,” tegas Yudia. 

Yudian berharap melalui sekolah Bhinneka 
Warna Kita yang digagas oleh AGPAII dan UKM 
Geradasi Warna UI tersebut akan melahirkan 
duta Pancasila yang menguatkan isu 
kebangsaan, nasionalisame, Pancasila, hingga 
pengembangan community development.

“Ini salah satu contoh mempertahankan 
(kemerdekaan Indonesia). Nanti diharapkan 
dari sini lahir generasi yang mampu 
mengembangkan (kemerdekaan dan 
Indonesia emas). Inilah yang jadi pemain 
utama meningkatkan prestasi 100 tahun yang 
diberikan pemuda pemuda saat perjuangan 
kemerdekaan,” tambah Yudian. 

Dr. Devie Rahmawati selaku Direktur 
Kemahasiswaan UI manambahkan bahwa 
pembentukan Sekolah Bhinneka Warna Kita 
memiliki tujuan jangka ocial untuk melahirkan 
para pelajar duta Pancasila yang memiliki 
tugas menguatkan dan mengkampanyekan isu 
kebangsaan, nasionalisme, Pancasila, Gerakan 
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cinta Indonesia, toleransi, moderasi beragama, 
dan mengembangkan community development 
di kalangan pelajar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Untuk mewujudkan tujuan jangka social 
tersebut dibutuhkan model pendekatan program 
yang menguatkan 6 kompetensi yaitu wawasan 
kebangsaan, moderasi beragama, penguatan 
wacana dan narasi di ruang public, peace 
community development, pengembangan 
kreativitas dan influencer, sebagai luaran yang 
ingin dicapai,” tutur Devie. 

Dr. Marbawi selaku ketua AGPAAI 
menambahkan bahwa kegiatan Sekolah 
Bhinneka Warna Kita diharapkan menjadi bagian 
penting rekayasa ocial untuk menanamkan nilai 
Pancasila di kalangan pelajar. 

“Kita harapkan alumnus bisa menjadi 
duta Pancasila yang mampu membangun 
wacana dalam macam platform, baik online 
maupun offline, untuk mengembangkan 
menginterpretasikan nilai Pancasila,” terang 
Marbawi.

Pelantikan yang ditandai dengan penyematan 
pin kepada Duta Pelajar Pancasila merupakan  
rangkaian kegiatan lanjutan Sekolah Bhinneka  

Warna Kita. Sebelumnya 100 pelajar terpilih dari 
34 propinsi mengikuti berbagai macam materi 
seperti moderasi beragama dan Pancasila,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
belajar politik demokrasi, demokrasi digital, 
dinamika Pancasila dari masa ke masa, serta 
kontribusi Indonesia terhadap perdamaian 
dunia dari 15 mentor mahasiswa UI. 
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Internasional  

1. Dua Mahasiswa FEB UI Menjadi 
Wakil Indonesia di Forum IMF
Dua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia Faris Abdurrachman 
(IE,17) dan I Gede Sthitaprajna Virananda (IE’16) 
menjadi perwakilan Indonesia dalam kegiatan 
2020 Fund Challenge for Student in Economic 
yang diselenggarakan oleh International 
Monetary Fund (IMF). Kedua mahasiswa 
tersebut terpilih setelah mampu melaju ke tahap 
final dan menyingkirkan lebih dari 2000 pesaing 
lainnya dari 126 negara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktur Kemahasiswaan UI, Devie Rahmawati 
mengungkapkan bahwa capain dua mahasiswa 
FEB UI tersebut setelah mampu menyelesaikan 
tantangan pada babak penyisihan dengan 
menyelesaikan studi kasus yang diberikan.

“Studi kasus yang diberikan adalah studi kasus 
ekonomi Turki pada tahun 2015 dan mereka 
diminta untuk menganalisis ekonomi Turki 
pada tahun tersebut dan memberikan outlook 
ke depannya dari berbagai sisi baik dari sisi 
ekonomi riil, sektor eksternal, hingga aspek 
fiskal. Mereka diminta untuk memberikan 
analisis yang menyeluruh dan mendalam 
menggunakan data-data yang sudah diberikan 
dan juga data yang terbuka secara publik,” 
ungkap Devie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faris Abdurrachman selaku anggota 
tim menambahkan bahwa hanya 12 tim 
yang dinyatakan lolos ke tahap final dan 
mempresentasikan di depan petinggi IMF. 

“Dalam presentasi final ini kami diminta untuk 

PRESTASI MAHASISWA

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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fokus satu sektor tertentu dalam analisis 
ekonomi kami, yaitu pada sektor moneter 
dan keuangan. Kami diminta memberikan 
rekomendasi spesifik terkait kebijakan moneter 
dan makroprudensial apa saja yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi 
Turki,” papar Faris. 

Faris menceritakan bahwa analisis yang 
dilakukan menemukan bahwa pada tahun 2015 
kondisi ekonomi Turki sedang dalam kondisi 
yang kurang baik karena pertumbuhannya 
semakin didominasi oleh faktor konsumsi dan 
pengeluaran pemerintah, dan investasi sedang 
menurun. 

“Nominal utang luar negeri dalam mata uang 
asing yang besar juga meningkatkan kerentanan 
sektor keuangannya terhadap krisis. Dari sisi 
fiskal utang pemerintah Turki masih cukup 
stabil dan aman,” papar Faris dalam analisisnya. 

Faris mengaku untuk menyelesaikan berbagai 
tahapan dan mampu presentasi di babak final, 
mereka berdua harus membagi tugas secara 
baik.

“Jadi kami sebisa mungkin membagi tugas 
dengan adil. Jana terutama sangat berperan 
dalam aspek visualisasi data. Kalau dari segi 
substansi, Jana fokus ke aspek kebijakan 
moneter dan eksternal, sedangkan saya fokus 
ke aspek kebijakan fiskal dan keuangan,” cerita 
Faris. 

Diakuinya, kedalaman pengetahuan dan 
wawasan yang ditemukan menjadi factor 
penting kesuksesan Faris dan Jana mampu 
melaju hingga tahap akhir.

“Jadi di setiap rekomendasi dan analisis kami 
semuanya berhubungan antar satu sama lain 
dalam suatu cerita yang koheren dan juga 
masuk akal secara analitis. Dan kami juga 
berhasil memvisualisasikan dan mengemasnya 
dalam bentuk yang mudah dipahami dan 
menarik dibaca,” tutur Faris.

2020 Fund Challenge for Student in Economic 
dilaksanakan secara virtual dari tanggal 31 
Oktober 2019 – 22 Oktober 2020. Berkat 
prestasi ini Faris dan Jana mendapatkan 
tawaran untuk bekerja di IMF Ketika lulus 
nantinya. 

2. Mahasiswa UI Juara Virtual 
Case Competition Asia Pacific Rim 
University (APRU) Global Health 
Conference 2020 
 
Mahasiswa Universitas Indonesia tidak henti-
hentinya menorehkan berbagai prestasi 
meskipun dalam masa Pandemi. DR. Devie 
Rahmawati selaku Direktur Kemahasiswaan 
UI mengatakan bahwa mahasiswa UI 
tetap menorehkan prestasi baik di tingkat 
internasional dan nasional.  
 
Capaian prestasi mahasiswa di tingkat 
internasional adalah juara pertama dalam 
Virtual Case Competition Asia Pacific Rim 
University (APRU) Global Health Conference 
2020. Prestasi tersebut diraih oleh enam 
mahasiswa UI yang terdiri dari Andrew 
Prasetya Japri (FKM’16), Caroline Augustine 
Atmojo (FKM’17), Hubert Jonathan (FK’17), 
Jason Phowira (FK’17), Stephen Gunawan 
(FKM’17), dan Vellia Justian (FK’17). 

Devie menuturkan bahwa keenam mahasiswa 
UI tersebut meraih juara setelah mampu 
Menyusun ide pembuatan aplikasi berupa 
Go-Elderly dan menyisihkan 45 peserta dari 22 
negara.

“Pembuatan aplikasi Go-Elderly berangkat 
dari kekhawatiran terkait sektor pelayanan 
kesehatan bagi lansia serta sektor sosial dan 
komunitas bagi lansia di Asia Pasifik,” ungkap 
Devie. 

Lebih lanjut Devie menuturkan bahwa Go-Elderly 
mengintegrasikan antara pelayanan kesehatan 
berbasis keluarga, pelayanan kesehatan primer 
khususnya Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), 
komunitas sosial yang aman dan nyaman 



K
A

B
A

R

BUKU KINERJA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

ND   NESIA
U
I

NTUK22

bagi lansia, serta pemberdayaan lansia secara 
umum.

“Sampai detik ini, Go-Elderly masih aktif 
berkarya dalam mengembangkan platform ini 
dan telah memiliki volunteers dari berbagai 
penjuru Indonesia,” tambah Devie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devie mengungkapkan bahwa proses 
penyusunan ide dilakukan selama kurang lebih 
2 bulan dengan 2 diskusi kelompok setiap 
minggunya. Sebelum pembuatan video, tim 
melakukan identifikasi masalah dari berbagai 
literatur, menyeleksi model intervensi yang 
tepat, menyelenggarakan survei melalui 
webinar, serta berkolaborasi dengan beberapa 
komunitas lain untuk mengadakan berbagai 
kampanye kreatif.

“Go-Elderly telah bekerjasama dengan berbagai 
organisasi non-profit dan bisnis lokal untuk 
menggalang donasi untuk lansia Yayasan 
Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah 
Pekanbaru,” terang Devie. 

Virtual Case Competition Asia Pacific Rim 
University (APRU) Global Health Conference 
2020 diselenggarakan secara daring pada 
tanggal 19 - 21 Oktober 2020 oleh Fudan 
University, Shanghai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetisi yang diselenggarakan secara 
virtual ini mengusung tema “Improving Elderly 
Care in Asia-Pacific” dengan menyuguhkan 
kasus mengenai penuaan populasi yang 
membutuhkan inovasi realistis dari peserta.
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3. Tiga mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi UI berhasil 
meraih juara 1 dan juara Favorit 
dalam Lomba Video Edukasi 
Internasional 14th Dentistry 
Scientific Meeting FKG UI 2020. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Marius 
Marcello (FKG UI’19), Dinda A Rialtita (FKG 
UI’19), dan Natasha Tjung (FKG UI’19).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa Lomba Video Edukasi 
Internasional 14th Dentistry Scientific Meeting 
FKG UI 2020 bertujuan untuk mengasah 
kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan 
informasi mengenai kesehatan di dunia modern 
ini dengan menggunakan media video kepada 
masyarakat internasional.

“Video yang dibuat oleh ketiga mahasiswa 
tersebut berjudul “Panacea”. Video berisi 
mengenai obat-obatan membantu proses diet 
yang seharusnya tidak di konsumsi,” ujar Abdul 
Haris. 

Marius Marcello selaku ketua tim 

menambahkan latar belakang pembuatan video 
berawal dari banyaknya remaja jaman sekarang 
yang sangat mementingkan paras fisik dan rela 
melakukan apa saja untuk mendapatkan tubuh 
idamannya. 

Lanjut Marcello, Video yang dibuat  ingin 
menyampaikan pesan kepada mereka bahwa 
tubuh yang baik hanya dapat terjadi jika kita 
memiliki kebiasaan yang baik, bukan karena 
cara yang instan.

“Topik ini adalah salah satu yang jarang 
diangkat, oleh karena itu, kami ingin 
memberikan awareness kepada orang-orang 
yang awam dalam dunia medis mengenai pil 
diet ini,” papar Marcello. 

Marcello berharap setelah melihat video yang 
dibuat tersebut masyarakat mampu memahami 
efek dari penggunaan obat yang tidak ter-
registrasi dan menggunakan dosis yang tidak 
tepat dapat menimbulkan efek-efek samping 
yang tidak diinginkan.

“Kami juga ingin sampaikan bahwa sehat 
merupakan sebuah kebiasaan, bukan sebuah 
cara instan,” tegas Marcello. 

Lomba Video Edukasi Internasional 14th 
Dentistry Scientific Meeting FKG UI 2020 
diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 
2020. Lomba yang dilaksanakan melalui sistem 
online tersebut diikuti oleh mahasiswa dalam 
dan luar negeri. Atas juara tersebut Marcello 
dkk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 
Rp1.750.000 serta sertifikat juara. 
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4. Tiga mahasiswa FKG UI meraih 
juara 1 lomba poster Publik 14th 
Dentistry Scientific Meeting FKG UI 
2020.  
 
Ketiga mahasiswa tersebut adalah Ajeng 
Fitriana Febrian (FKG UI’17), Karina 
Widya Aisya (FKG UI’17), dan Ninis 
Cantika Asriningati (FKG UI’17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa ketiga mahasiswa tersebut 
membuat poster dengan topik dampak negatif 
smartphone terhadap kesehatan dan gaya 
hidup dan dengan judul “Ingat Smartphone, 
Ingat KABEL”.

“Poster tersebut dilatarbelakangi hampir 
sebagian besar orang menggunakan 
smartphone dan dalam sehari frekuensi 
penggunaannya bisa sampai lebih dari 12 jam. 
Hal ini menjadi perubahan gaya hidup karena 
setelah adanya smartphone kita memiliki 
aktivitas baru yang khusus dilakukan dalam 
waktu tertentu dan cukup lama dari aktivitas 
lainnya dalam sehari. Selain itu, ada bahaya 
radiasi bagi kesehatan tubuh, baik radiasi 
blue light dari layar smartphone maupun 

radiasi berupa RF-EMR (radiofrequency-
electromagnetic radiation),” terang Abdul Haris. 

Ajeng selaku perwakilan tim menambahkan 
bahwa tema poster tahun ini implementasi 
gaya hidup sehat. Namun sudah sangat sering 
healthy lifestyle berhubungan dengan pola 
makan dan rutinitas olahraga. Lanjut Ajeng, 
masih jarang atau tidak banyak melihat poster 
atau artikel yang membahas lebih jauh tentang 
penggunaan gadget atau smartphone terhadap 
gaya hidup. Padahal  menurutnya gadget atau 
smartphone saat ini menjadi kebutuhan penting 
dan selalu digunakan.

“Banyak yang telah mengetahui dampak tidak 
baik dari penggunaan smartphone yang berlebih 
tapi masih banyak juga yang belum sadar 
bahwa smartphone telah menjadi bagian dalam 
kehidupan sehari-hari yang juga perlu diatur 
dan disesuaikan pemakaiannya (sama halnya 
dengan pola makan dan aktivitas fisik) agar 
kesehatan tubuh, baik secara fungsi dan postur/
fisik, dapat terjaga dengan baik,” tambah Ajeng. 

Poster yang dibuat menurut Ajeng ingin 
menyampaikan pesan bahwa rutinitas 
pemakaian smartphone memiliki dampak 
bagi fungsi tubuh seperti fungsi penglihatan 
dan insomnia sampai mengganggu kualitas 
kromosom Y dan kanker serta gangguan postur 
leher serta berkurangnya aktivitas fisik.

“Solusi yang bisa dilakukan dengan 
mengendalikan kecanduan penggunaan 
smartphone yang terlalu lama, lakukan banyak 
aktivitas fisik seperti olah raga, beri jarak 
dengan layar smartphone agar mengurangi 
dampak radiasi, menempatkan smartphone 
tidak terlalu dekat saat tidur minimal 1 meter, 
dan menyetarakan layar smartphone dengan 
bidang pandang agar tidak membungkuk,” 
imbuh Ajeng. 

lomba poster Publik 14th Dentistry Scientific 
Meeting FKG UI 2020 diselenggarakan pada 
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tanggal 15 Juli sampai 10 Oktober 2020. Acara 
yang berlangsung secara online ini diikuti oleh 
50 peserta. Berkat Raihan juara tersebut Ajeng 
dan tim mendapat hadiah uang tunai sebesar 
Rp.1.100.000. 
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Nasional 

1. Sembilan mahasiswa Program 
Studi Administrasi Keuangan dan 
Perbankan, Program Pendidikan 
Vokasi, Universitas Indonesia (UI), 
berhasil meraih tiga penghargaan 
Technical Excellence Award atas 
karya chatbot dalam kompetisi 
Chatbot Finance Datathon 2020 
yang digelar secara daring.

Chatbot merupakan aplikasi chat otomatis yang 
dapat diaplikasikan di website perusahaan atau 
platform lainnya untuk membantu komunikasi 
dua arah antara pengguna informasi dengan 
operator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetisi ini diadakan oleh komunitas 
profesional Artificial Intelligence (AI) global 
AI4IMPACT berkolaborasi dengan perusahaan 
teknologi Singapura Terra AI dan komunitas 
Business Indonesia – Singapore Association 
(BISA), dan didukung KBRI Singapura. Babak 
final untuk Datathon Chatbot Finance Series 
4th Round berlangsung secara daring, pada 
21 Oktober 2020.  Pada babak final, para 

mahasiswa Vokasi UI yang tergabung ke dalam 
tiga tim ini, bersaing dengan 30 nominator 
chatbot dari total 120 peserta dari berbagai 
perguruan tinggi di Singapura, Hong Kong, dan 
Indonesia.  

Tiga karya chatbot rancangan mahasiswa 
tersebut adalah, pertama, Sharikuy Chatbot, 
Education of Islamic Finance, karya Nvidia 
Rifa, Rio Andrian, dan Ellisa Ade (Link Chatbot: 
https://app.smojo.org/indobot019/bot). 
Sharikuy merupakan chatbot edukatif untuk 
memperkenalkan produk keuangan syariah, 
investasi syariah, rekomendasi produk syariah, 
serta keuntungan dari syariah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan kedua, adalah Vesta Chatbot, 
Stock invest 4 dummies, karya Aulia Akbar, 
Dede Deniawan, dan Febe Pesta (Link Chatbot: 
https://app.smojo.org/indobot012/bot).  
 
Vesta Chatbot ini ditujukan untuk meningkatkan 
pemahaman investasi khususnya investasi 
saham. Ketiga, rancangan dari Alodiazada, 
M.Fadhil dan Nengsi Pakpahan, yang 
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menciptakan Mr Cuan Chatbot, advisory 
financial banking (Link Chatbot: https://
app.smojo.org/indobot009/bot). Chatbot 
ini membantu penggunanya untuk memilih 
produk perbankan dan memberi informasi 
tentang produk yang sedang promo dan sesuai 
kebutuhan. 

“Keikutsertaan mahasiswa pada kompetisi 
ini, turut membuka cakrawala mahasiswa 
Vokasi UI akan minat kalangan profesional 
di Singapura yang cukup tinggi dalam hal 
mempelajari chatbot, bahkan beberapa kampus 
memasukkannya sebagai materi pembelajaran. 
Dengan kompetisi ini, maka mahasiswa dapat 
memperoleh pembelajaran dalam pemanfaatan 
AI di bidang keuangan dan perbankan. Selain 
itu, melalui kompetisi ini, turut meningkatkan 
kreativitas mahasiswa yang berlatar non-IT,” 
kata Dede Suryanto, ketua tim pendamping 
yang juga Ketua Program Studi Administrasi 
Keuangan dan Perbankan Vokasi UI. 

Salah seorang mahasiswa yang tergabung 
dalam tim Sharikuy Chatbot, Ellisa Ade 
mengatakan, “Kami berbangga hati dapat 
mewakili Vokasi UI bertanding di kancah 
internasional. Kami ditantang untuk memiliki 
kreativitas tinggi serta harus memiliki 
pemahaman konten keuangan yang sangat 
komprehensif sehingga berhasil membuat 
chatbot yang interaktif dan sangat atraktif.” 

Direktur Program Pendidikan Vokasi UI 
Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA 
mengapresiasi prestasi mahasiswa Vokasi 
UI di kancah internasional. Ia mengatakan, 
“Capaian ini menjadi pembuktian bahwa 
Vokasi UI memiliki talenta muda berbakat di 
bidang aplikasi AI. Gagasan yang dihasilkan 
mahasiswa Vokasi UI menjawab tantangan 
layanan perbankan yang semakin erat 
kebutuhannya dengan penerapan teknologi 
digital. Vokasi UI yang memiliki prodi Keuangan 
dan Perbankan melihat tantangan tersebut 

sebagai peluang yang patut dikembangkan 
guna perluasan akses dan kecepatan proses 
layanan perbankan. Mahasiswa prodi kami telah 
dibiasakan untuk dapat beradaptasi dengan 
teknologi terkini di bidang perbankan agar tidak 
gagap saat terjun ke industri kelak.” 

Chatbot Finance Datathon 2020 yang 
berpusat di Singapura ini berlangsung dari Mei 
-September 2020. Kompetisi ini merupakan 
rangkaian turnamen Artificial Intelligence for 
Industry yang terdiri dari Deep Learning Series 
dan Chatbot for Finance Series dan telah diikuti 
oleh lebih dari 1.400 peserta yang berasal dari 
perguruan tinggi berbagai negara, serta diikuti 
juga oleh peserta kalangan profesional workers.

Sumber: Humas UI. 

2. Mahasiswa Program Pendidikan 
Vokasi UI atas nama Jeihan El 
Bianca meraih juara 2 dalam 
kompetisi lomba membaca 
puisi dalam bahasa Rusia yang 
diselenggarakan oleh Kedutaan 
Besar Rusia di Indonesia.  
 
Devie Rahmawati selaku Direktur 
Kemahasiswaan UI mengungkapkan bahwa 
prestasi yang diraih setelah mampu membuat 
karya berupa video pembacaan puisi.

“Peserta yang mengikuti perlombaan harus 
membuat video tidak lebih dari 2 menit, dan 
mengirimkan ke email Kedubes Rusia,” ungkap 
Devie.

Devie menambahkan bahwa dalam lomba 
tersebut Jeihan membawakan puisi karangan 
Afanasy Fet yangberjudul “Shopot, Robkoe 
Dykhaniye” (Bisikan, Napas Malu-Malu).

“Afanasy Fet, yang kemudian dikenal sebagai 
Shenshin, adalah seorang penyair Rusia terkenal 
yang dianggap sebagai master sajak lira (lyric 
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poetry) terbaik dalam sastra Rusia,” tutur Devie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomba membaca puisi bahasa Rusia 
diselenggarakan pada tanggal tanggal 12 Juni 
2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020. 
Berkat raihan tersebut, Jeihan berhak menerima 
surat penghargaan dari Duta Besar Rusia 
untuk Indonesia dan akan diundang ke acara 
resepsi di Kedutaan Besar Rusia pada tanggal 6 
November 2020. 

3. Tiga mahasiswa Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia 
meraih juara 3 Kompetisi Esai 
Mahasiswa Tingkat Nasional KPK 
UIN Sunan Kalijaga.  
 
Ketiga mahasiswa FH tersebut ialah 
Nadya Jessica Junita (FH UI’18), 
Ristania Salsabila Putri (FH UI’18), dan 
Tiara Ariqah Yunizar (FH UI’18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa prestasi nasional ketika 
mahsiswa FH tersebut diraih melalui karya 
yang berjudul “Menjaga Pengawal Konstitusi: 
Problematika Periodisasi Hakim Konstitusi 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020”. 

“Melalui karya tersebut mahasiswa kami ingin 
mengangkat permasalahan periodisasi hakim 
yang menjadi salah satu unsur yang direvisi 
melalui UU No. 7 Tahun 2020,” terang Abdul 
Haris. 

Nadya Jessica Junita selaku ketua 
tim menambakan bahwa karya ilmiah 
dilatarbelakngi oleh masyarakat dan ahli hukum 
yang mendambakan adanya perubahan UU yang 
mengatur MK supaya terjadi penguatan dan 
perluasan fungsi MK melalui UU No. 7 Tahun 
2020. 

Lanjut Nadya, UU No. 7 Tahun 2020 yang dibuat 
malah mengubah periodisasi hakim, yang bukan 
merupakan salah satu urgensi dari perubahan 
UU yang didambakan. Banyak masalah yang 
akhirnya mencuat ke permukaan dan diterka-
terka oleh masyarakat umum tentang alasan 
sebenarnya penghapusan periodisasi hakim ini 
dilakukan.

“Kami menyarankan untuk adanya penguatan 
fungsi pengawasan hakim, mulai dari proses 
seleksinya, hingga ke pengawasan pelaksanaan 
sehari-harinya,” papar Nadya. 

Nadya mengaku esai yang mereka tulis mampu 
masuk 3 besar karena berhasil menuangkan 
sebuah ‘simulasi’ dari apa yang mungkin terjadi 
setelah UU ini disahkan secara spesifik tentang 
Hakim MK, yang menjadi ujung tombak penjaga 
konstitusi.

“Selain itu, kami berkesempatan untuk 
memberikan link presentasi kami ke Rizal Ramli 
yang kemudian beliau upload ke akun twitter 
pribadinya. Setelah ramai diperbincangkan, di 
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sini kami menyadari bahwa opini kami tentang 
pentingnya “menjaga” MK, merupakan sesuatu 
hal yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. 
Peran MK sebagai guardian of constitution 
penting untuk terus dijaga sedemikian rupa, 
termasuk setelah adanya perubahan melalui UU 
No. 7 Tahun 2020 ini,” tambah Nadya.

Kompetisi Esai Mahasiswa Tingkat Nasional 
KPK UIN Sunan Kalijaga diselenggarakan 20 
September 2020 hingga 31 Oktober 2020. 
Lomba yang dilaksanakan secara online ini 
diikuti oleh 20 tim mahasiswa dari berbagai 
kampus se Indonesia. atas prestasi tersebut 
Nadya dkk mendapatkan Hadiah berupa 
e-certificate & uang tunai sebesar Rp500.000,-. 

 
4. Lima mahasiswa Fakultas 
Hukum UI menyabet juara 1 MPR 
RI Constitutional Drafting 2020. 
Kelima mahasiswa tersebut adalah Falviana 
Meydi (FH UI’17), Heru Annas (FH UI’17), 
Monica Gracia (FH UI’17), M. Govino Abdiella 
(FH UI’17), dan M. Raehan A. Fadila (FH UI’17). 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
menyatakan bahwa prestasi gemilang tersebut 
diraih setelah kelima mahasiswa mampu 
membuat Naskah Akademik dari amandemen 

UUD NRI 1945.

Lebih lanjut Abdul Haris mengataka bahwa 
Usulan yang diajukan oleh mahasiswa 
UI tersebut dapat dikelompokan menjadi 
empat kerangka utama dan terdiri atas 1) 
Siaga: Tata negara dalam keadaan bahaya, 
legitimasi kedaulatan udara Indonesia, 2) 
Demokratis: Revitalisasi sistem kepartaian 
dan restrukturisasi sistem pemilu, 3) Humanis: 
keterwakilan perempuan, golongan daerah, dan 
kelompok rentan dalam pemerintahan, dan 4) 
Harmonis: pembentukan Mahkamah Pemilu 
dan restrukturisasi kekuasaan kehakiman.

“Dari tema-tema perubahan besar diatas, 
mereka memberi judul Naskah Akademik 
menjadi “Perwujudan Cita Negara yang SIaga, 
Demokratis, Humanis, dan Harmonis” terang 
Abdul Haris. 

Flaviana Meydi selaku ketua tim memberikan 
beberapa contoh masalah yang dikritisi melalui 
naskah akademik yang disusun. Sebagai contoh 
dalam hal Pemilu di Indonesia, Flaviana dan tim 
melihat bahwa konfigurasi Pemilu di tahun 2019 
sangat tidak mendukung sistem presidensiil. 
Kemudian, bahwa dalam konfigurasi UUD NRI 
1945 sekarang pemilukada belum disatukan ke 
dalam rezim Pemilu. Hal tersebut membawa 
Flaviana dkk untuk merestrukturisasi sistem 
pemilihan umum dengan sistem proporsional 
terbuka terbatas.

“Selain itu, kami juga melihat adanya urgensi 
pencantuman partai politik pada konstitusi 
Indonesia, sehingga semakin menegaskan 
fungsi partai politik sebagai institusi politik 
yang penting dalam alam demokrasi,” terang 
Flaviana. 

Lanjut Flaviana, dalam hal penyatuatapan 
judicial review, Flaviana dan tim menyatukan 
kewenangan judicial review MK dan MA menjadi 
satu atap saja yakni di MK. Hal ini dikarenakan 
kami melihat adanya ketidakharmonisan 
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antara Putusan MA dan Putusan MK yang 
menyebabkan peraturan perundang-undangan 
menjadi tidak harmonis.

“Sebenarnya contoh kasus perubahan yang 
kami bawakan ini bukti bahwa telah terjadi 
nilai-nilai yang bergeser di masyarakat, setelah 
ditinjau lebih jauh pun kami merasa bahwa 
perubahan tersebut layak diejawantahkan ke 
dalam muatan Konstitusi,” papar Flaviana. 

Flaviana dan tim mengaku bahwa ide mengenai 
usulan naskah akademik berawal dari 
kekhawatiran tim sebagai generasi penerus 
bangsa. Kekhawatiran ini kemudian mereka 
tinjau dari banyak sisi, termasuk mendasarkan 
kepada eksistensi urgensi yang ada dalam 
tatanan hukum maupun tatanan praktikal.

“Pada hakikatnya, tentunya segala perubahan 
yang kami usulkan bertumpu terhadap landasan 
filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis. 
Perubahan Konstitusi yang dimuat dalam 
dokumen ini tentunya mengambil paradigma 
pembangunan berkelanjutan dengan orientasi 
ke depan. Permasalahan-permasalahan yang 
diangkat dan disolusikan di dalam naskah ini 
merupakan permasalahan yang mengakar 
dan selalu dijumpai di tataran ketatanegaraan, 
khususnya mengenai konfigurasi jalannya 
negara,” terang Flaviana. 

MPR RI Constitutional Drafting 2020 
diselenggarakan pada tanggal 6-9 November 
2020. Acara yang berlangsung secara online 
ini diikuti oleh 27 tim mahasiswa dari berbagai 
kampus di Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tiga mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia 
meraih juara 2 dalam ajang Lomba 
Debat Hebat APBN Memanggil 
Kementerian Keuangan RI. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Eifellyn 
Jovanca Bandi (FH UI’19), Prasasta Putra 
Tangkas (FH UI’19), dan Tazkia Aulia Al-Djufri 
(FH UI’19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa tema lomba yang diangkat 
adalah Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak 
Pandemi Covid-19 dengan Sub-tema: Pemulihan 
Ekonomi, Pemulihan Kesehatan, Perlindungan 
Sosial.

“Masalah-masalah yang dijadikan materi debat 
meliputi Kebijakan ekonomi apa saja yang akan 
diambil ketika pandemi Covid-19 berlangsung, 
defisit anggaran saat pandemi berlangsung, 
stimulus ekonomi & bantuan sosial yang 
diberikan tepat sasaran dan dapat memulihkan 
perekonomian masyarakat, hingga mekanisme 
yang tepat untuk dapat mengatasi perlambatan 
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ekonomi dengan cepat dan tepat,” terang Abdul 
Haris. 

Eifellyn Jovanca Bandi selaku ketua tim 
menambahkan saat penyisihan berfokus pada 
isu pemulihan ekonomi selama masa pandemi 
Covid-19.

“Pada tahap semifinal, tim kami lebih 
mengelaborasikan berbagai aspek yang harus 
diperhatikan selama pandemi (kesehatan, 
sosial, keberlangsungan sektor usaha) serta 
bagaimana kebijakan yang tepat untuk 
mengimplementasikannya (tahap relief, 
restructuring, resilience),” papar Eifellyn. 

Pada babak final, Eifellyne mengaku lebih 
mempresentasikan mengenai hal-hal konkret 
tentang poin-poin yang harus diprioritaskan 
dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 
nasional selama masa pandemi.

“Berbeda dengan tim-tim lainnya, tim kami 
yang notabene beranggotakan mahasiswa 
fakultas hukum membawa aspek lain di luar 
ekonomi dalam merumuskan solusi yang tepat 
untuk menanggulangi permasalahan ekonomi 
selama Covid-19. Kami membawa perspektif 
baru mengenai prosedur pengimplementasian 
dari sebuah kebijakan, baik dari segi efektifitas 
peraturan perundang-undangan, tidak adanya 
tumpang tindih aturan, memangkas birokrasi 
yang rumit, membuat alur koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah semakin efektif 
dan efisien, serta bagaimana seharusnya peran 
negara dalam mendahulukan kepentingan 
umum di masa-masa sulit seperti ini,” tutur 
Eifellyne. 

Eifellyne mengaku harus melakukan persiapan 
secara lebih keras dibandingkan peserta lain 
yang berasal dari fakultas ekonomi.

“Kami harus mempelajari dasar-dasar ilmu 
ekonomi, bagaimana postur APBN, apa 
saja sumber pendapatan negara, apa saja 
stakeholder yang terkait dengan APBN, apa saja 

peraturan perundang-undangan yang sudah 
diterbitkan selama pandemi, dan bagaimana 
perubahan alokasi anggaran selama masa 
pandemi,” tambah Eifellyne. 

Lomba Debat Hebat APBN Memanggil 
Kementerian Keuangan RI dilaksanakan 
pada tanggal 26 Oktober 2020. Lomba yang 
diselenggarakan secara luring ini diikuti oleh 
136 tim mahasiswa dari perwakilan kampus se 
Indonesia. 

6. Mahasiswa Fakultas Hukum 
UI atas nama Gabriella Riwu 
Kore (FH UI’19) berhasil meraih 
juara 2 dalam ajang Kompetisi 
Legal Opinion Tingkat Nasional 
Pekan Hukum Pidana FH 
Universitas Brawijaya 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
menjelaskan prestasi Gabriella diraih melalui 
naskah legal opini yang dia tulis.

“Naskah legal opini dinilai oleh dewan juri yang 
berjumlah dua orang berasal dari akademisi 
dan praktisi.  Penilaian kompetisi ini 100% 
berdasarkan nilai berkas dan juara kompetisinya 
ditentukan melalui hasil akumulasi nilai berkas,” 
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Terang Abdul Haris.

Gabriella menambahkan Opini yang kami 
berikan adalah dalam rangka melakukan 
pembelaan terhadap klien, selaku direktur 
Persero yang bergerak di bidang migas dan 
terjerat kasus korupsi.

“Dalam analisis saya, terdapat tiga 
permasalahan hukum yang ada berdasarkan 
kasus posisi yaitu pertama dugaan tindak 
pidana korupsi berupa merugikan keuangan 
negara yang dilakukan klien saya dalam 
melakukan investasi Participating Interest 
yang ditindaklanjuti dengan Sale Purchase 
Agreement dengan perusahaan Singapura. 
Kedua dugaan tindak pidana korupsi berupa 
suap yang dilakukan klien saya terhadap Kepala 
SKK Migas dalam rangka pemenangan lelang di 
SKK Migas. Serta dugaan tindak pidana korupsi 
berupa suap kepada Jaksa yang menangani 
kasus klien saya,” terang Gabriella. 

Gabriella mengaku bahwa keunggulan legal 
opini yang dia uraikan terletak pada bentuknya 
yang singkat dan padat tetapi mencakup 
jawaban atas seluruh permasalahan yang 
diberikan. Selain itu juga kalimatnya yang 
mudah dimengerti bahkan ketika dibaca oleh 
orang yang tidak berlatar belakang hukum. 

“saya juga mengikuti beberapa legal writing tips 
yang diberikan oleh praktisi hukum di beberapa 
law firm Jakarta,” terang Gabriella.

Kompetisi Legal Opinion Tingkat Nasional 
Pekan Hukum Pidana FH Universitas Brawijaya 
2020 diselengarakan pada tanggal 29 
September sampai 6 November 2020. Acara 
yang diselenggarakan secara online ini diikuti 
oleh mahsiswa dari kampus seluruh Indonesia.

 
 
 

7. Tiga mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi UI meraih juara 
1 Lomba Karya Tulis Ilmiah 
Dentistry Smart Occlusion 
Universitas Trisakti 2020. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Saint Diven 
(FKG UI’17), Priscilla Clarissa (FKG UI’17), dan 
Stevie Kristiani (FKG UI’16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
menjelaskan bahwa tema yang diangkan dalam 
perlombaan ini adalah stunting dan bakteri 
mulut. 

“Karya tulis mahasiswa FKG tersebut berjudul 
Hubungan Antara Status Stunting Pada 
Anak 6-7 Tahun Dengan Jumlah Bakteri Oral 
Veillonella,” terang Abdul Haris. 

Saint Diven selaku ketua tim menambahkan 
bahwa karya tulis yang mereka hasilkan 
bertujuan untuk melihat angka anak stunting di 
Indonesia yang sangat tinggi, dan pemerintah 
berupaya untuk menurunkan angka stunting 
yang ada.

“Salah satu upaya di bidang kedokteran 
gigi untuk mendukung program di atas 
adalah dengan meningkatkan riset di bidang 
kedokteran gigi karena menurut beberapa studi 
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terdahulu stunting memiliki hubungan dengan 
kondisi rongga mulut,” papar Saint. 

Melalui karya tersebut Saint dan kawan-kawan 
ingin dicari lebih dalam tentang hubungan 
antara bakteri rongga mulut jenis oral Veillonella 
dengan stunting, sehingga diharapkan bakteri 
ini nanti dapat dijadikan indikator dalam 
stunting agar pencegahan bisa lebih dini.

“Kami berharap masyarakat lebih sadar bahwa 
ternyata jika tidak menjaga kesehatan gigi dan 
mulut dengan baik, maka dampaknya terhadap 
berbagai aspek kehidupan sangat luas, salah 
staunya kondisi stunting ini,” ujar Saint. 

Saint mengaku bahwa ide penulisan karya tulis 
tersebut merupakan hasil diskusi dengan para 
dokter-dokter dan professor yang tertarik untuk 
mengembangkan penelitian tersebut. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Dentistry Smart 
Occlusion Universitas Trisakti 2020 
diselenggarakan pada tanggal 7 November 
2020. Kegiatan yang berlangsung secara online 
ini diikuti oleh 20 tim dari seluruh Indonesia.  

8. Enam mahasiswa Fakultas 
Hukum UI meraih juara 2 dan best 
contract dalam ajang Olimpiade 
Kampus FH Universitas Padjajaran.
Keenam mahasiswa tersebut adalah Idzhar 
Maulana (FH UI’18), Jocelyn Tjahjono (FH 
UI’18), Navesya Clara Choirunnisa (FH UI’18), 
Qadli Iyaldi (FH UI’18), Sahda Edgina Nahdah 
(FH UI’18), dan Septarinda Bella Pramesti (FH 
UI’18). 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa keenam mahasiswa 
tersebut meraih juara melalui kontrak yang telah 
berhasil dibuat oleh tim.

“Pada lomba contract drafting tahun ini, 
kasus posisi yang dibuat oleh panitia  adalah 
mengenai Merger Perusahaan Terbatas (PT). 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku mengenai Merger PT, maka 
kontrak yang dibuat adalah Akta Penggabungan 
berserta lampiran dan dokumen pendukungnya,” 
terang Abdul Haris.

Idzhar Maulana selaku perwakilan tim 
mengungkapkan bahwa timnya berhasil meraih 
juara 2 dan best contract karena nilai berkas 
kontrak yang mendapat nilai tertinggi diantara 
para finalis lainnya.

“Adapun yang menyebabkan nilai berkas 
kontrak kami tertinggi adalah komponen 
penilaian dari kejelasan isi kontrak kami 
mendapatkan nilai 93 dan kelengkapan berkas 
kami mendapatkan nilai 95, dimana nilai 
maksimalnya adalah 100,” ungkap Idzhar. 

Lanjut Idzhar bahwa sebelum lomba dimulai, ia 
dan tim mengaku telah mepersiapkan segala 
persiapan.

“Persiapan kami sebelum lomba adalah 
membaca peraturan-peraturan berkenaan 
dengan hukum olahraga, khususnya adalah 
sepakbola. Hal tersebut dikarenakan tema dari 
Olimpus sendiri adalah Lex Sportiva atau hukum 
olahraga,” jelas Idzhar. 

Olimpiade Kampus FH Universitas Padjajaran 
diselenggarakan pada tanggal 15 September 
hingga 22 November 2020. Kegiatan secara 
online ini diikuti oleh 15 tim dari berbagai 
kampus berbeda. Atas prestasi tersebut Idzhar 
dan tim mendapatkan hadiah uang tunai 
sebesar Rp5.250.000,-.
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9. Tiga mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi UI meraih 
juara 3 Lomba Video 
Edukasi Densmart Occlusion 
Universitas Trisakti 2020. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Dimas 
Raihan Aditya (FKG UI’18), Rizka Faradilla (FKG 
UI’18), dan Joyce Carol Gabrielle (FKG UI’18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan Lomba Video Edukasi Densmart 
Occlusion Universitas Trisakti 2020 bertujuan 
memberikan pencerdasan mengenai kondisi 
pandemi yang dihadapi Indonesia dalam bentuk 
sebuah video pencerdasan terkait New Normal. 

“Tema yang diangkat ialah Beradaptasi di New 
Normal,” terang Abdul Haris. 

Dimas Raihan Aditya selaku perwakilan tim 
menambahkan latar belakang kesadaran 
orang-orang akan keadaan normal baru masih 
tergolong rendah karena merasa sudah bisa 
beraktifitas seperti normal yang lama, padahal 
sekarang seharusnya jauh lebih berhati-hati.

“Kami ingin meningkatkan awareness 
masyarakat mengenai adanya protokol 
kesehatan yang baru yaitu new normal, agar 

selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat serta tidak menjadikan new normal 
alasan untuk tidak melakukan kegiatan 
produktif,” jelas Dimas. 

Lewat video yang berdurasi tiga menit tersebut 
Dimas dan tim berharap masyarakat yang 
melihat dapat terus ingat tentang edukasi yang 
kita berikan melalui video tersebut terutama 
menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. 

Lomba Video Edukasi Densmart Occlusion 
Universitas Trisakti 2020 diselengarakan 
pada 7 November 2020. Kegiatan yang 
diselenggarakan secara online tersebut diikuti 
oleh 13 tim mahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi seluruh Indonesia. atas prestasi 
tersebut Dimas dan tim meraih hadiah sebesar 
Rp1.500.000. 

10. Tiga mahasiswa Fakultas 
Hukum UI meraih juara 1 Lomba 
Debat Hukum Nasional NLDC 
Legion (Legal Competition). 
Ketiga mahasiswa tersebut ialah Anindytha 
Arsa Prameswari (FH UI’19), Sadam Permana 
(FH UI’19), dan Winston Patrick Gabriel (FH 
UI’19).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam 
lomba tersebut adalah Politik hukum negara 
dalam konstelasi hukum Indonesia demi 
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terwujudnya pembangunan hukum progresif. 

“Ada tiga masalah yang diangkat dalam lomba 
tersebut. Pertama pembatasan Rancangan 
Undang-undang dalam progam legislasi 
nasional. Kedua perluasan kewenangan 
MK sebagai positive legislator, dan ketiga 
penerapan metode ombnibus law dalam 
penyelesaian sengketa sumber daya alam dan 
lingkungan hidup di Indonesia,” terang Abdul 
Haris. 

Sadam Permana selaku perwakilan tim 
mengungkapkan bahwa keberhasilan meraih 
juara 1 dikarenakan dia dan tim telah siap 
dalam mengikuti perlombaan. 
 
“Kami melukan riset yang mendalam sekaligus 
di bantu oleh Alumni ILDS FH UI dalam 
mempersiapkan materi secara matang. 
Cara penyampaian debat tim kami yang bisa 
membawa argumentasi secara menyeluruh 
serta kemampuan tim kami dalam mematahkan 
argumentasi tim lawan membuat kami unggul 
dalam perlombaan ini,” ujar Sadam. 

Sadam menilai dalam perlombaan tersebut 
ia dan tim mengalami sedikit kendala namun 
berhasil diatasi.

“Tantangan tersendiri ada pada Penyesuaian 
jadwal latihan, dikarenakan setiap anggota tim 
memiliki keperluan tersendiri. Namun, kami 
pada akhirnya dapat memilih waktu yang pas 
untuk berlatih,” terang Sadam. 

Lomba Debat Hukum Nasional NLDC Legion 
(Legal Competition) dilaksanakan pada tanggal 
29 September – 24 Oktober 2020. Kegiatan 
yang diselenggarakan secara online ini diikuti 
oleh mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. 
Atas Raihan tersebut Sadam dan tim mendapat 
hadiah uang tunai Rp1.000.000 dan sertifikat 
juara.  
 

11. Tiga mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi UI meraih 
juara 1 Lomba Poster 
Publik Densmart Occlusion 
Universitas Trisakti 2020. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Mega Gratia 
Serena (FKG UI’17), Dhias Salsabila (FKG UI’17), 
dan Jenica Esta (FKG UI’17). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UI, 
Prof. Abdul Haris mengungkapkan tema yang 
diangkat dalam lomba tersebut adalah Obtain 
Insights About Covid-19 and Knowledge in Oral 
Health and Dental Esthetics. 

“Mahasiswa FKG UI tersebut mengangkat 
topik Tema poster sudah ditentukan dari pihak 
penyelenggara, yaitu “All You Need to Know 
About COVID-19” ujar Abdul Haris. 

Dhias Salsabila selaku perwakilan tim 
mengungkapkan bahwa judul poster yang 
diikutsertakan ialah “COVID-19: Mitos vs Fakta”. 

“Kami melihat bahwa masyarakat belum 
membuka mata mengenai mana info yang 
benar dan yang salah, dan mitos-mitos yang 
ada tidak jarang malah membahayakan dirinya 
sendiri dan orang disekitarnya. Selain itu, 
menurut jurnal yang kami temukan, Indonesia 
menempati peringkat ke-5 negara dengan 
misinformasi terbanyak di dunia,” terang Dhias. 

Dhias dan tim mengungkapkan bahwa topik 
mitos vs fakta adalah topik yang unik, menarik, 
dan terkesan fun to read oleh masyarakat 
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umum sehingga mereka mengemas poster 
dengan menampilkan rumor yang beredar di 
masyarakat, serta mengklarifikasinya sebagai 
mitos atau fakta untuk mengedukasi para 
pembaca.

“Dengan poster ini, kami ingin menekankan 
kepada masyarakat kalau saat ini, kita tidak 
hanya dilanda pandemi, namun juga infodemi 
atau penyebaran banyak informasi secara cepat 
dan luas. Karena maraknya penggunaan sosial 
media, infodemi bahkan dapat menyebar lebih 
cepat dibanding virus covid-19 itu sendiri dan 
tidak jarang, informasi yang beredar adalah 
berita palsu/hoaks. Oleh karena itu, kami ingin 
menggalakkan kepada masyarakat luas untuk 
lebih kritis dalam memproses informasi yang 
diterima dan bijak dalam menyebarluaskannya,” 
papar Dhias. 

Lomba Poster Publik Densmart Occlusion 
Universitas Trisakti 2020 dilakasanakan 
pada tanggal 7 November 2020. Lomba yang 
berlangsung secara online tersebut diikuti oleh 
47 tim. Berkat prestasi tersebut Dhias dan tim 
mendapatkan adiah uang tunai Rp2.500.000. 

 
12. Tiga mahasiswa FKG UI 
berhasil meraih juara 3 dalam 
Lomba Public Health Video 
Competition Dentistry Creative 
Week Universitas Padjajaran 2020. 
Ketiga mahasiswa tersebut adalah Jihan Alifia, 
Rischa Zahra Bellanisa, dan Rizka Faradilla. 

 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa Video yang dibuat oleh 
ketiga mahasiswa tersebut berjudul “New Day 
New Normal”.

“Latar belakang pembuatan video ini 
dikarenakan virus SARS CoV2 yang 
menyebabkan penyakit pada manusia (Corona 
Virus Disease 2019-COVID19) yang telah 
berkembang dan menyebar secara global 
sehingga dapat mengakibatkan morbiditas 
dan mortalitas yang cukup serius,” papar Abdul 
Haris. 

Jihan Alifia selaku perwakilan tim 
menambahkan bahwa pembuatan ide tersebut 
dikarenakan pernyataan tentang pelonggaran 
program PSBB dan penggaungan era New 
Normal telah banyak beredar di tengah 
Masyarakat, sehingga diperlukan kedisiplinan 
dalam penerapan protokol kesehatan yang 
ketat.

“Inti dari video tersebut ialah edukasi ke 
masyarakat agar kehidupan normal dapat 
tetap berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi 
dampak pandemi COVID-19. masyarakat harus 
melakukan perubahan pola hidup dengan 
tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru 
(new normal) agar dapat hidup produktif dan 
terhindar dari penularan infeksi COVID-19,” 
terang Jihan. 

Jihan dan tim berharap masyarakat dapat 
teredukasi dengan video tersebut sehingga 
memulai aktivitas yang biasa dapat dilakukan 
secara normal, namun dengan disandingi oleh 
penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

Lomba Public Health Video Competition 
Dentistry Creative Week Universitas Padjajaran 
2020 diselenggarakan pada tanggal 10 
Agustus – 19 Oktober 2020. Lomba yang 
diselenggarakan melalui online diikuti oleh 
peserta dari 7 kampus berbeda.
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“Namun, penggunaan Scalpel dapat 
menyebabkan trauma jaringan yang dalam 
dan besar, serta perdarahan yang diakibatkan 
sifatnya yang invasif pada jaringan hidup. Pada 
kasus pasien dengan komorbiditas hemofilia, 
perdarahan dalam operasi sukar berhenti. Hal 
ini menyebabkan perdarahan yang berlebihan

hingga menyebabkan syok hipovolemik 
maupun disfungsi sistem endokrin. Maka dari 
itu, kedokteran gigi membutuhkan teknologi 
mutakhir terintegrasi menuju era 4.0,” tambah 
Aurelle. 

Aurelle meyatakan bahwa Literature review 
yang mereka tulis menyimpulkan bahwa 
laser dioda merupakan inovasi yang dapat 
dihadirkan sebagai alternatif paling aman dan 
efektif sebagai pengganti instrumen utama 
dalam praktik klinis rutin, yang ternyata tidak 
hanya berpusat pada kondisi khusus pasien 
hemofilia, namun juga menjadi prospek dan 
potensi fundamental dalam kemajuan teknologi 
kedokteran gigi pada era revolusi industri 4.0.

“Kami ingin membantu masyarakat terutama 
pasien yang memiliki riwayat hemofilia. Selain 
itu, laser dioda hadir sebagai alat revolusioner 
yang dapat menggantikan scalpel sebagai alat 
utama dalam praktek klinis,” terang Aurelle. 

Udayana Dentistry Scientific Competition 2020 
diselenggerakan dari 1 Agustus – 24 Oktober 
2020. Aurelle dan tim berhasil meraih juara 3 
setelah mampu bersain dengan sepuluh tim di 
babak final.

13. Tiga mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas 
Indonesia meraih juara 3 
dalam ajang Udayana Dentistry 
Scientific Competition 2020. 

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Aurelle 
Khadeeja Rizany, Christopherous Diva Vivo, dan 
Christopher Pranoto.

 
 
 
 
 

 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa lomba tersebut memiliki 
tujuan menjaring mahasiswa kedokteran gigi 
se Indonesia untuk mengatasi permasalahan 
kedokteran gigi dengan teknologi yang 
mendekati Revolusi Industri 4.0.

“Mereka mengusung tulisan dengan judul 
”Potensi Laser Dioda Sebagai Substitusi Scalpel 
Dalam Operasi Pengangkatan Lesi Mukosa Oral 
Dengan Komorbiditas Hemofilia” terang Abdul 
Haris. 

 Aurelle Khadeeja Rizany selaku perwakilan 
tim menambahkan bahwa latar belakang 
pengangkatan topik tersebut berawal dari 
pengangkatan lesi mukosa oral yang menjadi 
satu operasi yang paling sering dilakukan 
dalam kedokteran gigi. Pengangkatan lesi 
mukosa oral sering dilakukan dalam operasi 
penyakit infeksius, trauma prostetik, hiperplasia, 
dan kelainan jaringan yang lainnya. Dalam 
prosedurnya, alat konvensional yang digunakan 
adalah Scalpel.
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13. Mahasiswa Program Studi 
Administrasi Perpajakan 
Program Pendidikan Vokasi 
UI atas nama Dimas Nur Agni 
Priadana berhasil menyabet juara 
I dalam kompetisi Accounting 
and Tax Competition VII. 
Pretasi gemilang tersebut didapatkan setelah 
mampu mengalahkan sembilan puluh tiga (93) 
peserta lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI Prof. Abdul Haris 
mengatakan bahwa Dimas harus melalui tiga 
tahapan perlombaan untuk mampu menjadi 
yang terbaik. 

“Lomba berlangsung secara online dan dibagi 
menjadi tiga babak” terang Abdul Haris.

Dimas Nur Agni menambahkan bahwa dalam 
babak penyisihan ia harus menyelesaikan soal 
pilihan ganda dan isian. Pada babak kedua atau 
semi final ia harus mengerjakan soal namun 
melalui aplikasi kahoot. 

“Pada babak final sistemnya adalah debat satu 
lawan satu dengan peserta lain. Topik yang 
dibahas ialah tentang pro/kontra omnibuslaw 
pada cluster perpajakan,” ujar Dimas. 

Pada saat di final Dimas mengaku mendapat 

opsi kontra dan berpendapat bahwa atas 
kebijakan yang diberikan pemerintah dengan 
memberikan insentif pajak seperti penurunan 
tarif pph badan, penurunan tarif pajak atas 
dividen menjadi 0%, dan penyesuaian tarif 
sanksi denda bunga atas keterlambatan 
pembayaran pajak yang bertujuan untuk 
meningkatkan ketertarikan investor asing 
di indonesia sehungga dapat menggerakan 
ekonomi dirasa kurang tepat sasaran.

“Pasalnya tren penerimaan negara yang terus 
menurun dari tahun ke tahun  sementara 
kita perlu memobilisasi sumber pembiayaan 
pembangunan agar dapat memenuhi layanan 
dasar dan jaminan sosial yang menyejahterakan 
rakyat.  Penghapusan PPh atas dividen 
juga tidak selalu menjamin repatriasi atau 
pengembalian dana yang diparkir di luar negeri 
ke dalam negeri dan juga tidak menjamin 
berkurangnya risiko penghindaran pajak,” 

“Yang paling utama yang perlu dilakukan adalah 
memperbaiki penegakan hukum atas praktik 
korupsi, perbaikan sistem kemudahan berusaha, 
perizinan, kontrak bisnis, dan sistem pelaporan 
dan pembayaran pajak untuk badan usaha. 
Pada intinya perbaikan ekonomi tak bisa hanya 
mengandalkan sektor perpajakan. Melainkan 
juga membutuhkan adanya pembenahan 
infrastruktur, reformasi birokrasi, stabilitas 
politik dan hukum, dan lainnya,” terang Dimas 
tentang argumentasi yang dikemukakan saat 
final. 

Accounting and Tax Competition VII 
diselenggarakan pada tanggal 24 november 
2020 oleh Politeknik Negeri Bali. Atas raihan 
tersebut Dimas mendapatkan hadiah uang tunai 
sebesar Rp.3.000.000. 
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Pada bulan September-Oktober 2020, Direktorat Kemahasiswaan melakukan aktivitas layanan 
beasiswa berupa pengumuman pembukaan beasiswa, seleksi penerimaan beasiswa, dan 
pengelolaan dana beasiswa. Berikut merupakan tiga aktivitas pelayanan beasiswa tersebut:

PELAYANAN BEASISWA

Pengumuman Pembukaan Paket 
Beasiswa 
 
Pada bulan September-Oktober 2020,  
Direktorat Kemahasiswaan UI membuka dan 
mengumumkan pembukaan beasiswa yang 
dapat dilamar oleh mahasiswa Universitas 
Indonesia. Beasiswa tersebut adalah 
Beasiswa Yayasan Salim, Beasiswa Yayasan 
Asahi Glass Indonesia, Beasiswa Sumitomo 
Corporation, dan Beasiswa Bina Pemuda 
Nusantara. Semua informasi beasiswa 
dapat dipantau melalui akun Instagram milik 
Ditmawa UI dan web beasiswa.ui.ac.id. 

1. Beasiswa Yayasan Salim.  
 
 
 
 Beasiswa Yayasan Salim kembali  
 memberikan penawaran untuk mahasiswa  
 S1 Reguler Fakultas Teknik. Komponen  
 beasiswa yang diberikan adalah Biaya  
 Penunjuang Pendidikan sebesar Rp500.000  
 (#Lima Ratus Ribu Rupiah#) per bulan  
 selama 12 bulan yang dicairkan setiap 3  
 bulan. Total beasiswa yang diberikan  
 sebesar Rp.18,000,000. Beasiswa dibuka  
 dari tanggal 18 September 2020 s.d. 30  
 September 2020, dan segala persyaratan  
 beasiswa dapat diakses melalui akun  
 beasiswa.ui.ac.id.  

2. Beasiswa Yayasan Asahi Glass Indonesia.   
  
 
 
 Beasiswa Yayasan Asahi Glass Indonesia  
 diperuntukan bagi mahasiswa program  
 sarjana (S1) Reguler Fakultas Teknik,  

 Hukum, dan Ekonomi dan Bisnis. Beasiswa  
 yang diberikan adalah biaya penunjang  
 pendidikan yang akan diberikan selama  
 2 semester (1 tahun). Total beasiswa yang  
 diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp.  
 32,400,000. Beasiswa dibuka mulai tanggal  
 25 September 2020 s.d. 01 October 2020.  
 Segala persyaratan dan ketentuan beasiswa  
 dan proses pendaftaran dapat dilakukan  
 melalui kanal beasiswa.ui.ac.id.  

3. Beasiswa Sumitomo Corporation.   
 
 
 Beasiswa Sumitom Corporation  
 diperuntukan bagi mahasiswa program  
 sarjana (S1) Reguler. Komponen yang  
 diberikan adalah biaya penunjang  
 pendidikan. Total besaran beasiswa yang  
 diberikan sebesar Rp90.000.000. 
 Pendaftaran beasiswa dibuka dari tanggal  
 17 Oktober – 25 Oktober 2020. Segala  
 proses pendaftaran dan persyaratan  
 beasiswa dapat dilakukan melalu kanal  
 beasiswa.ui.ac.id. 

4. Beasiswa Bina Pemuda Nusantara.  
 
 
 
 Beasiswa Bina Pemuda Nusantara  
 merupakan program beasiswa yang  
 bernaung di bawah Yayasan Bina  
 Pemuda Nusantara (BIMAN Foundation).  
 Biman Foundation memiliki visi melahirkan  
 pemuda yang berilmu, berkarakter, dan  
 berprestasi. Beasiswa Bina Pemuda  



edisi#8 | 20 September - 20 Oktober 2020 41

 Ditmawa UI melalui sistem  
 beasiswa.ui.ac.id.  

3. Seleksi Administrasi Beasiswa Gugus  
 Teladan.  
 Seleksi administrasi Beasiswa  
 Gugus Teladan dilaksanakan pada tanggal  
 29-30 September 2020. Kuota Beasiswa  
 Gugus Teladan pada tahun 2020/2021  
 sebanyak 12 mahasiswa. Pada tahun ini   
 jumlah pelamar Beasiswa Gugus Teladan   
 sebanyak 41 mahasiswa. Seleksi  
 administrasi dilakukan oleh tim Ditmawa UI  
 melalui sistem beasiswa.ui.ac.id.  

4. Seleksi Administrasi Beasiswa Bank  
 Shinhan Indonesia.  
 Seleksi administrasi  
 Beasiswa Bank Shinhan Indonesia    
 dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober  
 2020. Kuota Beasiswa Bank Shinhan  
 Indonesia pada tahun 2020/2021 sebanyak  
 10 mahasiswa. Pada tahun ini jumlah  
 pelamar Beasiswa Bank Shinhan Indonesia  
 sebanyak 28 mahasiswa. Seleksi  
 administrasi dilakukan oleh tim Ditmawa UI  
 melalui sistem beasiswa.ui.ac.id.  

5. Seleksi Administrasi Beasiswa Yayasan  
 Salim.  
 Seleksi administrasi Beasiswa  
 Yayasan Salim dilaksanakan pada tanggal  
 2-4 Oktober 2020. Kuota Beasiswa Yayasan  
 Salim pada tahun 2020/2021 sebanyak  
 3 mahasiswa. Pada tahun ini jumlah  
 pelamar Beasiswa Yayasan Salim sebanyak  
 22 mahasiswa. Seleksi administrasi  
 dilakukan oleh tim Ditmawa UI melalui  
 sistem beasiswa.ui.ac.id.  

6. Seleksi Wawancara Beasiswa RSA PTI. 
 Seleksi wawancara beasiswa RSA PTI  
 dilakukan pada tanggal 25-28 September  
 2020. Kuota beasiswa ini sebanyak 10  

Seleksi Beasiswa

Pada bulan September-Oktober 2020, Direktorat 
Kemahasiswaan UI melakukan seleksi 
administrasi terhadap lima (5) beasiswa dan 
seleksi wawancara terhadap dua (2) beasiswa. 
Beasiswa tersebut adalah Beasiswa RSA PTI, 
Beasiswa JNE, Beasiswa Lotte Foundation, 
Beasiswa Gusgus Teladan, Beasiswa KIP Kuliah, 
Beasiswa Bank Shinhan, dan Beasiswa Yayasan 
Salim. 

1. Seleksi Administrasi Beasiswa JNE.  
 Seleksi administrasi Beasiswa JNE  
 dilaksanakan pada tanggal 24-25  
 September 2020. Kuota beasiswa JNE yang  
 dibuka pada tahun 2020/2021 sebanyak 7  
 mahasiswa penerima. Pada tahun ini,  
 jumlah pelamar beasiswa JNE sebanyak  
 287 mahasiswa. Seleksi administrasi  
 dilakukan oleh Ditmawa UI melalui sistem  
 beasiswa.ui.ac.id  

2. Seleksi Administrasi Beasiswa Lotte  
 Foundation.  
 Seleksi administrasi beasiswa  
 Lotte Foundation dilaksanakan pada  
 tanggal 19-23 September 2020. Kuota  
 beasiswa Lotte Foundation pada tahun  
 2020/2021 sebanyak 5 mahasiswa. Pada  
 tahun ini jumlah pelamar beasiswa Lotte  
 Foundation sebanyak 29 mahasiswa.  
 Seleksi administrasi dilakukan oleh tim  

 Nusantara diperuntukkan untuk mahasiswa  
 reguler angkatan 2020. Beasiswa ini  
 berupa biaya penunjang pendidikan sebesar  
 Rp750.000/bulan dan program pembinaan  
 (nonasrama). Total beasiswa yang  
 diberikan sebesar Rp.11.250.000. Proses  
 pendaftaran dibuka dari tanggal 18 Oktober  
 – 8 November 2020. Segala proses  
 pendaftaran dan syarat dapat diakses  
 melalui beasiswa.ui.ac.id. 
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 berprestasi dan layak melanjutkan studi  
 mereka.  Program Studi terpilih untuk  
 program beasiswa ini meliputi Ilmu Politik,  
 Hukum, Administrasi Negara, Hubungan  
 Internasional, Sosiologi, Komunikasi,  
 Ekonomi, Manajemen Publik dari jenjang S1  
 sampai dengan S3.  
 
 Di bulan Oktober ini, Direktorat 
 Kemahasiswaan melakukan proses  
 pencairan beasiswa NAMA Foundation  
 sebesar Rp313.365.000, untuk komponen   
 biaya pendidikan semester gasal tahun  
 akademik 2020/2021, dengan penerima  
 beasiswa sebanyak 23 mahasiswa yang  
 terdiri atas 4 orang mahasiswa program  
 Sarjana, 15 orang mahasiswa program  
 Magister, dan 4 orang mahasiswa program  
 Doktor.  Para mahasiswa penerima  
 beasiswa dari NAMA Foundation ini berasal  
 dari beberapa fakultas yaitu FISIP, FH, FF,  
 FKM, Fasilkom, FEB, dan FIA. 

2. Beasiswa LIPI.  
  
 
 
 
 
 Beasiswa LIPI merupakan beasiswa  
 tugas belajar yang diperuntukkan bagi  
 PNS di lingkungan Lembaga/Kementerian  
 yang berkaitan dengan sains dan teknologi  
 yang sedang menempuh pendidikan di  
 UI. Pada periode bulan September - Oktober  
 2020 Direktorat Kemahasiswaan UI  
 melakukan beberapa pencairan beasiswa  
 yaitu: 
 a. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
     Semester Gasal 2020/2021 bagi 16  
     Mahasiswa Batch 1 Tahun 2020 Program  
     Magister dan Doktor sebesar Rp  
     538.000.000, 
 b. Komponen Biaya Pendidikan Periode  

 penerima. Jumlah pelamar beasiswa RSA  
 PTI tahun 2020/2021 sebanyak 226  
 mahasiswa. Seleksi wawancara beasiswa  
 RSA PTI dilakukan oleh tim Ditmawa UI  
 secara daring.  

7. Seleksi Wawancara Beasiswa JNE.  
 Seleksi wawancara beasiswa JNE dilakukan  
 pada tanggal 30 September – 2 Oktober   
 2020. Kuota beasiswa ini sebanyak 7  
 penerima. Jumlah pelamar beasiswa JNE  
 tahun 2020/2021 sebanyak 287   
 mahasiswa. Seleksi wawancara beasiswa  
 JNE dilakukan oleh tim Ditmawa UI secara  
 daring. 

Pengelolaan Dana Beasiswa.

Pada bulan September-Oktober 2020 Direktorat 
Kemahasiswaan UI mengelola dana beasiswa 
sebesar Rp.6.560.561.495 (enam miliar lima ra-
tus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu 
ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) 
untuk dicairkan kepada 394 penerima, yaitu:

1. Beasiswa NAMA Foundation.  
 
 
 
 Beasiswa NAMA Foundation merupakan  
 beasiswa yang diberikan guna  
 memfasilitasi individu berprestasi yang  
 memenuhi persyaratan untuk mengakses  
 pendidikan berkualitas.  Hal ini sejalan  
 dengan tujuan dibentuknya NAMA  
 Foundation yaitu untuk memberdayakan  
 sektor pendidikan dan organisasi  
 masyarakat sipil di seluruh dunia, serta  
 menyediakan akses ke pendidikan yang  
 berkualitas bagi para pemuda yang  
 memenuhi syarat di negara-negara yang  
 menjadi fokusnya.  Indonesia adalah salah  
 satunya. Program Convertible Scholarship  
 ditawarkan kepada individu-individu yang  
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     Semester Genap 2019/2020 bagi 6  
     Mahasiswa Batch 3 Program Magister  
     sebesar Rp 96.000.000, 
 c. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
     Semester Gasal 2020/2021 bagi 5  
     Mahasiswa Batch 3 Program Magister  
     sebesar Rp 67.000.000,  
 d. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2020/2021 bagi 5  
  mahasiswa Batch 3 Program Doktor  
  sebesar Rp 79.000.000,  
 e. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2020/2021 bagi 1  
  mahasiswa Batch 1 & 2 Susulan Program  
  Doktor sebesar Rp 14.000.000, 
 f. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2018/2019 bagi 8  
  mahasiswa Batch 1 & 2 Program Doktor  
  sebesar Rp 100.000.000, 
 g. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2020/2021 bagi 14  
  mahasiswa Batch 1 & 2 Program Doktor  
  sebesar Rp 215.500.000, 
 h. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2018/2019 bagi 13  
  mahasiswa Batch 1 & 2 Program  
  Magister sebesar Rp 164.000.000, 
 i. Komponen Biaya Pendidikan Periode  
  Semester Gasal 2018/2019 dan  
  Semester Genap 2018/2019 bagi 1  
  mahasiswa Batch 2020 sebesar Rp  
  20.000.000. 

3. Beasiswa BNI Syariah  
 
 
 
 Beasiswa BNI Syariah merupakan beasiswa  
 yang diperuntukan bagi pegawai BNI  
 Syariah yang bersekolah di Universitas  
 Indonesia. Pada periode bulan September  
 - Oktober 2020 Direktorat Kemahasiswaan  
 UI melakukan pencairan komponen biaya  
 pendidikan periode semester gasal  

 2020/2021 bagi 9 mahasiswa program  
 magister sebesar Rp 237.285.000. 

4. Beasiswa Badan Siber dan Sandi Negara. 
 
 
 
 Beasiswa Badan Siber dan Sandi Negara  
 merupakan beasiswa tugas belajar  
 yang diperuntukan bagi pegawai BSSN  
 yang bersekolah di Universitas Indonesia.  
 Pada periode bulan September - Oktober  
 2020 Direktorat Kemahasiswaan UI  
 melakukan pencairan komponen biaya   
 pendidikan periode semester gasal dan  
 semester genap 2020/2021 bagi 4  
 mahasiswa program magister sebesar  
 Rp180.000.000. 

5. Beasiswa Yayasan Inspirasi Indonesia   
 Membangun (YIIM). 
 
 
 
 Beasiswa Yayasan Inspirasi Indonesia  
 Membangun (YIIM) diperuntukkan  
 kepada bagi mahasiswa program sarjana  
 reguler. Pada periode bulan September  
 - Oktober 2020 Direktorat Kemahasiswaan  
 UI melakukan pencairan biaya penunjang  
 pendidikan komponen biaya hidup bulan  
 Juli bagi 5 mahasiswa program magister  
 sebesar Rp5.000.000. 

6. Beasiswa BBPK Kementerian Keuangan  
 
 
 
 Beasiswa BBPK Kementerian Keuangan  
 merupakan beasiswa tugas belajar yang  
 diperuntukan bagi pegawai Kementerian  
 Keuangan yang bersekolah di Universitas  
 Indonesia. Pada periode bulan September  
 - Oktober 2020 Direktorat Kemahasiswaan  
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 UI melakukan pencairan komponen biaya  
 pendidikan periode semester gasal  
 2020/2021 bagi 5 mahasiswa program  
 magister sebesar Rp290.000.000. 

7. Beasiswa STEM Akamigas  
 
 
 
 Beasiswa STEM Akamigas merupakan  
 beasiswa tugas belajar yang diperuntukan  
 bagi pegawai Kementerian Energi dan  
 Sumber Daya Mineral yang bersekolah  
 di Universitas Indonesia. Pada periode  
 bulan September - Oktober 2020 Direktorat  
 Kemahasiswaan UI melakukan pencairan  
 komponen biaya pendidikan periode  
 semester gasal 2020/2021 bagi 1  
 mahasiswa program magister sebesar Rp  
 23.000.000. 

8. Beasiswa Menkominfo  
 
 
 
 
 Beasiswa Menkominfo merupakan  
 Beasiswa tugas belajar dari kominfo  
 untuk PNS dilingkungan kominfo yang  
 bersekolah di Universitas Indonesia. Pada  
 periode bulan September - Oktober 2020  
 Direktorat Kemahasiswaan UI melakukan  
 pencairan komponen biaya pendidikan  
 periode semester genap 2019/2020 dan  
 semester ganjil 2020/2021 bagi 12  
 mahasiswa Fakultas Fasilkom program  
 magister sebesar Rp 408.000.000. 

9. Beasiswa Menkominfo 
  
 
 
 Beasiswa Menkominfo merupakan  
 Beasiswa tugas belajar dari kominfo untuk  

 PNS dilingkungan kominfo yang bersekolah  
 di Universitas Indonesia. Pada periode  
 bulan September - Oktober 2020 Direktorat  
 Kemahasiswaan UI melakukan pencairan  
 komponen biaya pendidikan bagi 1  
 mahasiswa Fakultas Fisip Angkatan 2018  
 terdampak Covid19 periode ganjil  
 2020/2021 sebesar Rp 12.000.000. 

10. Beasiswa BPOM  
 
 
 
 
 Beasiswa BPOM merupakan beasiswa  
 tugas belajar seleksi langsung melalui  
 BPOM bagi mahasiswa program sarjana   
 reguler. Pada periode bulan September  
 - Oktober 2020 Direktorat Kemahasiswaan  
 UI melakukan pencairan komponen biaya  
 pendidikan periode semester ganjil  
 2020/2021 bagi 21 mahasiswa program  
 magister sebesar Rp 323.500.000. 

11. Beasiswa Penerbit Erlangga  
 
 
 
 Beasiswa Penerbit Erlangga merupkan  
 beasiswa dari Penerbit Erlangga yang  
 diberikan kepada mahasiswa Universitas  
 Indonesia jenjang D3 dan S1 untuk tahun  
 2020. Beasiswa ini berupa bantuan biaya  
 pendidikan dengan besaran Rp 7.500.000  
 untuk dua semester. Beasiswa ini akan  
 diberikan kepada 50 mahasiswa se- 
 Indonesia dari berbagai universitas. Pada  
 periode bulan September - Oktober 2020  
 Direktorat Kemahasiswaan UI melakukan  
 pencairan komponen biaya pendidikan  
 periode semester ganjil 2020/2021 bagi 9  
 mahasiswa Rp 67.500.000. 
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12. Beasiswa Saintek  
 
 
 
 
 Beasiswa Saintek merupakan Beasiswa  
 tugas belajar dari Saintek untuk mahasiswa  
 jenjang S2-S3 dilingkungan kementerian/ 
 badan terkait saintek. Pada periode  
 bulan September - Oktober 2020 Direktorat  
 Kemahasiswaan UI melakukan pencairan  
 untuk mahasiswa penerima bea Saintek  
 yaitu berupa Bantuan biaya pendidikan dan  
 penunjang pendidikan untuk 57 mahasiswa.  
 Untuk Biaya Penunjang Pendidikan  
 dilakukan pencairan sebesar Rp  
 1.332.000.000 sementara untuk Biaya  
 Pendidikannya sebesar Rp 849.000.000  
 jadi total pencairan Rp 2.181.000.000.  
 Adapun mahasiswa Saintek tersebut terdiri  
 dari fakultas Kedokteran, FMIPA, Teknik,  
 FEB, FISIP, FKM, Fasilkom, dan SIL. 

13. Beasiswa Kemenkes  
 
 
 
 
 Beasiswa Kemenkes merupakan Beasiswa  
 tugas belajar dari Kemenkes untuk  
 mahasiswa jenjang S2-S3 dilingkungan  
 kementerian/badan terkait Kemenkes.  
 Pada periode bulan September - Oktober  
 2020 Direktorat Kemahasiswaan UI  
 melakukan pencairan untuk mahasiswa  
 Kemenkes Fakultas Ilmu Keperawatan  
 (43 mahasiswa) dan Fakultas Kesehatan  
 Masyarakat sebanyak 14 mahasiswa.  
 Adapun jumlah pencairan sebesar Rp  
 900.000.000 dengan komponen berupa  
 Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil  
 Tahun Akademik 2020/2021 
 

14. Beasiswa LAPAN   
 
 
 
 
 Beasiswa LAPAN merupakan Beasiswa  
 tugas belajar yang diberikan dari LAPAN  
 untuk PNS dilingkungan  LAPAN yang  
 menempuh pendidikan di UI. Pada periode  
 bulan September - Oktober 2020 Direktorat  
 Kemahasiswaan UI melakukan pencairan  
 untuk 15 mahasiswa yang tersebar dari  
 fakultas Teknik, FEB, FH, FASILKOM, FIA  
 untuk pembiayaan atau pembayaran Biaya  
 Pendidikan Semester Ganjil TA 2020/2021   
 sebesar Rp 219.000.000. 
 

15. Beasiswa Tanoto Foundation  
 
 
 
 Beasiswa Tanoto Foundation merupakan  
 Beasiswa ini merupakan salah satu  
 Program Pendidikan Tanoto Foundation  
 adalah pemberian beasiswa kepada  
 mahasiswa Program S1 yang berprestasi,  
 memiliki potensi kepemimpinan tetapi  
 menghadapi kendala ekonomi. Pada  
 periode bulan September - Oktober 2020  
 Direktorat Kemahasiswaan UI melakukan  
 pencairan untuk 40 mahasiswa dari FK,  
 FMIPA, Teknik, FEB, Psiko, FISIP, FKM, FIK  
 untuk pembayaran Biaya Pendidikan  
 Semester Ganjil TA 2020/2021.  

16. Beasiswa SKEMA BPPDN  
 
 
 
 Beasiswa SKEMA BPPDN (Beasiswa  
 Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri  
 Beasiswa, MPPDN, dan Afirmasi PTNB)  
 adalah Beasiswa dari Dikti sebuah  
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 program percepatan studi Doktor  
 selama tiga tahun dan diberikan  
 kesempatan melakukan perpanjangan  
 untuk 2 semester. Pada periode bulan  
 September - Oktober 2020 Direktorat   
 Kemahasiswaan UI melakukan berbagai  
 pencairan antara lain  
 1) Beasiswa MPPDN dan AFIRMASI PTNB   
 Skema BPPDN Universitas Indonesia  
 Komponen Biaya Pendidikan Periode  
 Semester Ganjil 2020/2021 untuk 27  
 mahasiswa program pasca sarjana dari  
 berbagai program studi di Universitas  
 Indonsia dengan jumlah pencairan  
 sebesar  Rp 448.475.000; 2) Pembayaran  
 Biaya Pendidikan bagi Penerima Beasiswa   
 Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri  
 (BPPDN) Angkatan 2019 Periode Semester  
 Ganjil 2020/2021 sebesar Rp 449.000.000  
 untuk 28 mahasiswa program Doktoral  
 yang tersebar diberbagai program studi  
 pascasarjana UI, 3) Pembayaran Biaya  
 Penunjang Pendidikan bagi Beasiswa  
 BPPDN Perpanjangan 2017 tahap Periode  
 Bulan Agustus 2020- Januari 2021 untuk  
 3 mahasiswa dari FKG, FEB, FT sebesar  
 Rp72.000.000 dan 4) Biaya Pendidikan  
 Periode Semester Ganjil Tahun Akademik  
 2020/2021 sebesar Rp24.000.000. 

17. KNB (Kemitraan Negara Berkembang)  
 
 
 
 KNB (Kemitraan Negara Berkembang)  
 adalah Beasiswa dari Kemendikbud yang  
 diperuntukan untuk mahasiswa asing asal  
 negara berkembang. Penerima beasiswa  
 KNB On Going Tahun 2020 adalah sebanyak  
 26 mahasiswa tersebar di program  
 pascasarna Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 (6 mahasiswa),  Fakultas Matematika  
 dan Ilmu Pengetahuan Alam  
 (1 mahasiswa), Fakultas Teknik  

 (6 mahasiswa),   Fakultas Hukum  
 (2 mahasiswa),  Fakultas Ilmu Pengetahuan  
 Budaya (2 mahasiswa),  Fakultas Ilmu  
 Sosial dan Ilmu Politik (4 mahasiswa),   
 Fakultas Psikologi (1 mahasiswa),  Fakultas  
 Ilmu Komputer (2 mahasiswa), Fakultas  
 Kesehatan Masyarakat (2 mahasiswa).   
 Pada periode bulan September - Oktober  
 2020 Direktorat Kemahasiswaan  
 UI melakukan pencairan beasiswa KNB  
 komponen biaya penunjang pendidikan  
 bulan November 2020 sebesar  
 Rp66.500.000 untuk 19 mahasiswa. 7  
 mahasiswa tidak dicairkan karena sudah   
 kembali ke negara masing-masing. 

18. Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN)  
 
 
 
 Beasiswa Pemuda Nusantara (BPN)  
 merupakan program beasiswa yang  
 bernaung di bawah Yayasan Bina Pemuda  
 Nusantara (BIMAN Foundation). Biman  
 Foundation memiliki visi melahirkan  
 pemuda yang berilmu, berkarakter, dan  
 berprestasi. Beasiswa Bina Pemuda  
 Nusantara Angkatan 3 diperuntukkan  
 untuk mahasiswa reguler 2019. Beasiswa  
 ini berupa biaya penunjang pendidikan  
 sebesar Rp750.000/bulan dan program  
 pembinaan (non asrama). Pada Bulan  
 September ini, Direktorat Kemahasiswaan  
 melakukan proses pencairan beasiswa  
 BIMAN sebesar Rp7.500.000,- untuk 10   
 mahasiswa program Sarjana, komponen  
 biaya hidup bulan November Tahun 2020.  
 Jumlah penerima ini tersebar di Fakultas  
 Kedokteran 1 mahasiswa, Fakultas Teknik  
 2 mahasiswa, Fakultas MIPA 1 mahasiswa,  
 Fakultas Ilmu Peng. Budaya 1 mahasiswa,  
 Fakultas Kesehatan Masyarakat 1  
 mahasiswa, Fakultas Psikologi 1  
 mahasiswa, Fakultas ISIP 1 mahasiswa,  
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 Masyarakat (1 mahasiswa), Fakultas Ilmu  
 Administrasi (1 mahasiswa).  Pada Bulan  
 Oktober Direktorat Kemahasiswaan  
 melakukan proses pencairan beasiswa RSA  
 PTI sebesar Rp30.000.000 untuk  
 Pembayaran Biaya Penunjang Pendidikan  
 Periode Bulan Agustus-Oktober 2020 bagi  
 10 mahasiswa Penerima Beasiswa RSA  
 PTI 

21. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah  
 (KIP-K).  
 
 
 
 Program KIP Kuliah diperlukan dalam  
 rangka meningkatkan akses dan  
 kesempatan belajar di perguruan tinggi  
 serta menyiapkan insan Indonesia yang  
 cerdas dan kompetitif. Program KIP  
 Kuliah juga diharapkan dapat meningkatkan  
 kesejahteraan pada keluarga dengan  
 keterbatasan ekonomi serta mengurangi  
 angka pengangguran di masa depan   
 Melalui program KIP Kuliah ini juga ingin  
 dipastikan bahwa para lulusannya kelak  
 akan menjadi lulusan terbaik dengan nilai  
 IPK yang tinggi serta mempunyai  
 kompetensi yang memadai untuk  
 meningkatkan daya saing bangsa.  
 Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat  
 mencapai prestasi akademik yang  
 ditetapkan dalam surat pernyataan kinerja  
 di perguruan tinggi agar tujuan program  
 ini dapat tercapai. Pada tahun 2020  
 terdapat 2 Jenis KIP Kuliah yaitu KIP  
 Kuliah untuk mahasiswa baru Angkatan  
 2020 dan KIP Kuliah bantuan UKT 1  
 semester untuk mahasiswa Angkatan 2017- 
 2019. Pada Bulan Oktober ini Direktorat  
 Kemahasiswaan  melakukan pengajuan  
 pencairan KIPK MABA 2020 di SIM KIP  
 untuk 546 mahasiswa di SIM KIPK https:// 
 kip-kuliah.kemdikbud.go.id

 Fakultas Ilmu Komputer 1 mahasiswa,  
 Fakultas Farmasi 1 mahasiswa. 

19. Beasiswa Pemkab Serang.  
 
 
 
 
 Beasiswa Pemkab Serang adalah Beasiswa  
 bagi mahasiswa Program Pendidikan  
 Vokasi asal Pemkab Serang yang di seleksi  
 langsung melalui dinas pendidikan Pemkab  
 Serang. Pada Bulan Oktober ini, Direktorat  
 Kemahasiswaan melakukan proses  
 pencairan bagi 13 mahasiswa Program  
 Pendidikan Vokasi yaitu beasiswa  
 komponen Biaya Pendidikan Periode  
 Semester Ganjil Tahun Akademik  
 2020/2021 sebesar Rp234.039.000 dan  
 Pembayaran Biaya Penunjang Pendidikan  
 (Sewa Asrama dan Asuransi Kesehatan)  
 Periode Bulan Agustus 2020 -Juli 2021  
 (Tahun ke 2) sebesar Rp77.936.495.  
 
20. Beasiswa RSA PTI  
 Beasiswa RSA PTI adalah beasiswa  
 perorangan yang diberikan oleh Ibu Ratih  
 Savitri Ali. Beasiswa ini diperuntukkan bagi  
 mahasiswa program Sarjana (S1)  
 Universitas Indonesia minimal angkatan  
 2019. Beasiswa ini adalah beasiswa  
 Biaya Penunjang Pendidikan dengan  
 besaran beasiswa yang akan diberikan  
 ke Mahasiswa Universitas Indonesia  
 sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah)  
 per bulan. Jumlah penerima RSA PTI  
 adalah sebanyak 10 mahasiswa yang  
 tersebar di Fakultas Matematika dan  
 Ilmu Pengetahuan Alam (2 mahasiswa),  
 Fakultas Teknik (1mahasiswa), Fakultas  
 Ilmu Pengetahuan Budaya (2 mahasiswa),  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2  
 mahasiswa), Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 (1 mahasiswa), Fakultas Kesehatan  
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Beasiswa di  
Universitas Indonesia

Kami menyampaikan daftar pemberi beasiswa 
bagi ahasiswaD3 - S3 di UI, yaitu: 

Beasiswa Swasta

Beasiswa Pemerintah 
Tugas Belajar

1. AEON
2. Angkasa Pura
3. Arkadia Works
4. Bank Shinhan
5. Bank Syariah Mandiri
6. Bazma Pertamina 
7. BCA
8. Beasiswa Dosen/Tendik UI
9. BEM UI
10. BI
11. BI (Magister)
12. Biman
13. BNI Syariah 
14. BPJS Ketenagakerjaan (YIIM)
15. BRIlian
16. BUMN
17. CIMB Niaga
18. CS Leader
19. Daewoong
20. Dana Abadi
21. Eka Tjipta
22. Erlangga
23. Garuda
24. Goodwill
25. Gugus Teladan
26. Hankook
27. PT Adaro Indonesia
28. Indocement
29. Indorunner
30. Inpex
31. Jardine
32. Jasa Tirta II
33. Jasatama
34. JNE

35. KEB Hana
36. Korindo
37. KS4
38. Lautan Luas
39. Lotte
40. Marga Jaya
41. Marubeni
42. Mizan
43. Muamalat
44. NAMA Foundation
45. Paragon
46. Parttime
47. Pergola
48. Posco
49. PT Hino Indonesia
50. Readi
51. RSA PTI 
52. Rumah Peradaban Shafa
53. Salim
54. SCS
55. Sea Indonesia
56. Sinergi Foundation
57. Tanoto
58. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
59. Tokopedia
60. Toyota
61. UFJ
62. WIC
63. YAGI

1. Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. BAPPENAS
3. BATAN
4. BMKG
5. BNN
6. BP Batam
7. BPJS Kesehatan
8. BPOM
9. BPPT
10. BPS
11. DPR
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Beasiswa Pemerintah 
Tugas Belajar

1. Afirmasi Dikti
2. Baznas
3. BIDIKMISI
4. BPPDN
5. Difabel
6. DKI (KJMU)
7. Jawa Barat

12. FT UMI
13. Jawa Tengah
14. Kemendikbud
15. Kemenkes
16. Kemenkumham
17. Kemenpora
18. Kemensetneg
19. Kementerian Keluatan & Perikanan
20. Kementerian Ketenagakerjaan
21. Kementerian Keuangan
22. Kementerian Perhubungan
23. Kementerian Perindustrian
24. Kementerian Pertahanan
25. Kementerian Pertanian
26. Kementrian Lingkungan Hidup
27. Kominfo
28. Komisi Yudisial
29. KPK
30. KPPU
31. KPU
32. LAPAN
33. LEMHANAS
34. LIPI
35. Mahkamah Konstitusi
36. OJK
37. Pemkot Tangerang
38. Pemkot Tangerang Selatan 
39. Pemprov Riau
40. Pemprov Sulawesi Utara
41. Perpustakaan Nasional
42. PLN
43. POLRI dan STIK
44. PPATK

8. LPDP -BUDI DN
9. Pemkab Serang
10. Pemkot Bogor
11. Pemkot Surabaya
12. Pemprov Riau
13. PMDSU
14. PPA
15. PPE
16. SAINTEK
17. TENDIK PASTI
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AKTIVITAS DIREKTORAT KEMAHASISWAAN 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 dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama Kelas 
Bersama Kita menggelar Mini 
conference by Indonesian Students 
in Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge Day 
(Sumpah Pemuda) dengan topik 
Parental Mobile Device Use And 
Its Impact On Australian Families 
pada tanggal 17 Oktober 2020. 

Pembicara dalam sesi ini adalah Cicilia Evi, M. 
Psi., Psikologi. Menurut Cicilia berdasarkan data 
yang dihimpun dari Statista pada tahun 2019, 
sekitar 6,8 miliar orang di dunia merupakan 
pengguna seluler, dan dari data yang dihimpun 
sekitar 89% penduduk Australia menggunakan 
telepon selular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penelitian lebih lanjut juga mengatakan bahwa 
orang tua yang menggunakan selular di dalam 
rumah mengakibatkan anak-anak mengikuti 
pola tersebut sehingga membuat anak-anak 

juga menggunakan seluler di dalam rumah. 

Penelitian yang disusun oleh Cicilia Evi 
dan dipresentasikan dalam acara Mini 
Converence yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UI bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kontekstual tentang 
penggunaan perangkat seluler oleh orang tua 
berdasarkan konteks masing-masing keluarga.

Selain itu Cicilia juga memiliki tujuan untuk 
mengintegrasikan perspektif anak-anak 
pada penggunaan perangkat seluler orang 
tua dan dampaknya terhadap keluarga, 
mengembangkan instrumen pada penggunaan 
perangkat ponsel orang tua untuk orang tua dan 
anak-anak, dan untuk mengatasi kesenjangan 
penelitian tentang penggunaan perangkat 
seluler orang tua dalam konteks aturan yang 
berlaku di Australia. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 
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2.
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik The Role of Young 
Phytopathologist in Era 4.0 pada 
tanggal 17 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Sari Nurulita, 
SP., M.Si. Sari menjelaskan bahwa Patologi 
ialah Studi tentang organisme dan faktor 
lingkungan yang menyebabkan penyakit pada 
tanaman. Sari menambahkan bahwa penyakit 
tanamah dapat terjadi jika kemampuan sel 
tanaman untuk bekerja terganggu secara 
terus menerus. Penyebab dari penyakit dalam 
tanaman dapat berasal dari biotik dan abiotik. 
Penyakit tanaman baik yang terjadi karena dua 
factor tersebut memberikan dampak pada segi 
perkembangan tanaman itu sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data yang telah dihimpun, 
menurut Sari Nurulita, penyakit dalam tanaman 
menyumbang setidaknya 40% factor dalam 
peristiwa gagal panen setiap tahunnya. 

Dari permasalahn tersebut Sari Nurulita dalam 
penelitiannya menjelaskan terdapat tiga hal 

yang dapat dilakukan sebagai generasi Z yang 
memiliki tanggungjawab untuk memecahkan 
masalah. Pertama, studi ilmiah/penelitian 
terhadap permasalahan penyakit tanaman, 
kedua peran universitas, baik mahasiswa 
dan dosen sebagai pelaku research, dan 
pengintegrasian smart farmer dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

3.
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama Kelas 
Bersama Kita menggelar Mini 
conference by Indonesian Students 
in Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge Day 
(Sumpah Pemuda) dengan topik 
Social Construction of Feminity: 
The Contestation of Women as 
Leaders in a Muslim Society 
pada tanggal 16 Oktober 2020. 

Pembicara dalam sesi ini adalah Fitri Hariana 
Oktaviani. Penelitian yang dilakukan oleh 
Fitri Hariani dilatar belakangi karena masih 
terdapat penolakan terhadap perempuan yang 
akan mencalonkan diri sebagai pimpinan 
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dalam tataran demokrasi di Indonesia. Dari 
latarbelakang tersebut lalu timbul pertanyaan 
penting, mengapa kontentasi perempuan untuk 
memimpin dalam Islam menjadi sebuah isu 
penting yang masih tetap muncul setiap saat, 
terutama Ketika pemilihan kepada daerah/
negara? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hariana 
menggunakan pendekatan teori lensa 
Subjektivitas Feminim yang terdiri dari makro, 
meso, mikro. Pada unsur makro dilihat pada 
feminisme, nilai kebudyaan dan nasionalisme, 
Islamisme, dan posfeminisme neo liberal. Pada 
unsur meso dilihat tentang unsur organisasi, 
sedangkan dalam factor mikro dapat dilihat dari 
keluarga, kolega, dan teman. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

 
 

4. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama Kelas 
Bersama Kita menggelar Mini 
conference by Indonesian Students 
in Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge Day 
(Sumpah Pemuda) dengan topik 
Radicalisation Through Social 
Media: Lessons From Indonesian 
Teenager Indoctrinated By ISIS 
pada tanggal 16 Otober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Mukhamat 
Liberty Adi Surya, M.Psi., Psikologi. Mukhamat 
Liberty Adi Surya menjelaskan bahwa 
permasalahan terorisme menjadi permasalahan 
yang signifikan di Indonesia. Dari paparannya, 
terdapat berbagai macam kelompok terorisme 
di Indonesia antara lain Negara Islam Indonesia 
(NII) pimpinan Karto Suwiryo, Ustad Abdullah 
Sungkar tahun 1949, Jamaah Islamiah (JI) 
tahun 1993 pimpinan Abdullah Sungkar and 
Abubakar Baasyir, Majelis Mujahidin Indonesia 
(MMI), Jamaah Ansyarut Tauhid (JAT), Jamaah 
Ansharus Syariah (JAS) TAKFIRI, JAD (Jamaah 
Ansyarud Daulah), hingga MIT (Mujahidin 
Indonesia Timur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagai seorang anggota kepolisian Republik 
Indonesia, Mukhamat Liberti pernah menangani 
keterlibatan remaja pertama dalam kasus 
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terorisme di Indonesia pada tahun 2016. 
Mukhamat menjelaskan tentang Seorang 
remaja Indonesia (Initial R) yang berusia 16 
tahun terpapar radikalisasi dari grup facebook. 

R memiliki kemampuan meretas akses wifi, 
berlatih bom asap, keterampilan yang baik 
dalam menggunakan senapan angin, dan 
cerdik menyembunyikan kepercayaan dan 
keterlibatannya dari sekitarnya. 

Kemampuan yang dimiliki oleh R bekat 
Komunikasi yang sering melalui Facebook 
dengan orang misterius, yang diidentifikasi 
sebagai orang Indonesia dan mantan tahanan 
teroris yang berlokasi di Suriah. 

Untuk menangani kasus-kasus seperti 
itu, Mukhamat sebagai seorang psikolog 
melakukan pendekatan psikologi seperti tes 
psikologi untuk semua siswa dengan level yang 
sama. Tes yang digunakan seperti Tes pensil 
dan kertas (tes kecerdasan, tes kepribadian), 
hingga tahapan wawancara. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 

5.  
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik Systematic Literature 
Review on Emotional Intelligence 
and Conflict Management pada 
tanggal 16 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Michael 
Aswin Winardi, M.Par. Michael menjelaskan 
bahwa emotional intelligent ialah kemampuan 
mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, 
untuk memotivasi diri sendiri, orang lain, dan 
dalam hubungan dengan sekitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Michael Aswin 
memiliki tujuan untuk menelaah literatur 
berdasarkan lokasi dan wilayah penelitian 
serta hasil penelitian, untuk mengidentifikasi 
konflik yang sedang terjadi di sekitar kita, dan 
mengidentifikasi alat ukur untuk menyelesaikan 
konflik yang terjadi.

Michael Aswin menambahkan bahwa 
penelitian yang sedang dibahas harus 
memperhatikan berbagai hal, yaitu penelitian 
harus menunjukkan hubungan antara EI dan 
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manajemen konflik, Studi harus dipublikasikan 
di jurnal berbahasa Inggris di terindeks scopus, 
area subjek harus berlatar belakang bisnis, 
manajemen, dan industry, serta rentang studi 
haruslah antara 1990 dan 2019.

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

6. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama Kelas 
Bersama Kita menggelar Mini 
conference by Indonesian Students 
in Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge Day 
(Sumpah Pemuda) dengan topik 
Incidence of Peripheral Intravenous 
Catheter Failure and Complications 
in Paediatric Patients: A Systematic 
Review and Metal Analysis Study 
pada tanggal 18 Oktober 2020. 

Pembicara dalam sesi ini adalah Ferika 
Indarwati. Ferika Indarwati dalam presentasinya 
mengungkapkan bahwa PIVC pada Pasien 
Pediatrik digunakan oleh setidaknya 94% 
pasien rawat inap di dunia. Penggunaan terapi 
intravena dapat melalui beberapa hal, misalnya 
cairan, obat-obatan, diagnostik reagen, produk 

darah, dan dukungan nutrisi. Lebih lanjut Ferika 
mengungkapkan bahwa PIVC pada pasien 
pediatrik memiliki beberapa kendala seperti 
pembuluh darah yang lebih kecil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pemaparannya, Ferika mengungkapkan 
bahwa kriteria penelitian yang termasuk dalam  
pembahasan tersebut ialah semua desain 
studi eksperimental dan epidemiologi. Peserta 
merupakan anak usia 0-18 bulan.

Ferika menjelaskan bahwa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1 dari 3 PIVC yang 
dipasang pada pasien anak mengalami 
kegagalan sebelum menyelesaikan terapi. 
PIVC yang gagal perlu dilepas dan diganti 
menjadi beban keluarga dan sistem perawatan 
Kesehatan. Banyak dari kegagalan dapat 
dihindari dengan praktik penyisipan yang 
berkualitas dengan pemeliharaan yang 
konsisten. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 
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7.  
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama Kelas 
Bersama Kita menggelar Mini 
conference by Indonesian Students 
in Queensland: Celebrating 
Indonesia Youth Pledge Day 
(Sumpah Pemuda) dengan 
topik The Trajectory of Marital 
Satisfaction: A New Approach 
on Studying Couple Resilience 
pada tanggal 18 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Edwin Adrianta 
Surijah. Edwin Adrianta mengatakan bahwa 
satu dari lima pasangan di dunia mengalami 
kesulitan berhubungan. Satu dari dua pasangan 
memiliki kesulitan dalam hal memulai dan 
menjaga hubungan yang dimiliki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari pemaparan Edwin dikatakan bahwa 
terdapat beberap hal yang membuat sulitnya 
sebuah hubungan, seperti antusiasme yang 
memudar, jam kerja yang panjang, kurangnya 
waktu Bersama, dan karakter individu yang 
cenderung egois atau pengeluh. 

Edwin mengatakan bahwa pasangan yang 
melakukan evaluasi terhadap hubungan 
akan mengalami perubahan yang berbeda 
dibandingkan dengan pasangan yang tidak 
melakukan evaluasi. Selain itu peran psikolog 

juga dapat membantu pasangan untuk selalu 
harmonis dan terhindar dari stress. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda.

8. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik Friedman Versus 
Elkington: Beyond Triple Bottom 
Line in Islamic Banking pada 
tanggal 18 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah M. Luthfi 
Hamidi. Luthfi Hamidi dalam presentasinya 
menjelaskan tentang tanggungjawab seseorang 
dalam kehidupan sesial dan perihal dunia 
perbankan Islam. Luthfi menjelaskan bahwa 
dasar atau pondasi perbankan Islam ialah 
bersumber dari Alquran dan Hadits nabi. 

Tujuan sosial yang ingin dicapai dalam 
perbankan Islam ialah memberikan pelayanan 
yang adil dan menciptakan masyarakat yang 
harmonis. Dampak sosial yang ingin dicapai 
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dalam perbankan Islam menurut Luthfi adalah 
mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan 
sosial, hingga pembiayaan komitmen proyek 
berkelanjutan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam akhir presentasinya Luthfi memberikan 
catatan masukan terhadap perbankan Syariah 
seperti perlu meningkatkan kinerja sosial yang 
dimiliki, perlunya badan pengawas mengatur 
dan menyediakan insentif bagi industry, 
dan  merekomendasikan regulator untuk 
menerapkan Quadruple bottom line terhadap 
industri perbankan syariah saat ini. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 

9. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik From Data to Insights: 
Automating Data Visualization 
through Recommendation pada 
tanggal 18 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Rischan 
Mafrur. Rischan Mafrur dalam presentasinya 
menjelaskan tentang betapa susahnya mencari 
sebuah hal baru dalam korelasi tentang big 
data. Dia mengibaratkan untuk mencari satu 
hal dalam big data seperti mencari jarum dalam 
tumpukan jerami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischan menjelaskan dalam presentasinya 
tersebut menyebutkan terdapat tiga jenis 
wawasan yang digunakan. Pertama Wawasan 
berbasis korelasi, Wawasan berbasis agregat, 
dan Wawasan berbasis distribusi. 

Dalam penelitian tersebut, Rischan meneliti 
interaksi antara data yang tidak lengkap dan 
analitik visual yang direkomendasikan dalam 
kombinasi berbagai kondisi. Studi yang 
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Rischan lakukan meletakkan dasar untuk 
mengeksplorasi lebih lanjut cara-cara yang 
tepat untuk mengolah data yang tidak lengkap 
dan meminimalkan dampak data yang tidak 
lengkap pada saat rekomendasi visualisasi.

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

10. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik The Role of Moisture 
Content on the Flammability 
of Australian Vegetation pada 
tanggal 18 Oktober 2020. 
Pembicara dalam sesi ini adalah Mohamad 
Lutfi Ramadhan. Mohamad Lutfi Ramadhan 
menerangkan dalam presentasinya tentang 
Fire Safety Engineering (FSE). Menurutnya FSE 
bukanlah disiplin ilmu yang baru, tetapi sebuah 
kemajuan yang luar biasa yang telah dibuat 
beberapa dekade terakhir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad 

Luthfi dilatarbelakngi oleh ratusan peristiwa 
kebakaran hutan terjadi sejak tahun 1851 yang 
mengakibatkan kematian lebih dari 800 jiwa dan 
kerugian sebesar $ 1,6 miliar di Australia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Penelitian Luthfi bertujuan untuk mengamati 
dan mempelajari perbedaan perilaku daun 
mati dan daun hidup dalam kondisi kebakaran. 
Tahapan metode yang dilakukan dalam 
penelitian ini ialah Metode Eksperimental 
seperti peralatan eksperimental, pengumpulan 
sampel, karakterisasi sampel, dan persiapan 
sampel. 

Dari hasil penelitian ditemukan pengaruh kadar 
air daun yang masih hidup dan daun yang sudah 
mati dan parameter kemudahan terbakarnya  
antara daun yang masih hidup dan mati. 

Kesimpulan dari penelitian yang dihasilkan ialah 
Kadar air dan kondisi daun memiliki pengaruh 
langsung terhadap fenomena kebakaran. Selain 
itu kadar air juga akan memperlambat proses 
pencampuran bahan yang mudah terbakar. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
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of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

11. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI dan Indonesia Association 
of Queensland University of 
Technology (ISAQ) bersama 
Kelas Bersama Kita menggelar 
Mini conference by Indonesian 
Students in Queensland: 
Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) 
dengan topik Pet Ownership 
And Its Effect On Personality 
And Psychological Well-Being 
pada tanggal 18 Oktober 2020.
Pembicara dalam sesi ini adalah Nadya 
Wanda Kirana. Nadya dalam presentasinya 
menjelaskan bahwa banyak persepsi yang 
menyatakan bahwa hewan dapat menjadi alat 
meredakan stres, menambah kualitas hidup, 
hingga dampak psikologi pada diri.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di Indonesia, menurut Nadya terdapat 1843 
orang yang memiliki tempat perawatan hewan 
yang tersebar di 34 propinsi. Dari data tersebut 
86,1% merupakan perempuan, dan 13,9% adalah 
laki-laki. 

Mengutip dari Bao & Schreer bahwa 

Extraversion dan Neuroticism, dapat berfungsi 
sebagai mediator penghubung antara 
kepemilikan hewan peliharaan dan tingkat 
kebahagiaan pemiliknya. 

Mini conference by Indonesian Students in 
Queensland: Celebrating Indonesia Youth 
Pledge Day (Sumpah Pemuda) memiliki tujuan 
untuk meningkatkan semangat publikasi hasil 
penelitian mahasiswa Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung dua hari tersebut akan 
menghadirkan 12 pembicara dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di 
Australia mulai dari Queensland University of 
Technology, Griffith University, dan University 
of Queensland dengan berbagai macam topik 
pembahasan yang berbeda. 

 
12. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Siberkreasi dan 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika menggelar acara 
Siberkreasi Hangout Online 
#episode 30 dengan tajuk 
Peluang Kerja di Dunia Digital; 
Working Remotely is Present and 
Working Flexibly is The Future. 
Acara yang digelar pada tanggal 24 September 
2020 dan ditonton sebanyak 1551 kali ini 
menghadirkan pembicara Eka Sudjana (Founder 
IDTalent), Calvin Budianto (Content creator), dan 
Kukuh Aldyanto (Remote UI Designer). 
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Eka Sudjana selaku founder Id Talent 
mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 
membuat peluang kerja di sector formal 
menurun, baik itu untuk freshgraduade ataupun 
untuk yang berpengalaman. 

“Memang secara formal job market lagi 
turun, menurut saya, harusnya tidak berkecil 
hati karena sekarang masanya anak muda. 
Opportunity kerja di dunia digital, mungkin 
yang non formal, kalau boleh diexplore di 
pengembangan dunia digital, baik yang 
teknologi maupun yang non teknologi,” papar 
Eka.

Calvin Budianto selaku Content Creator 
menyatakan bahwa saat ini banyak anak muda 
yang terdampak pemutusan hak kerja beralih 
menjadi konten creator terutama di dunia 
digital. 

“Kita rasanya setelah pandemi ini kita 
diingatkan bahwa sebetulnya dengan hadirnya 
dunia digital, kita diarahkan untuk menambah 
skill. Saat pandemi Ketika satu pipa tertutup, 
kita butuh pipa lainnya. Yang kemudian bisa jadi 
sumber mata pencaharian lainnya. Platform 
digital ini bisa dijadikan corong teman-teman 
gunakan,” papar Calvin.

Kukuh Aldyanto menambahkan bahwa 
meskipun sektor pekerjaan non formal secara 
daring saat ini menjadi trend bekerja, namun 
tidak semuanya akan mampu menggerus 
pekerjaan yang dijalankan secara luring. 

Acara Siberkreasi Hangout Online #episode 
30 merupakan acara rutin kerja sama antara 
Ditmawa UI dan Siberkreasi. Melalui acara 
tersebut diharapkan mampu memberikan 
content tentang literasi digital bagi anak muda 
Indonesia. 

 
 

13. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI Bersama Geti Dagang 
menyelenggarakan Webinar 
Program Wirausaha Mahasiswa 
dengan topik “Wadah Anak Muda; 
Bawa UMKM Indonesia Mendunia. 
Acara yang diselenggarakan 
pada tanggal 19 Oktober 2020 
melalui kanal zoom meeting 
ini menghadirkan pembicara 
Lutpi Ginanjar (Direktur PT 
AEXI) dan Achles Solichin 
(Praktisi GGS Alibaba). 
Dr. Devie Rahmawati selaku Direktorat 
Kemahasiswaan dalam sambutannya 
menyatakan bahwa kerja sama ini sangat 
penting untuk menjawab tantangan global.

 
“Geti Bersama UI menjawab secara kongkrit 
tantangan, bukan hanya tantangan individu 
tetapi juga institusi, yang akibat pandemi 
akan penuh tantangan. Kita tahu ekonomi 
dunia terjun bebas sehingga dibutuhkan para 
pahlawan pahlawan yang siap hadir menjadi 
pohon bagi masyarakat melalui sebuah program 
kewirausahaan yang kuat yang berbasis dari 
akar budaya, namun juga secara nyata mampu 
nantinya mampu menghidupi masyarakat di 
sekitar para pahlawan ini,” terang Devie.
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Acara Webinar Program Wirausaha Mahasiswa 
merupakan rangkaian acara UIGDC yang 
bertujuan untuk menghasilkan wirausahawan 
muda mahasiswa Universitas Indonesia. Acara 
yang diselenggarakan secara online ini diikuti 
oleh kurang lebih 180 mahasiswa Universitas 
Indonesia. 

14. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Siberkreasi dan 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika menggelar acara 
Siberkreasi Hangout Online 
#episode 31 dengan tajuk 
Trend Podcast Masa Kini; Dari 
Cuap-Cuap Hingga Cuan. 

Acara yang digelar tanggal 8 Oktober 2020 dan 
disaksikan sebanyak 621 kali ini menghadirkan 
pembicara Thomas Raditya (Product & Brand 
Manager NOICE), Rizky Adi Nugroho (Podcast 
‘Do You See What I See), Rene Hafied (Podcast 
Suarane).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rene Hafied menerangkan bahwa podcast 
merupakan hasil karya dalam bentuk rekaman 
audio yang diupload di internet sehingga dapat 
dinikmati oleh banyak orang dan diupload 
secara berkala. 

Rizky Adi menambahkan bahwa istilah podcast 

sudah mulai ada sejak tahun 2004 silam. Lalu 
pada tahun 2005 sudah ada yang membuat 
podcast di internet. 

“Istilah podcast sendiri masuk dalam kamus 
besar Oxford pada tahun 2006,” ujar Rizky Adi.

Thomas Raditya menambahkan bahwa 
meskipun podcast saat ini sedang 
mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, 
namun menurutnya hal tersebut tidak akan 
sampai menggantikan peran dunia hiduran yang 
lain.

“Dari dulu hingga sekarang radio Berjaya 
dan podcast tidak akan menggantikan. Tapi 
bisa kolaborasi. Karena secara deferensiasi 
radio punya sifat live. Sedangkan podcast 
menawarkan kemudahan. Ke depan akan 
kolaborasi,” terang Thomas. 

Acara Siberkreasi Hangout Online #episode 
31 merupakan acara rutin kerja sama antara 
Ditmawa UI dan Siberkreasi. Melalui acara 
tersebut diharapkan mampu memberikan 
content tentang literasi digital bagi anak muda 
Indonesia. 

15. 
Direktorat Kemahasiswaan 
Universitas Indonesa Bersama 
Geti menggelar acara Universitas 
Indonesia Global Digital 
Creativepreneur (UIGDC). 
UIGDC adalah program kerja sama untuk 
menciptakan dan mempersiapkan bibit-bibit 
mahasiswa yang siap menjadi wirausahawan 
muda. Selain itu program UIGDC merupakan 
program implementasi dari Kampus Merdeka 
yang mensyaratkan kampus agar menghasilkan 
wirausahawan mahasiswa. 

Dr. Devie Rahmawati selaku Direktorat 
Kemahasiswaan dalam sambutannya 
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menyatakan bahwa kerja sama ini sangat 
penting untuk menjawab tantangan global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Geti Bersama UI menjawab secara kongkrit 
tantangan, bukan hanya tantangan individu 
tetapi juga institusi, yang akibat pandemi 
akan penuh tantangan. Kita tahu ekonomi 
dunia terjun bebas sehingga dibutuhkan para 
pahlawan pahlawan yang siap hadir menjadi 
pohon bagi masyarakat melalui sebuah program 
kewirausahaan yang kuat yang berbasis dari 
akar budaya, namun juga secara nyata mampu 
nantinya mampu menghidupi masyarakat di 
sekitar para pahlawan ini,” terang Devie.

Devie menambahkan bahwa studi di amerika 
menunjukkan bahwa kelompok milenial 
adalah kelompok yang paling gandrung dan 
mengikuti bimbingan les untuk menjadi seorang 
pengusaha. 

“Selamat bergabung di UIGDC, untuk 
membekali para pesertanya bukan hanya 
pengetahuan tentang berdagang di dunia 
online, hukum dagangnya, tapi teman teman 
akan dopersenjatai alat tempur seperti izin 
usaha, lalu network, produk nyata, tips strategi 
menjalankan sebuah perusahaan,” ujar Devie.

Amalia Prabowo selaku pembicara memulai 
penjelasan tentang gambaran tentang anak 
muda yang menjadi wirausahawan. Dia 
memberikan contoh beberapa anak muda yang 
sukses menjadi wirausahawan seperti yang 
terjadi di Sayur Box. 

Selain itu, Amalia Prabowo memberikan tips 
tentang sukses beriwausaha. Dia mengatakan 
bahwa ada lima tips yakni memulai di usia 
muda, disiplin, keep moving, progress, dan 
berpikir besar.

UIGDC 2020 diselenggarakan pada tanggal 
12 Oktober 2020. Sebanyak 160 mahasiswa 
Universitas Indonesia mengikuti acara yang 
diselenggarakan melalui kanal zoom meeting 
tersebut. Rencananya UIGDC akan terus dibuka 
hingga kuota 400 wirausahawan mahasiswa 
terpenuhi. 

16. 
Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Kantor Berita Antara, 
Kugama, dan Universitas Gadja 
Mada menggelar Online Sharing 
dengan tajuk “How To Promote 
Yourself dan Your Work”. 
Acara yang digelar melalui kanal zoom meeting 
dan live streaming Youtube pada tanggal 30 
September 2020 dan diikuti oleh 150 lebih 
peserta dari seluruh Indonesia ini menghadirkan 
pembicara Dr. Devie Rahmawati (Lecture and 
Researcher: Public Relations Program UI), Riza 
Perdana Kusuma (Profesional Speaker, Writer, 
Service & specialist leadership consultant), 
dan moderator Fauzan Fadli (Staff Khusus III 
Menteri BUMN). 
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Riza Perdana Kusuma menerangkan tentang 
bagaimana mempromosikan diri sendiri ke 
khalayak umum.  Riza menerangkan bahwa 
masih banyak orang yang belum pernah atau 
tidak pernah mencoba untuk mempromosikan 
diri ke lingkungan sekitarnya dan masih 
mencoba meraba raba tentang perkembangan 
diri terkait karirnya masing-masing. 

“Kita perlu membumikan diri sendiri saat ini 
sebelum terlambat, untuk menciptakan masa 
depan nanti seperti apa. Kalau kita terus 
menunggu dan ragu-ragu, jangan merasa 
kecewa jika teman-teman nanti berpikir sudah 
terlambat, bubar di jalan. Karena waktu tidak 
bisa ditarik mundur,” buka Riza. 

Lebih lanjut Riza menyampaikan bahwa 
untuk membumikan diri dan mengupgrade 
kemampuan diri dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
terus mengambil kesempatan dan tantangan 
yang ada.

“Banyak dari kita tidak mengerti kapabilitas kita 
apa, kompetensi kita apa, bagaimana bermain 
cantik di perushaan, bagaimana memanage diri 
sendiri saja bingung apalagi memimpin orang 
lain,” terang Reza. 

Untuk membangun Karir, Reza menegaskan 
bahwa edukasi, upgrade keahlian spesifik, 
jaringan, kemampuan leadership, dan keluar 
dari zona nyaman, menjadi modal penting untuk 
memiliki karir yang bagus. 

“Sabar untuk menjual diri itu penting bagi 
semua individu dan modal terpenting dalam 
mempromosikan diri adalah mendrong growing 
mindset,” tutup Riza.  

Menyambung topik yang disampaikan 
pembicara sebelumnya, Devie Rahmawati 
selaku pembicara kedua menegaskan 
pentingnya komunikasi yang dapat dijadikan 
sebagai penunjang karir dan berkehidupan 
sehari-hari. 

“Jangankan berbicara menjadi direktur, 
komunikasi saja kita takut,dan komunikasi saja 
sering miskkom. Bagaimana mau digai perjam 
kalua komunikasi saja tidak percaya diri” ujar 
Devie. 

Devie Rahmawati selaku pakar komunikasi dan 
Direktur Kemahasiswaan UI melanjutkan paparn 
tentang analisa sebuah komunikasi sebagai 
penunjang dalam berinteraksi sosial. 

“Bagaimana kita bisa mengembangkan 
interpersonal tadi, rumusnya ada tiga, pertama 
developing assertiveness, kedua accepting 
responsibility, dan terakhir managing conflicts,” 
ujar Devie Rahmawati. 

Lebih lanjut Devie menjelaskan tentang 
faktor-faktor kegagalan dalam berhubungan/
berkomunikasi, antara lain kurang 
mendengarkan, emosi yang berlebih, kurangnya 
waktu, dan berbeda sudut pandang. 

“Untuk membangun hubungan/komunikasi 
yang positif yaitu selalu menggunakan topik 
pembicaraan tentang “kita”, fokus pemecahan 
masalah, jangan memanipulasi, empati, 
mendengarkan dengan baik, dan sesekali 
menggunakan pujian yang pas dan di waktu 
yang tepat,” tutup Devie.
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17. 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Geradasi Warna Universitas 
Indonesia bersama Asosiasi 
Guru Pendidikan Agama Islam 
Indonesia (AGPAII) meluncurkan 
program Sekolah Bhinneka 
Warna Kita. Tema yang diangkat 
adalah Kesaktian Pancasila 
Menghadapi Tantangan Masa Kini.

Peluncuran dilakukan secara online dan dihadiri 
oleh Wakil Rektor I UI Rosari Saleh, Direktur 
Kemahasiswaaan UI Devie Rahmawati, salah 
satu penggagas UKM Geradasi Warna Reni 
Suwarsi. Dihadiri juga oleh para pelajar terpilih, 
tim mentor, dan Ketua Umum DPP Asosiasi 
Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia 
(AGPAII) Marbawi. (Baca juga: Mendikbud: 
FLS2N Lahirkan Generasi Hebat di Bidang Seni). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan ini sekaligus menjadikan UKM 
Geradasi Warna sebagai Unit Kegiatan 
Mahasiswa pertama di UI yang memulai 
persiapan implementasi aktivitas Merdeka 
Belajar melalui kegiatan Mengajar di Sekolah. 
Kurikulum merdeka belajar memberikan hak 
belajar di luar program studi. Universitas 
Indonesia sedang merancang aktivitas merdeka 
belajar, salah satunya dapat dilakukan melalui 
aktivitas di UKM.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan UI, Rosari Saleh dalam 
sambutannya menerangkan bahwa Sekolah 

Bhinneka Warna Kita merupakan tempat bagi 
para mahasiswa Universitas Indonesia untuk 
memberikan pemahaman tentang ideologi 
Pancasila kepada 100 siswa terpilih dari 34 
propinsi.

“Jadi selama satu tahun ke depan, para 
mentor di sekolah ini akan mengajarkan materi 
tentang kebangsaan, nasionalisme, ideologi 
Pancasila, gerakan cinta Indonesia, toleransi, 
moderenisasi beragama, dan bertujuan untuk 
mengembangkan community development 
yang sadar tentang ideologi Pancasila,” katanya, 
Sabtu (3/10). (Baca juga: Warisan Budaya Dunia 
Unesco, Sejarah Jalur Rempah Harus Masuk 
Pembelajaran Sejarah)

Dikatakan dia bahwa pendirian Sekolah 
Bhinneka Warna Kita memiliki target untuk 
mencetak agen-agen penguat ideologi 
Pancasila sejak dini, terutama di kalangan 
siswa SMA sederajat. “Harapan kami, siswa 
SMA sederajat (yang mengikuti Sekolah ini), 
nanti menjadi influencer (tentang Ideologi 
Pancasila) di lingkungannya masing-masing,” 
tuturnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Guru Pendidikan 
Agama Islam Indonesia (AGPAII), Marbawi 
menambahkan, pembentukan Sekolah 
Bhinneka Warna Kita menjadi penting. “Ini untuk 
menyiapkan generasi yang akan menyelesaikan 
permasalahan kebangsaan dan memiliki 
pemahaman yang kuat akan Pancasila,” 
katanya. 
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18. 
Direktorat Kemahasiswaan UI 
bekerja sama dengan Mini So 
menggelar webinar dengan tajuk 
Edutalk: How to Get UI Scholarship. 

Pembicara dalam acara yang digelar tanggal 25 
September 2020 secara virtual melalui youtube 
streaming dan ditonton sebanyak lebih dari 
600 kali ini adalah Agus Mashud S.A (President 
Director Pertamina Foundation) dan Mila 
Viendyasari (Chief of Partnership Engagement 
UI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devie Rahmawati selaku Direktur 
Kemahasiswaan UI dalam sambutannya 
menyampaikan tentang betapa pentingnya 
beasiswa dalam proses Pendidikan.

“Dengan adanya beasiswa, teman teman agar 
mendapatkan bantuan. Kalau bicara kondisi 
pandemi saat ini kita semua tahu kondisi, 
bukan hanya individu tapi juga institusi, tapi 
negara juga tidak sedang dalam kondisi positif. 
Sehingga beasiswa menjadi salah satu cara 
untuk memberikan kesempatan kepada semua 
orang agar tetap Menyusun mimpi mimpi 
indahnya di masa datang,” ujar Devie.

Senada dengan Devie, Mila Viendyasari 
mengungkapkan bahwa menjadi mahasiswa 

penerima beasiswa memiliki nilai positif 
tersendiri dan mampu memberikan nilai 
tambah. 

“Jadi kalau mahasiswa punya catatan atau 
sejarah pernah mendapatkan beasiswa, 
gengsinya beda. Di CV juga berbangga hati 
karena mendapatkan beasiswa. Di UI ada 40 
ribu mahasiswa, dan beasiswa tidak hanya 
diberikan begitu saja, harus melalui seleksi. 
Memang anak-anak menerima beasiswa lebih 
unggul dari mahasiswa lain karena telah melalui 
tes atau seleksi beasiswa tersebut,” ungkap 
Mila.

Mila mengungkapkan bahwa UI bisa dibilang 
merupakan gudang beasiswa. Setiap tahun 
mitra pemberi beasiswa di UI selalu meningkat. 
Menurt Mila, UI selalu membuka network seluas 
luasanya terbukti di tahun 2019 ada 200 miliar 
lebih beasiswa yang disediakan. 

Ditanya tentang komitmen Pertamina dalam 
beasiswa, Agus Mashud S.A mengungkapkan 
bahwa sampai saat ini Pertamina telah banyak 
memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Ketika saya bertemu atau wawancara calon 
penerima beasiswa, atau nantinya siapapun 
yang terpilih menjadi penerima beasiswa, 
adalah betul-betul anak ini mencerminkan 
pejuang, perwira. Ini betul betul anak anak 
yang tahan banting. Mengerti apa yang akan 
dilakukan dengan hidupnya dia”, ungkap Agus.

Agus menambahkan bahwa Pertamina 
Foundation sebagai perpanjangan 
tangan Pertamina khusunya dalam sosial 
kemasyarakatan, terfokus dalam memberikan 
kontribusi kepada masyarakat tidak mampu 
melalui program beasiswa Pertamina Sobat 
Bumi. 

“Ini sudah ada sejak 2009. Komitmen kita 
cukup Panjang. Ini untuk membuka akses 
anak-anak berprestasi yang tidak punya akses 
terhadap Pendidikan tinggi. Sehingga dengan 
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beasiswa dari pertamina foundation maka yang 
bersangkutan itu akan mempunyai equality 
opportunity dengan mereka mereka yang 
lainnya,” tambah Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa jatah 
beasiswa pertamina sobat bumi untuk UI bisa 
mencapai 15 mahasiswa setiap tahun. Dari 15 
tersebut, Agus mengaku bahwa kebanyakan 
datang dari mahasiswa yang memiliki 
keterbatasan perekonomian namun memiliki 
kemampuan akademik yang hebat. 

19. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Siberkreasi dan 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika menggelar 
acara Siberkreasi Hangout 
Online #episode 32 dengan 
tajuk Fear of Misiing Out; 
Sindrom Sosial Jaman Now.

Acara yang digelar pada tanggal 15 Oktober 
2020 dan ditonton sebanyak 450 kali ini 
menghadirkan pembicara I Made Suri Pandu 
(Founder KegelisahART), Gerald Bastian 
(CoFounder & Bisnis Director at Kok Bisa), dan 
Olphi Disya Arinda (Director Alphas.id).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerald Bastian mengatakan bahwa seiring 
dengan perkembangnya waktu, sosial media 
dari yang awalnya digunakan menjadi alat untuk 

menunjang koneksi, kini beralih dan bergeser 
menjadi alat untuk mengekspresikan diri, hingga 
alat untuk bekerja. 

“perspektif aku berganti menjadi melihat 
sosial media itu adalah lading, lading mencari 
penghasilan, opportunity, teman-teman. Kita 
bisa menggunakan sosial media jadi bisnis kita,” 
ujar Gerald. 

I Made Suri Pandu selaku Founder 
KegelisahART beranggapan bahwa penggunaan 
sosial media memiliki dampak baik dan buruk, 
tergantung pengguanaannya. 

“Di tengah pandemi ini mungkin mahasiswa 
seperti saya yang kuliah online membuat lebih 
banyak gabutnya, jadi lebih banyak waktu 
kosongnya, yang digunakan untuk melihat hal 
hal yang tidak penting. Mulai membandingkan 
kita dengan temen temen kita, atau 
membandingkan kehidupan kita dengan public 
figure yang sebenarnya kita tidak tahu latar 
belakangnya seperti apa. Itu yang membikin 
saya lebih cemas,” ungkap Pandu.

Olphi Disya Arinda selaku Director Alphas.id 
menambahkan bahwa kegiatanbersosial media 
juga memiliki dampak pada kondisi psikis 
seseorang. 

“Pada satu rentang (efek senang karena merasa 
terpenuhinya kebutuhan di sosial media) itu 
akan akan berdampak positif. Lalu ada hal-
hal lain yang kita pikirkan selanjutnya, yaitu 
penilaian orang lain, ada ketidakpuasan diri 
sendiri juga,” ungkap Olphi. 

Acara Siberkreasi Hangout Online #episode 
32 merupakan acara rutin kerja sama antara 
Ditmawa UI dan Siberkreasi. Melalui acara 
tersebut diharapkan mampu memberikan 
content tentang literasi digital bagi anak muda 
Indonesia.  
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20. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI melaksanakan monitoring 
dan evaluasi Tanoto 
Student Award 2020. 

Program monev Tanoto dilaksanakan pada 
tanggal 14-15 Oktober 2020 secara daring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebelumnya, proposal Tanoto yang 
mendapatkan pendanaan diwajibkan 
untuk merealisasikan program yang telah 
disusun dalam proposal yang telah diajukan. 
Selama kurang lebih empat bulan, setiap tim 
mahasiswa harus melaksanakan kegiatan 
penelitian dan diwajibkan untuk memberikan 
laporan secara berkala kepada Ditmawa 
UI. Proses pelaporan ini menjadi acuan 
Ditmawa UI untuk memberikan bimbingan dan 
masukan tambahan agar setia proposal yang 
mendapatkan pendanaan dapat menyelesaikan 
target capaian dan mampu menjadi juara di 
tingkat nasional. 

Acara yang diselengarakan secara daring ini 
diikuti oleh 11 tim dari berbagai macam fakultas 
dan rumpun ilmu penelitian yang berbeda.  
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI menyelenggarakan Rapat 
Penetapan Penerima dan Dokumen 
Administrasi Jabar Future 
Leaders Scholarship 2020. 

Rapat dilaksanakan [ada tanggal 1 Oktober 
2020 melalui media zoom meeting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat yang diselenggarakan pukul 10:30 – 
11:30 WIB membahas beberapa hal seperti 
penetapan timeline dan mekanisme pencairan 
dana beasiswa JFLS, Penetapan SK penerima 
beasiswa yang dilakukan pada 5 Oktober 2020, 
Pengumuman penerima beasiswa resmi yang 
dilakukan pada 8 Oktober 2020 melalui website, 
dan Launching & sharing dilakukan pada 15 
Oktober 20202 dan pencairan dana beasiswa 
dilakukan pada 1 November 2020.

Selain itu, rapat juga memutuskan bahwa 
mahasiswa yang sudah memiliki rekening BJB 
tahun lalu, tidak perlu membuka rekening lagi. 
Namun apabila baru menerima beasiswa, maka 
akan dibuatkan rekening BJB nya oleh JFL. 
Mekanisme pembuatan rekening dibukakan 
oleh kantor pusat dengan maping terdekat dari 
kampus.



K
A

B
A

R

BUKU KINERJA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

ND   NESIA
U
I

NTUK68

22. 
Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Kominfo RI, DPR RI, dan 
Siberkreasi menggelar webinar 
dengan tajuk: Urgensi General 
Data Protection Regulation 
(GDPR) Di Indonesia. 
Diskusi yang berlangsung melalui kanal 
zoom meeting dan live streaming Youtube 
pada tanggal 3 November 2020 dan ditonton 
sebanyak 518 kali menghadirkan pembicara 
seperti Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (DPR 
RI), Samuel A Pangeraan (Dirjen Aptika 
Kemkominfo), Hermann Josis Mokalu (Ketua 
Umum Siberkreasi), Shita Laksmi (Executive 
Editor TIFA Foundation), dan Devie Rahmawati 
(moderator). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Universitas Maryland USA menyatakan  bahwa 
rata rata setiap omputer yang ada di dunia 
setiap harinya mengalami serangan siber 
sebanyak 2244 kali setiap hari. Menariknya lagi, 
lanjut Devie, dari data IBM mengatakan bahwa 
kebocoran data priadi disebabkan oleh human 
eror. 

Fadli Zon dalam paparannya menjelaskan 
bahwa terdapat empat alasan perlindungan 
data pribadi menjadi penting. Pertama 
tinggihnya tingkat penyalagunaan data, kedua 
uni eropa memberlakukan GDPR 25 Mei 2018 
dan berlaku secara internasional yang artinya 
mau tidak mau Indonesia harus memiliki 

paying perlindungan data pribadi, ketiga 
penyalagunaan data untuk kepentingan politik, 
dan keempat target pemerintah menjadi pemain 
ekonomi digital di Asia Tenggara. 

“sebenarnya kita agak terlambat. Kita ingin 
melakukan satu transaksi atau kegiatan lain 
terkait dengan platform bisa merasa aman. 
Keamanan dari konsumen produsen itu sangat 
pnenting di dalam transaksi elektronik, dan juga 
keamanan dari pengguna sosial media atau 
mereka yang transaksi dari berbagai macam 
alikasi merasa aman,” Fadli Zon. 

Lanjut fadli zon menyataan bahwa persoalan 
data di Indonesia menjadi permasalah yang 
dirasakan di semua bidang. Menurut Fadli 
persoala data harus terintegrasi agar dapat 
dilakukan proteksi lebih maksimal. 

“Itulah saya kira diperlukan satu undang-undang 
proteksi data pribadi ini,” Ujar Fadli. 

Samuel A. Pangerapan selaku Ditjen Aptika 
mengatakan bahwa RUU PDP akan memberikan 
landasan hokum bagi Indonesia untuk menjaga 
kedaulatan negara, keamanan negara, dan 
perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia 
di manapun data pribadi tersebut berada (dalam 
wilayah NKRI dan luar Wilayah NKRI). 

Shita Laksmi megatakan bahwa sebagian besar 
pengaturan prinsip perlindungan data pada RUU 
PDP sudah mengadopsi GDPR. Namun Shita 
Laksmi menyatakan bahwa masih terdapat 
kesenjangan dalam pengaturan prinsip, dan 
pengaturannya yang kurang dalam. 

“RUU PDP sudah mengatur sector public dan 
private, namun belum jelas mengenai ketentuan 
otoritas pengawasan akan memunculkan 
permasaahan mengenai independensi 
penyelenggara pengawasan terkait dengan 
kemampuan penyelenggara di dalam sektor 
publik,” 

Hermann Josisi Mokalu menyatakan bahwa 
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masih banyak masyarakat yang masih tidak 
aware dengan pelindungan data pribadi seperti 
pengamanan akun sosial media sehingga 
mudah untuk disalahgunakan. 

“Kita harus memiliki sikap kritis. Ini yang kita 
ajarkan dalam literasi digital. Bkan Cuma kritis 
membagikan data saja, namun dalam segala 
hal,” ujar Yosi. 

23. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Kominfo RI dan 
Siberkreasi menggelar webinar 
Siberkreasi Hangout Online dengan 
topik Dakwah Di Dunia Digital 
dalam rangka Hari Santri Nasional. 

Acara yang berlangsung melalui live streaming 
youtube siberkreasi pada tanggal 22 Oktober 
2020 dan ditonton oleh sebanyak 443 kali ini 
menghadirkan pembicara antara lain Nurul 
Hidayatul Ummah (Ketua IPPNU), Anifatul 
Jannah (Koordinator AIS Nusantara), dan 
Muhammad Ali Ghifari (Film maker muslim).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anifatul Jannah meneranhkan bahwa definisi 
dakwah secara sederhana dapat diartikan 
dengan “mengajak”. Dalam era digital saat ini, 
menurut Anifa, dakwah dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai platform di media 
sosial. 

“Jadi dakwah sifatnya mengajak ke kebaikan. 

Jadi kalua konten-kontennya tidak membuat 
sadar, atau bergerak ke kebaikan, bukan 
dakwah,” ujar Anifa. 

Muhammad Ali Ghifari meneruskan bahwa 
model dakwah yang pas untuk generasi milenial 
saat ini adalah dengan model yang tidak 
berkesan menggurui. 

“Amar makruf bil makruf, nahi mungkar juga bil 
makruf. Jadi mengajak kebaikan juga cara yang 
baik juga. Cara yang sopan, dan tidak menyakiti 
hati lain juga,” terang Ghifari. 

 Nurul Hidayatul Ummah menerangkan bahwa 
banyak sekali bentuk dakwah yang dapat 
dilakukan oleh anak muda saat ini yang bisa 
diaplikasikan untuk menyampaikan pesan 
dakwah. 

“Salah satu alat melalui sosial media, anak 
muda bisa menyampaikan dakwahnya. 
Anak muda sekarang sangat adiktif dengan 
sosial media. Maka dari itu kita harus 
memanfaatkannya dengan baik,” terang Nurul. 

 
24. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Kominfo RI dan 
Siberkreasi menggelar webinar 
Siberkreasi Hangout Online 
dengan topik Belajar Investasi 
Saat Ini, Aman Gak Sih?

Acara yang berlangsung melalui live 
streaming youtube dan disaksikan lebih dari 
533 kali pada tanggal 5 November 2020 ini 
menghadirkan pembicara seperti Deni Ridwan 
(Plt. Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu 
RI), Felicia Putri (Invesment storyteller), dan 
Ngurah Mustakawarman (Finansial planner 
Finansialku). 
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Deni Ridwan mengatakan bahwa investasi 
dapat dilakukan sejak dini. Menurutnya 
investasi bertujuan untuk mengubah pola pikir 
masyarakat akan kebutuhan keuangan. 

“semakin muda kita belajar investasi, semakin 
muda ita mempersiapkan jangka pajang/ke 
depan,” terang Deni. 

Ngurah Mustakawarman menyatakan bahwa 
literasi keuangan di Indonesia tahun ini lebih 
baik dariada di tahun 2016, dengan angka 
38,7%. Ini mengartikan bahwa dari 100 orang 
di Indonesia hanya 38 orang saja yang paham 
tentang literasi keuangan. 

“dari data tersebut masih banyak yang belum 
paham akan tata cara pengelolaan keuangan,” 
papar Ngurah. 

Felicia Putri menambahkan bahwa menurutnya 
masyarakat harus mengatur uang dengan 
memanfaatkan investasi yang ada. 

“kalua saya biarkan uang yang bekerja untuk 
saya dengan cara investasi,” tutur Felicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25. 
Direktorat Kemahasiswaan 
UI bersama Kominfo RI dan 
Siberkreasi menggelar webinar 
Siberkreasi Hangout Online dengan 
topik Pahlawan Di Era Digital. 

Acara yang berlangsung melalui live streaming 
youtube dan disaksikan lebih dari 336 kali pada 
tanggal 12 November 2020 ini menghadirkan 
pembicara antara lain Wahyu Aji (CEO Good 
News From Indonesia), Ranitya Nurita (Founder 
Waste Solution Hub), dan Ricky Pesik (Staf 
khusus menteri bidang digital & Industri kreatif 
Kemenparekraf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahyu Aji menerangkan secara singkat bahwa 
definisi pahlawan saat ini ialah mereka yang 
berjasa bagi orang lain. jasa yang dimaksud 
menurut Wahyu dapat diartikan secara luas dan 
di bidang apapun. 

Ranitya Nurita mengemukakan bahwa pahlawan 
saat ini adalah mereka yang memberikan 
dampak perubahan, baik perubahan yang kecil 
maupun yang besar. Perubahan di sini dalam 
pandangan yang positif. 

Ricky Pesik berpendapat bahwa kepahlawanan 
saat ini dapat terjadi di banyak sektor. Hal ini 
dikarenakan kemajemukan bangsa dan problem 
yang banyak di masyarakat sehingga banyak 
sekali subjek yang mampu menjadi pahlawan 
dan memunculkan nilai kepahlawanan. 
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26. 
Direktorat Kemahasiswaan UI 
bersama Kominfo RI, DPR RI, dan 
Siberkreasi menggelar webinar 
dengan tajuk: Literasi Digital 
Sebagai Modl Tercapaianya SDGs. 

Diskusi yang berlangsung melalui kanal zoom 
meeting dan live streaming Youtube pada 
tanggal 19 November 2020 dan ditonton 
sebanyak 314 kali menghadirkan pembicara 
seperti Fadli Zon (DPR RI), Alissa Wahid (Duta 
SDGs Indonesia), Fiona Suwana (Tutor at 
University of South Australia), dan Ismail (Plt 
Sekretaris Jenderal Kemkominfo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fadli Zon megungkapkan bahwa literasi digital 
dalam kaitannya denga SDGs ialah untuk 
mendukung perkembangan pendidikan yang 
ada di Indonesia. 

“Kita ingin memastikan bahwa di dalam 
pendidikan itu betul-betul inklusif mendukung 
kesempatan belajar seumur hidup dan tentu 
saja sangat mendekati apa yang menjadi jargon 
SDGs yaitu no one live behind,” ujar Fadli Zon. 

Ismail selaku Plt Sekretaris Jenderal 
Kemkominfo menyambung pembicaraan 
dari Fadli Zon, sektor pendidikan dalam erat 
kaitannya dengan pembangunan SDGs pada 
saat ini mengalami banyak sekali perubahan 
dan penyesuaian dalam tata laksananya. 

“Ketika kita memindahkan aktifitas di ruang 
digital, ada prasyarat yang harus tuntas agar 
tujuan dan masyarakat yang menikmati dapat 
menyeluruh, dalam konteks di ruang digital. Itu 
adalah infranstruktur. Harus menjangkau ke 
pelosok tanah air,” ujar Ismail. 

Webinar dengan tajuk: Literasi Digital Sebagai 
Modal Tercapaianya SDGs merupakan 
rangkaian acara webinar literasi digital dengan 
tujuan memberikan informasi yang bermafaat 
bagi masyarakat umum.   
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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) bulan September - November 2020

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

-  2020 Fund Challenge for Student in Economic    
   yang diselenggarakan oleh International  
   Monetary Fund (IMF)

Fakultas Kesehatan Masyarakat 

- Juara I Virtual Case Competition Asia Pacific        
   Rim University (APRU) Global Health  
   Conference 2020

Fakultas Kedokteran 

- Juara I Virtual Case Competition Asia Pacific  
   Rim University (APRU) Global Health  
   Conference 2020

Program Pendidikan Vokasi 

-  Technical Excellence Award

-  Juara 2 dalam kompetisi lomba membaca  
   puisi dalam bahasa Rusia Kedutaan Besar  
   Rusia di Indonesia 
 
Fakultas Hukum

-  Juara 3 Kompetisi Esai Mahasiswa Tingkat  
    Nasional KPK UIN Sunan Kalijaga

-  Juara 1 MPR RI Constitutional Drafting 2020. 

-  Juara 2 dalam ajang Lomba Debat Hebat  
    APBN Memanggil Kementerian Keuangan RI.

-  Juara 2 dalam ajang Kompetisi Legal Opinion  
    Tingkat Nasional Pekan Hukum Pidana FH  
    Universitas Brawijaya 2020.

-   Juara 2 dan best contract dalam ajang  
     Olimpiade Kampus FH Universitas  
     Padjajaran.

-    Juara 1 Lomba Debat Hukum Nasional NLDC  
     Legion (Legal Competition). 

Fakultas Kedokteran Gigi

-   Juara 1 dan juara Favorit dalam Lomba Video  
     Edukasi Internasional 14th Dentistry Scientific  
     Meeting FKG UI 2020.

-   Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Dentistry  
     Smart Occlusion Universitas Trisakti 2020.

-   Juara 3 Lomba Video Edukasi Densmart  
     Occlusion Universitas Trisakti 2020.

-   Juara 1 Lomba Poster Publik Densmart  
     Occlusion Universitas Trisakti 2020.

-   Juara 3 dalam Lomba Public Health Video  
    Competition Dentistry Creative Week  

The Champions  
(Faculty of The Month)
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        Universitas Padjajaran 2020.

-       Juara 1 lomba poster Publik 14th Dentistry  
        Scientific Meeting FKG UI 2020.

-       Juara 3 dalam ajang Udayana Dentistry  
        Scientific Competition 2020

Fakultas Ilmu Komputer

-        Medali Emas Pengembangan Bisnis TIK  
         GEMASTIK 2020.

The Heroes  
(Students of The Month) 

Faris Abdurrachman (IE,17) dan I Gede Sthitaprajna Virananda (IE’16) menjadi perwakilan 
Indonesia dalam kegiatan 2020 Fund Challenge for Student in Economic yang diselenggarakan 
oleh International Monetary Fund (IMF). Kedua mahasiswa tersebut terpilih setelah mampu melaju 
ke tahap final dan menyingkirkan lebih dari 2000 pesaing lainnya dari 126 negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selamat Faris Abdurrachman (IE,17) dan I Gede Sthitaprajna Virananda (IE’16), Universitas 
Indonesia bangga padamu.  

Tidak hanya Faris Abdurrachman (IE,17) dan I Gede Sthitaprajna Virananda (IE’16), ucapan terima 
kasih dan rasa bangga juga kami tujukan kepada heroes lainnya:

• Andrew Prasetya Japri (FKM’16), Caroline Augustine Atmojo (FKM’17), Stephen Gunawan  
 (FKM’17), dan Vellia Justian (FK’17) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

• Hubert Jonathan (FK’17), Jason Phowira (FK’17) dari Fakultas Kedokteran. 

Faris 
Abdurrachman

I Gede Sthiprajna 
Virananda

-        Medali Emas Kota Cerdas Gemastik 2020.

-        Medali Emas Penambangan Data  
         GEMASTIK 2020.

-        Medali Perak Penambangan Data  
         GEMASTIK 2020.

-        Medali Perak Pemrograman GEMASTIK  
         2020.

-        Medali Perunggu PPL GEMASTIM 2020
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• Nvidia Rifa, Rio Andrian, Ellisa Ade, Aulia Akbar, Dede Deniawan, Febe Pesta, Alodiazada, 
 M.Fadhil, Nengsi Pakpahan, dan Jeihan El Bianca Dimas Nur Agni Priadana dari Program  
     Pendidikan Vokasi. 

• Nadya Jessica Junita, Ristania Salsabila Putri, Tiara Ariqah Yunizar, Falviana Meydi, Heru Annas,  
     Monica Gracia, M. Govino Abdiella, M. Raehan A. Fadila, Eifellyn Jovanca Bandi, Prasasta Putra  
     Tangkas, dan Tazkia Aulia Al-Djufri, Gabriella Riwu Kore, Idzhar Maulana, Jocelyn Tjahjono,  
     Navesya Clara Choirunnisa, Qadli Iyaldi, Sahda Edgina Nahdah, dan Septarinda Bella Pramesti,  
     Anindytha Arsa Prameswari, Sadam Permana, dan Winston Patrick Gabriel dari Fakultas Hukum. 

• Marius Marcello, Dinda A Rialtita, Natasha Tjung, Saint Diven, Priscilla Clarissa, dan Stevie  
     Kristiani, Dimas Raihan Aditya, Rizka Faradilla, Joyce Carol Gabrielle, Mega Gratia Serena, Dhias  
     Salsabila, Jenica Esta, Jihan Alifia, Rischa Zahra Bellanisa, Rizka Faradilla, Ajeng Fitriana  
     Febrian, Karina Widya Aisya, Ninis Cantika Asriningati, Aurelle Khadeeja Rizany, Christopherous  
     Diva Vivo, dan Christopher Pranoto dari Fakultas Kedokteran Gigi.

• Douglas Raevan Faisal, Rd Pradipta Gitaya Samiadji, Eko Julianto Salim, Jonathan Nicholas,  
     dan Jovi Handono Hutama, Angelina Condro, Cassie Michelle, Rahmadian Tio Pratama,  
     Gregorius Aprisunnea, Rachel Larasati, Jihan Maulana Muhammad Salman Al Farisi, Ahmad  
 Haulian Yoga Pratama, Andrew Theodore Tjondrowidjojo, Hocky Yudhiono, Raden Fausta  
 Anugrah Dianparama, Julian Fernando, Abraham Williams Lumbantobing, Roshani Ayu Pranasti,  
 Jose Devian Hibono, Michael Wiryadinata Halim, Muhammad Fairuzi Teguh, Fakhira Devina dari  
 Fakultas Ilmu Komputer.
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Seluruh capaian program Direktorat Kemahasiswaan UI tidak dapat diperoleh tanpa dukungan 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Indonesia Association of Queensland  
 University of Technology (ISAQ) atas kerja   
 sama penyelenggaraan Mini conference by  
 Indonesian Students in Queensland:  
 Celebrating Indonesia Youth Pledge Day  
 (Sumpah Pemuda). 
2. Kelas Bersama Kita atas kerja sama  
 penyelenggaraan Mini conference by  
 Indonesian Students in Queensland:  
 Celebrating Indonesia Youth Pledge Day  
 (Sumpah Pemuda). 
3. Badan Pembinaan Idiologi Pancasila RI  
 atas kerja sama pelantikan Duta Pancasila  
 Siswa Menengah Atas. 
4. Asosiasi Guru Pengajar Agama Islam  
 Indonesia (AGPAII) atas kerja sama  
 penyelenggaraan kegiatan Sekolah  
 Bhinneka Warna Kita. 
5. Yayasan Salim atas pembukaan paket  
 beasiswa kepada mahasiswa Universitas  
 Indonesia. 
6. Yayasan Asahi Glass Indonesia atas  
 pembukaan paket beasiswa kepada  
 mahasiswa Universitas Indonesia. 
7. Sumitomo Corporation atas pembukaan  
 paket beasiswa kepada mahasiswa  
 Universitas Indonesia. 
8. Bina Pemuda Nusantara atas pembukaan  
 paket beasiswa kepada mahasiswa  
 Universitas Indonesia. 
9. Beasiswa NAMA Foundation atas bantuan  
 beasiswa yang berhasil disalurkan untuk  
 mahasiswa Universitas Indonesia. 
10. LIPI atas bantuan beasiswa yang berhasil  
 disalurkan untuk mahasiswa Universitas  
 Indonesia. 

11. BNI Syariah atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia. 
12. Badan Siber dan Sandi Negara atas bantuan  
 beasiswa yang berhasil disalurkan untuk  
 mahasiswa Universitas Indonesia. 
13. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun  
 atas bantuan beasiswa yang berhasil  
 disalurkan untuk mahasiswa Universitas  
 Indonesia. 
14.  Kementerian Keuangan atas beasiswa  
 BBPK yang berhasil disalurkan untuk  
 mahasiswa Universitas Indonesia. 
15. STEM Akamigas atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia. 
16. Menkominfo atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia. 
17. BPOM atas bantuan beasiswa yang berhasil  
 disalurkan untuk mahasiswa Universitas  
 Indonesia.
18. Penerbit Erlangga atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia.
19. Kemenkes atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia.
20. LAPAN atas bantuan beasiswa yang  
 berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia.
21. Ditjen Dikti Kemendikbud RI atas bantuan  
 beasiswa yang berhasil disalurkan untuk  
 mahasiswa Universitas Indonesia.
22. Yayasan Bina Pemuda Nusantara atas  
 bantuan beasiswa yang berhasil disalurkan  
 untuk mahasiswa Universitas Indonesia.
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23. Pemkab Serang atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia.
24. Ratih Savitri Ali atas bantuan beasiswa  
 yang berhasil disalurkan untuk mahasiswa  
 Universitas Indonesia.
25. Geti Dagang atas kerja sama  
 penyelenggaraan kegiatan Webinar  
 Program Wirausaha Mahasiswa.
26. Siberkreasi atas kerja sama  
 penyelenggaraan Hangout Online.
27. Kantor Berita Antara atas kerja sama  
 penyelenggaraan webinar online. 
28. Mini So atas kerja sama penyelenggaraan  
 kegiatan webinar edutalk
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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 Indonesia.
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Liputan & Publikasi

Li
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NEWS

LIVE NOW

NEWS
NEWS

LIVE NOW

BREAKING

NEWS
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Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi media terhadap aktivitas dan capaian 
para mahasiswa UI setiap bulan. Berikut tautan berita pada bulan September-November 2020

PUBLIKASI MEDIA MASSA ONLINE

Aktivitas Mahasiswa

https://www.lensaindonesia.com/2020/10/29/
hari-sumpah-pemuda-ui-lantik-100-pelajar-
penggiat-pancasila.html

https://www.google.com/amp/s/indopos.co.id/
read/2020/10/05/256220/sekolah-bhinneka-
warna-kita-cetak-duta-pelajar-pancasila/amp/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.wartadepok.com/humaniora/ui-
luncurkan-program-sekolah-bhineka-warna-kita-
untuk-pelajar-sma-se-indonesia/ 

https://www.google.com/amp/s/www.
radardepok.com/2020/10/ui-lantik-100-pelajar-
penggiat-pancasila/amp/
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https://www.google.com/amp/s/jakarta.
tribunnews.com/amp/2020/10/28/peringati-
sumpah-pemuda-ui-resmikan-sekolah-bhinneka-
warna-lantik-100-pelajar-penggiat-pancasila 

 
 
https://www.google.com/amp/s/bogor.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/amp/pr-08798678/
mahasiswa-ui-perkuat-merdeka-belajar-kini-
sasar-siswa-sma-sederajat-perkokoh-nilai-nilai-
pancasila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengabdian Masyarakat

https://independensi.com/2020/10/25/fik-
ui-bantu-tingkatkan-imunitas-masyarakat-
terdampak-pandemi/ 

 
 
https://republika.co.id/berita//qithij349/
ini-langkah-fik-ui-tingkatkan-imunitas-fisik-
masyarakat 
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Prestasi Mahasiswa

https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/8KylO0rk-ui-pertahankan-juara-
umum-gemastik-bidang-it-nasional 

 
https://www.radardepok.com/2020/10/ui-
pertahankan-juara-umum-gemastik-nasional/ 

https://republika.co.id/berita/qioipi380/ui-juara-
umum-kompetisi-it-nasional-di-telkom-university 

https://edukasi.sindonews.com/
read/207442/211/8-kali-boyong-piala-
bergilir-ui-pertahankan-juara-umum-ajang-
gemastik-2020-1603545046 
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https://kumparan.com/telkom-university/
universitas-indonesia-raih-juara-umum-
gemastik-xiii-1uRrIkkLDEX 

https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/
edukasi/pr-86877836/selamat-ui-amankan-
posisi-juara-umum-gemastik-xiii-2020-kalahkan-
its-dan-itb 

 

https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/
pendidikan/pr-96868762/universitas-indonesia-
raih-juara-umum-gemastik-xiii 

https://nusantara.rmol.id/
read/2020/10/25/458095/raih-3-emas-ui-
pertahankan-juara-umum-gemastik-nasional-
bidang-it-5-kali-beruntun 
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NEWS
LIVE NOW

BREAKING

NEWS

https://kabarjatim.com/ui-juara-umum-
gemastik-kompetisi-nasional-bidang-it/ 

https://kabarkampus.com/2020/10/ui-kembali-
juara-umum-kompetisi-it-nasional-2020/ 
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Direktorat Kemahasiswaan UI mendokumentasikan publikasi segala informasi terkait 
kemahasiswaan di media sosial. Berikut gambar publikasi media sosial yang telah kami sebarkan 
pada bulan September-Oktober 2020.

PUBLIKASI MEDIA SOSIAL
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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 

Director 
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris 
 
Editor In Chief 
Devie Rahmawati 
 
Managing Editor 
Mila Viendyasari 
 
Advisor 
A.G. Sudibyo 
  
Journalists 
Aldha Shafrieldha Sihab 
Nurul Ayu Sekarini Habir 
Thoharul Fuad 
Rayinda Ajeng Nasution 
 
Creative Director 
Rahman Rahmadhan 
 
Art Director  
Bimo Kesuma Adi 
Deshadi Tri Agung 
Nathania Adella Panjaitan 
 
Research Team 
Amanda Margareta 
Ananda Ridwasyah 
Anindita Fitria T 
Andini A F 
Aulia Maulida 
Ardesita Yuli K 
Hening Hapsari 
Ismunandar 
Isna Maratu R 
Kadeni 
M Adi Setiawan 
Moch. Muttaqiem 
M Kahar Awaludin 
M Sani Akbar 
Taufik Wisnu Priambodo 
Ulyn Nuha 
Wishnu S 
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