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U G M  M e n y a p a

Pengantar Redaksi

Halo Alumni UGM,
Merdeka!

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberi-
kan sehingga Majalah Kabar Alumni ini dapat diterbitkan. Selamat kami 
ucapkan kepada para wisudawan yang sudah menjadi alumni UGM. Se-
lamat juga kami sampaikan kepada mahasiswa baru yang akan menuntut 
ilmu di Universitas Gadjah Mada, sebagai calon alumni UGM. 

Pada edisi kedua ini kami mengangkat tema peran UGM sebagai kampus 
perjuangan. UGM didirikan pada tanggal 19 Desember 1949, ditengah 
Agresi Militer II, masa perjuangan revolusi Indonesia dimana semangat 
untuk mempertahankan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan sangat 
kuat. Di setiap sudut kota terpampang tulisan “Merdeka atau Mati!” Ka-
ta-kata itu terngiang sepanjang hari.  Bisa dibayangkan bagaimana kondisi 
saat itu sangat berpengaruh terhadap semua elemen masyarakat, termasuk 
para mahasiswa UGM yang bergabung langsung dengan Tentara Indone-
sia untuk mengangkat senjata. UGM digunakan sebagai posko intelektual 
untuk berjuang.  Oleh karena itu, kali ini kami menampilkan profil Prof. 
Kunto Wibisono, Guru Besar Emeritus Fakultas Filsafat yang pernah men-
jadi anggota Tentara Pelajar. Pada masa revolusi Tentara Pelajar mengambil 
peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

Pada majalah Kabar Alumni ini, kami juga menampilkan beberapa ke-
giatan Kantor Hubungan Alumni dan kantor alumni di fakultas dan 
sekolah di UGM, rangkuman kegiatan agenda Kagama, tips karier. Ter-
dapat pula liputan tentang Bapak Erry Sunarli, Vice President KMK 
Group, yang menjadi pembicara pada pembekalan Wisuda Pascasarjana 
Juli 2015. Kisah para tokoh penerima gelar doktor honoris causa UGM 
yang berasal dari luar negeri juga turut mewarnai isi majalah ini.  

Pada rubrik ‘Nostalgia’, kami harap partisipasi Alumni untuk men-
girimkan foto nostalgia, juga saran dan kritik, dikirim ke e-mail alum-
ni@ugm.ac.id. Foto, saran, dan kritik yang telah dikirim akan kami 
muat pada edisi berikutnya. Selain itu, kami berharap Alumni tu-
rut mensukseskan pelaksanaan Tracer Study UGM 2015.
 
Salam dari Kampus Perjuangan!

Pelindung:
Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
Dr. Anna Marie Wattie, MA.

Penasehat:
Dr Danang Sri Hadmoko

Penanggung Jawab:
Ariani Ratna Budiati, MA
Merryta Andriani, S.E., Akt.

Editor:
Rhamadinna Fatimah

Editor Pelaksana:
Nirmala Fauzia

Redaksi:
Khairul Arifin
Ramadhan Rizki Saputra

Tata Letak:
Ardianto
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Semangat Kemerdekaan dari 
Kampus Perjuangan
Secara historis, Universitas Gadjah Mada lahir saat 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta. 
Sebagai media informasi, Museum UGM menyajikan kisah 
perjalanan kelahiran UGM saat masa revolusi dengan apik. 
Didalamnya terdapat berbagai diorama yang dirancang de-
ngan elegan. Sisi tengah ruangan, terdapat diorama yang 
menggambarkan UGM sebagai kampus perjuangan. 

UGM lahir dari semangat perjuangan dan kerja keras 
para pendirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. To-
koh yang berjasa besar adalah Dr. Sardjito serta Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX. Dr. Sardjito mendukung penyatuan 
berbagai komponen Perguruan Tinggi di Kota Solo dan 
Klaten yang didirikannya menjadi bagian dari UGM. Saat 

UGM membutuhkan ruang kuliah dan kantor, Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX berperan dalam menyediakan se-
jumlah bangunan di Kraton untuk dimanfaatkan.  

Upaya pemindahan komponen Universitas dari Kota 
Solo dan Klaten menuju Yogyakarta tidak mudah.  Jalan raya 
Klaten-Prambanan dikuasai Tentara Belanda. Guna meng-
hindarinya, jalan-jalan desa dipilih sebagai alternatif  akses 
menuju Yogyakarta. Para mahasiswa dan pegawai UGM 
berjuang bersama dengan mengangkut peralatan pengajaran 
menggunakan pedati. Pada akhirnya ketika UGM benar-benar 
terwujud pada 19 Desember 1949, Prof  Sardjito mendapatkan 
kehormatan sebagai Rektor UGM yang pertama.

UGM yang lahir di tengah kancah revolusi telah 
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“
“

mengabdi untuk mempertahankan kemerdekaan Repu-blik 
Indonesia. UGM menjadi wadah para intelektual untuk 
mempertahankan kemerdekaan.  Banyak sivitas akademi-
ka UGM adalah pejuang-pejuang yang membela bangsa 
dan negara dengan ilmu dan senjata. Dimasa penuh per-
golakan (1945-1950), sivitas akademika bahu membahu 
dengan rakyat dan para pemimpin mempertahankan ke-
daulatan yang baru saja diraih. Memasok makanan, obat-
obatan, senjata, gagasan dan tenaga mutlak diberikan 
saat itu. Bahkan tidak sedikit berkorban nyawa. 

Salah satunya adalah Prof. Herman Johannes. 
Penampilan fisiknya sama sekali tak mengesankan se-
bagai seorang pejuang yang tangguh, terlebih tatkala me-
masuki usia senja. Namun di balik ini semua, Prof. Her-
man Johannes menyimpan potensi dahsyat dalam dirinya. 
Sebagai seorang Akademisi sekaligus Tentara dengan 

pangkat Mayor, Ia menjalankan tugasnya secara pari-
purna. Tidak hanya sekedar sebagai Mahaguru Universi-
tas Gadjah Mada yang tekun memberikan pengetahuan 
kepada mahasiswanya. Begitu panggilan revolusi datang, 
Rektor kedua UGM ini segera berkontribusi menggu-
nakan ilmunya untuk bergerilya angkat senjata.

Menyelami perjuangan Prof. Herman Johannes yang 
tersaji di Museum UGM seperti menyaksikan serial televisi 
Amerika, MacGyver. Pengetahuan Ilmu Fisika dan Ilmu 
Alam yang luas membantunya untuk merakit senjata peng-

hancur dari bahan-bahan seadanya. Berkat kemampuannya, 
Ia ditugaskan untuk membangun dan memimpin laborato-
rium persenjataan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rak-
yat (TKR). Tidak hanya mengurusi laboratorium saja, Prof. 
Herman Johannes turut berperang dalam front gerilya untuk 
menghancurkan sarana vital yang dikuasai Belanda. 

Prof. Herman Johannes tidak sendirian, Museum 
UGM menyimpan cerita perjuangan mahasiswa UGM 
dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka mem-
bentuk pasukan bersenjata yang dikenal dengan nama 
Corps Mahasiswa (CM).  Secara bergilir mereka bera-
da di medan tempur dan menjaga garis demakrasi ber-
sama Tentara Republik. Tak berhenti disitu, para maha-
siswa ini secara sukarela membantu para guru dengan 
mengajar di berbagai sekolah menengah di daerah-dae-
rah mengingat sangat langkanya tenaga guru.  

Prof. Hardjoso Prodjopangarso menjadi pelaku 
dari perjuangan kegigihan mahasiswa UGM melawan ten-
tara Belanda. Pengalamannya berjuang dituangkan dalam 
sejumlah lukisan yang tertata apik di Museum UGM. Pe-
ngabdiannya bagi bangsa tak berhenti saat revolusi mem-
pertahankan kemerdekaan usai. Guru Besar Fakultas Teknik 
ini masih menciptakan berbagai inovasi teknologi terapan 
yang berguna untuk rakyat. Atas perjuangan dan dedikasi-
nya, Prof. Hardjoso Prodjopangarso dianugerahi penghar-
gaan Satyalencana Pembangunan dan Pendidikan. 

Berbagai peristiwa ini menandakan UGM sudah 
siap untuk meneruskan perjuangan meningkatkan mar-
tabat manusia Indonesia. Dari rentetan riwayat perjuang-
an mendirikan UGM diatas, tidak berlebihan rasanya bila 
disimpulkan bahwa pendirian UGM adalah usaha untuk 
meneruskan perjuangan. Ini perlu menjadi pegangan bagi 
seluruh sivitas akademika UGM untuk selalu berkon-
tribusi kepada negeri di mana pun mengabdi. 

           UGM menjadi wadah para 
intelektual untuk mempertahan-
kan kemerdekaan.  Banyak sivitas 
akademika UGM adalah pejuang-
pejuang yang membela bangsa dan 
negara dengan ilmu dan senjata.
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Prof. Kunto Wibisono Siswomihardjo

Profil
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“Dari Masa 
Revolusi 
Hingga 
Bangku 

Intelektual”

 Prof. Kunto merupakan 
doktor filsafat pertama UGM. Se-
lain doktor emeritus, Prof. Kunto 
sempat menjadi anggota Tentara 
Pelajar saat mempertahankan ke-
merdekaan.

      Mahasiswa dan 
alumni hendaknya 
menjaga jati diri dan 
kebesaran UGM sesuai 
norma-norma yang 
seharusnya “

Profil

Meski Prof. Kunto Wibisono Sis-
womihardjo usianya sudah mencapai 
85 tahun, namun ingatan beliau masih 
sangat tajam. Dengan bersemangat be-
liau mengisahkan bagaimana masa mu-
danya ketika bergabung dengan Ten-
tara Pelajar Kompi III Detasemen III 
Brigade 17. “Pada waktu itu saya masih 
SMP kelas 3 di Purworejo. Semua siswa 
mendapat latihan kemiliteran. Kita 
turut menjaga garis pertahanan ber-
sama tentara Indonesia di Semarang,” 
kenangnya. Ketika Perjanjian Renville 
ditandatangani, Prof. Kunto bersama 
teman-temannya asal Purworejo bisa 
kembali ke rumah dan melanjutkan 
pendidikan SMA-nya di Solo dari akhir 
1947 hingga Desember 1948. 

Di akhir tahun 1948, revolusi fisik 
kembali mulai. Bersama 16 orang pe-
lajar dari Purworejo, Prof. Kunto me-
nyusuri jalanan hingga ke perbatasan 
Kebumen – Karanganyar. Me-reka 
menggunakan taktik gerilya, meny-
erang secara tiba-tiba konvoi musuh 
yang sedang lewat. “Kita tidak pernah 
membuka peperangan, diam-diam 
saja. Kalau mereka balas menyerang, 
baru kita lari menyelamatkan diri,” ujar 
ayah dua putri ini terkekeh.

Menurutnya, keberhasilan tentara 
Indonesia mengusir penjajah ti-
dak lepas dari peran rakyat setem-
pat yang banyak berkorban. “Hingga 
saat ini saya juga masih heran. Ke 
mana pun kita pergi, rakyat selalu 
siap dengan logistik dan informasi 
untuk tentara. Hebat sekali,” ung-
kapnya sambil menerawang.

Ketika akhirnya perang resmi berakhir, 
Prof. Kunto dan 18 kawannya sesama 
kompi di Kedu Selatan memutuskan 
untuk menempuh pendidikan di Uni-
versitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di 
tahun 1951, resmilah beliau menjadi 
mahasiswa Sosial dan Politik UGM 
yang masih berlokasi di Pagelaran Ker-
aton Yogya. “Dulu kita diberi uang saku 
Rp 125,- dari KUDP (Kantor Urusan 
Demobilisasi Pelajar). Itu juga sudah 
cukup untuk jajan,” jelasnya.

Selama kuliah, ada banyak hal yang 
dilakukan Kunto muda. Misalnya saja, 
beliau bersama kawan-kawannya tu-
rut berjasa dalam mendirikan SMA 
Persiapan Negeri Purworejo. Seko-
lah yang sekarang bernama SMAN 

1 Purworejo ini pun menjadi SMA 
pertama yang berdiri di kabupaten. 
“Walau cuma sempat mengajar Tata 
Negara selama dua tahun, tapi saya 
tetap bangga murid-murid saya ba-
nyak yang mentas,” katanya.

Waktu itu, kuliah bersama Prof. No-
tonagoro merupakan kelas favorit 
beliau. Bersama 200 orang lainnya di 
Siti Hinggil, Prof. Kunto mulai mera-
sa jatuh cinta dengan dunia filsafat. 
“Dulu kalau terlambat, kita tidak be-
rani masuk. Cuma bisa mendengarkan 
dan mencatat dari luar saja,” paparnya. 
“Berbeda dengan mentalitas maha-
siswa sekarang yang sudah melong-
garkan sopan santun kan?” ujar lulusan 
sarjana UGM tahun 1958 ini.

Kecintaannya pada filsafat kemudian 
menuntunnya menempuh Post Gradu-
ate Study pada tahun 1970 – 1972 demi 
mendalami filsafat barat di Leuven, Bel-
gia. Beliau pun melanjutkan studi S3-
nya di Leiden, Belanda di 1979 berkat 
undangan Prof. Dr Mr CA van Peurs-
en, guru besar di Belanda sekaligus 
promotornya. Prof. Kunto kemudian 
diuji doktoralnya di UGM pada tahun 
1982, yang membuatnya menjadi dok-
tor filsafat pertama di UGM.

Prof. Kunto dianugerahi gelar emeri-
tus, sehingga hingga saat ini beliau ma-
sih aktif  mengajar dan bahkan menguji 
mahasiswa S2 dan S3 di UGM. Beliau 
juga sempat menjadi anggota Dewan 
Riset Nasional di Dikti. “Sejelek-jelek-
nya saya sekarang masih mencoba 
meneruskan sinau, belajar,” papar ka-
kek dua cucu yang masih mengoleksi 
buku-buku perjuangan ini.

“Sebagai mahasiswa dan alumni 
Universitas Gadjah Mada, hendak-
nya kita tidak hanya bangga na-
mun juga tetap menjaga jati diri, fi-
losofi, dan menjaga kebesaran nama 
UGM sesuai dengan norma-norma 
yang seharusnya,” pesan Prof. Kun-
to mengakhiri kisahnya.

“
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Pahami dasar yang benar.        
Terdapat beberapa bagian yang wa-

jib disertakan dalam CV. Seperti kontak 
personal, pendidikan dan kualifikasi, 
pengalaman kerja, serta keahlian yang 
relevan dengan pencari kerja.

Presentasi adalah kunciya.
CV harus dicetak dalam ke-

adaan bersih dan dapat dilihat de-
ngan jelas. Pastikan bahwa CV-mu 
tidak dalam keadaan terlipat maupun 
sobek.

Letakan informasi penting dari 
bagian atas ke bawah pada halaman 
pertama. Hal ini akan membuat pencari 
kerja nyaman dan fokus ketika memba-
ca  informasi tentang dirimu.

Batasi CV anda 
Kriteria CV yang bagus ha-

rus jelas dan singkat. Kamu juga ti-
dak perlu menyertakan nomor hala-
man. Fungsi CV adalah meyakinkan 
bahwa kamu merupakan pekerja yang 
potensial yang mereka cari. Karena 
pencari kerja biasanya akan memer-
iksa berlembar-lembar CV, maka se-
baiknya CV kamu singkat.

Memahami posisi dan peran 
pekerjaan yang akan dilamar

Hal yang tak kalah pen-
ting yang harus dilakukan ketika in-
gin melamar pekerjaan adalah me-
mahami secara keseluruhan dan 
detail informasi terkait perusahaan 
dan posisi yang ingin dilamar.

Sesuaikan CV dengan posisi 
yang ingin dilamar

Mungkin, seringkali kamu ber-
tanya mengenai kriteria yang perusahaan 
butuhkan dan bagaimana menyesuai-
kan dengan kemampuanmu? Kuncinya 
adalah buat CV berisi keahlian yang 
sespesifik mungkin. Hindari kesan yang 
bersifat umum dalam CV.

Buat keahlian benar-benar 
terlihat

Pada bagian pengisian kolom 
keahlian, jangan lupa sertakan keahlian 
yang membedakan dari pelamar lainnya 
agar pencari kerja dapat “melihatmu 
dalam kerumunan”. Bagian tersebut 
dapat diisi dengan kemampuan ko-
munikasi, komputer, kerjasama dalam 
kelompok, masalah yang pernah kamu 

selesaikan, serta bahasa asing.

Berikan ketertarikan
Deskripsikan posisi yang per-

nah kamu tempati dalam team, or-
ganisasi, atau perusahaan sebelum-
nya yang menunjukan bahwa kamu 
orang yang penuh inisiatif.

Pengalaman kerja
Pada bagian ini jelaskan ke-

ahlian dengan bahasa tegas dan rasa 
percaya diri tinggi. Sertakan kata sep-
erti “mengembangkan, mencapai, 
dan mengatur”. Hubungkan antara 
kemampuanmu dan peran pekerjaan 
akan dilamar. 

Tambahkan Referensi
Referensi dapat datang dari se-

seorang yang mengenal dengan baik 
kinerja di perusahaan sebelumnya. Jika 
kamu termasuk fresh graduate, rekomen-
dasi dapat berasal daru dosen.

Pastikan CV up to date
Sangat penting melakukan re-

view pada CV secara berkala. Jangan    
lupa cantumkan pengalaman atau ke-
ahlian yang baru dicapai di dalamnya. 
Sebagai contoh, jika kamu terlibat 
dalam kegiatan volunteer, proyek baru, 
atau semacamnya.

Langkah Mudah Membuat CV

Ketika melamar pekerjaan, Curriculum Vitae (CV) merupakan 
salah satu tiket untuk meyakinkan pihak HRD saat proses in-
terview. Tetapi, apakah kamu yakin jika CV-mu benar-benar 
dibaca? Sebenarnya membuat CV yang bagus sangatlah mu-
dah.
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Pada edisi kali ini, Kabar Alum-
ni telah mewawancarai Widodo, S.T.P., 
M.Sc. Lulusan Fakultas Teknologi Per-
tanian tahun 2000 didapuk menjadi 
kepala Museum UGM. Berikut petikan 
wawancara bersama beliau.

• Bagaimana awalnya anda bisa 
berkecimpung di tempat ini?

Sejak 2002 saya sudah mengabdi kepada 
almamater dengan bekerja di Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyara-
kat. Kira-kira bulan November 2012 
saya ditugaskan oleh pimpinan saya di 
LPPM dan Wakil Rektor Bidang Penel-
itian dan Pengabdian Masyarakat untuk 
mengawal proposal inisiasi pendirian 
museum UGM yang diajukan oleh tim 
dari Pusat Studi Pancasila. 

• Bagaimana mendapatkan dan 
menyeleksi barang-barang 
yang dipajang di museum?

Pada awalnya tim kurator yang telah 

dibentuk menggelar rapat dewan ku-
rator lantas membuat storyline yang 
akan dipamerkan di museum. Dari 
storyline tersebut kami mencari arte-
fak-artefak yang memiliki nilai se-
jarah yang berkaitan dengan UGM. 
Singkatnya, barang-barang tersebut 
memiliki hubungan dengan UGM 
atau tokoh-tokoh UGM. 

• Ada cerita menarik dari usaha 
mendapatkan barang-barang 
tersebut?

Ketika kita berkunjung ke rumah al-
marhum Prof. Notonegoro di kom-
pleks Keraton Surakarta untuk me-
ngambil beberapa barang yang bernilai 
sejarah. Rumah tua tersebut hanya di-
jaga oleh mantan asisten dan juga pem-
bantunya. Keluarga besarnya tinggal di 
Jakarta. Kita masuk ke loteng tempat 
penyimpanan barang-barang yang su-
dah tidak dipakai. Sampai di sana kita 
ambil tas tenteng milik Prof. Notone-

goro. Semua barang yang diambil dari 
rumah tersebut sudah dibuat berita 
acara kemudian dimasukkan ke dalam 
mobil. Sampai di Jogja ketika barang-
barang diturunkan dari mobil, hanya 
tas tersebut yang tidak ada. Semua 
orang ketika ditanya satu persatu tidak 
ada yang mengaku. Dicari di sela-sela 
mobil juga tidak ada. Beberapa bulan 
kemudian, sekitar 5-6 bulanan, saya 
kembali ke sana untuk mengecek lagi 
apakah tas itu ada di situ. Ternyata tas 
tersebut ada di tempat semula. Pada-
hal dulu saksinya banyak dan sudah 
diberita acarakan. Kami berpikir sih 
barangkali itu tas kesayangan beliau. 
Tapi ini mungkin ya. Kejadian ini 
jadi pengalaman kita untuk hati-hati 
dalam mengambil barang.

• Sejauh mana pengelolaannya 
dilakukan?

Museum UGM dipimpin oleh tim 
yang dipimpin oleh seorang kepala 
museum. Pengelolaannya berada di 
bawah koordinasi Wakil Rektor Bi-
dang Penelitian dan Pengabdian Ma-
syarakat secara langsung. Kami juga 
dibantu para relawan dari mahasiswa. 
Biaya pengelolaan tempat ini diam-
bil dari anggaran universitas. 

• Apa saja kendala yang dialami 
dalam pengelolaan museum?

Pertama, kepedulian terhadap benda-
benda tinggalan leluhur sangat rendah 
sekali. Benda-benda tersebut masih di-
anggap sebagai benda yang tidak punya 
harga/nilai. Kedua, karena apresiasi 
dari masyarakat rendah dan memberi-
kan stigma yang kurang baik terhadap 
benda-benda sejarah tersebut, maka si 
pengelola tidak punya motivasi dan gai-
rah. Ketiga, supporting stakeholder bidang 
budaya dan pihak yang berwenang 
masih rendah. Belum tuntas. 

• Lantas bagaimana harapan 
Bapak?

Mestinya museum dikelola secara 
profesional. Lebih terlembagakan 
dengan baik. Kemudian saat ini kan 
sivitas akademika UGM sudah tahu 
kalau universitas ini punya museum. 
Hanya saja kepeduliannya belum ter-
wujud. Sebenarnya untuk menunjuk-
kan kepedulian terhadap museum 
bisa dilakukan dengan berbagai ma-
cam cara. Misalnya dengan menjadi-
kan museum sebagai pusat kegiatan. 
Para pelajar bisa berkumpul untuk 
belajar bersama. Bisa juga dijadikan 
sebagai tempat nongkrong dan lain 
sebagainya. Pada dasarnya pendirian 
museum ini sudah tepat jika universi-
tas berkenan dan peduli untuk meng-
angkat nilai jati diri UGM.

Langkah Mudah Membuat CV

Ikhtiar Mengawetkan Sejarah 
Melalui Museum

Widodo, S.T.P., M.Sc.
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Mengasah Keterampilan Berbicara di 
Depan Publik

“Berbicara di depan publik 
adalah salah satu kemampuan yang 
mutlak dibutuhkan mahasiswa setelah 
lulus”. Demikian pesan yang disam-
paikan Ninda Nindiani, TV Presenter 
dan trainer public speaking dalam 
Career Talk and Exploration: No More 
Speak Less. Acara ini diselenggara-
kan di Ruang Seminar Perpustakaan 
Pusat UGM lantai lima pada Jumat 
(12/6). Dihadapan 40 peserta yang 
hadir, Ninda Nindiani membagi pen-
galaman dan tips selama berkarier 
di bidang public speaking.

“Kita bisa menjadi apapun asal-
kan kita selalu konsisten,” ungkap Erry 
Sunarli, Vice President KMK Group 
ketika mengawali acara Pembekalan 
Wisuda Pascasarjana Universitas Gad-
jah Mada pada hari Selasa (28/7) di 
Grha Sabha Permana UGM. Tak hanya 
konsisten dalam bekerja, tapi seseorang 
juga harus fokus dalam menentukan 
gol besar hidupnya. Hal ini dibutuh-
kan seseorang apabila ingin memper-
tahankan kesuksesannya.

“Banyak orang yang sukses tapi 
kemudian jatuh. Ditangkap KPK mis-
alnya. Oleh karena itu, selain konsisten 
dalam bersikap, kita juga harus para-
noid, dalam artian waspada, pandai me-
lihat situasi dan kesempatan,” ujar Erry. 

Seseorang pun harus memiliki kreati-
vitas, berpikir berdasar pengalaman, 
serta out of  the box agar dapat selalu 
berhasil dalam kehidupannya.

Terkait hal ini, beliau pun me-
nerangkan signifikansi belajar dalam 
kehidupan. “Sama halnya seperti gad-
get yang Anda miliki, kalau tidak terus 
di-update, nilainya akan turun tidak ter-
pakai. Perusahaan juga menuntut Anda 
untuk memiliki informasi dan penge-
tahuan terbaru,” jelasnya. Dengan be-
lajar, bukan berarti sumber ilmu hanya 
dari sekolah formal saja. Terdapat ba-
nyak hal di dunia ini yang bisa dijadi-
kan pelajaran, salah satu caranya adalah 
dengan banyak membaca.

Mengawali diskusi, Ninda 
memberikan tips untuk menjadi 
speaker yang handal. Perempuan yang 
mengawali karier sebagai penyiar dan 
presenter ini seringkali mengalami 
berbagai kendala saat berbicara di de-
pan publik. Perasaan takut dan tidak 
percaya diri menjadi kendala yang 
dialami banyak orang ketika ingin 
berbicara di depan publik

Kemampuan berbicara tidak 
akan berkembang baik jika tidak di-
latih terus menerus. “Obat untuk bisa 
berbicara di depan publik adalah lati-

Lulusan jurusan Hubungan In-
ternasional UGM tahun 1993 ini juga 
menekankan pentingnya berterima ka-
sih, baik itu kepada teman, orang tua, 
juga kepada Tuhan. “Ketika kita ber-
terima kasih, kita akan menjadi orang 
yang lebih baik. Tak hanya itu, dengan 
bersyukur hal-hal baik pun akan datang 
ke kehidupan kita dengan sendirinya,” 
papar bapak dua anak ini.

Kesuksesan tidak akan meng-
hampiri seseorang begitu saja. Setelah 
menetapkan gol, berusahalah keras 
untuk mencapai cita-cita tersebut. 
“Memang kita tidak bisa menebak 
masa depan, tapi kita bisa men-
ciptakannya,” tutup Erry

Erry Sunarli: Ciptakan Masa Depanmu Sendiri! 
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Pada hari Jumat (26/6), Biol-
ogy Career and Alumni Development 
Center (BCADC) menggelar kegiatan 
Career Guidance yang diadakan tiap 
bulannya. Di bulan Juni ini, BCADC 
mengangkat tema “CV Preparation dan 
Interview” yang diisi oleh dosen Fakultas 
Psikologi Universitas Gadjah Mada Idei 
Khurnia Swasti, S.Psi., M.Psi..

Pelatihan ini dibagi dalam tiga 
sesi besar. Sesi pertama diisi tentang 
bagaimana memilih pekerjaan yang 
tepat bagi seseorang. “Terdapat ban-
yak pegawai yang merasa tidak nya-
man dengan pekerjaan yang telah di-
jalaninya saat ini. Banyak faktor yang 
mendasari hal tersebut, mulai dari tidak 
cocoknya sistem kerja hingga partner 
kerja,” ungkap Idei. Beliau menjelas-
kan bahwa hal seperti itu sebenarnya 
dapat dicegah dengan mengenali po-
tensi dan kepribadian diri. Dengan 
begitu, kesalahan dalam memillih 
pekerjaan dapat dihindari.

Sesi selanjutnya, Idei menjelas-
kan tentang bagaimana menyusun 
CV yang baik dan benar. “Para pela-

BCADC Persiapkan Mahasiswa 
Memasuki Dunia Kerja

han dan praktek terus menerus”, ujar Alumni Sastra Peran-
cis angkatan 1985 ini. Ia juga menambahkan, untuk tampil 
percaya diri diperlukan penguasaan materi dan penampilan 
yang mendukung agar pendengar merasa nyaman.

Ninda berujar bahwa kemampuan public speaking yang 
baik akan mempermudah seseorang untuk menjual ide dan 
mempengaruhi orang banyak. Oleh karenanya, membuat 
orang lain mengerti dan tertarik dengan topik yang dibi-

mar kerja kadang kurang memahami 
bagaimana menyusun CV dengan baik. 
Misalnya terlalu banyak menuliskan 
prestasi yang kurang sesuai dengan 
latar belakang perusahaan yang dituju,” 
jelasnya pada para peserta. Kesalahan-
kesalahan kecil seperti ini sering kali 
dibuat para pelamar kerja hingga HRD 
di perusahaan tersebut kurang ter-
tarik untuk merekrut mereka.

Di sesi terakhir, peserta diajak 
untuk membahas persiapan mengha-
dapi wawancara kerja. Idei menjelas-
kan tentang bagaimana cara berpa-
kaian, cara bersikap, teknik menjawab 
pertanyaan wawancara, dan memahami 
pertanyaan jebakan. “Wawancara kerja 
merupakan titik paling krusial yang 
menentukan diterima atau tidaknya di 
suatu perusahaan. Kesalahan sepele 
dalam wawancara membuat pewawan-
cara kadang mengurungkan niatnya 
untuk merekrut Anda bergabung di 
perusahaannya” papar Idei.

carakan penting untuk diperhatikan. “Saat berbicara, ar-
tikulasi harus jelas, jangan berbicara terlalu cepat dan 
jaga kontak mata dengan audiens,” sarannya. Pada sesi 
terakhir, Ninda mengajak seluruh peserta seminar untuk 
berlatih teknik public speaking secara langsung.

Keluarga Alumni Universitas 
Gadjah Mada Jawa Timur (KAGAMA 
Jatim) menggelar acara Silaturahim Ak-
bar KAGAMA Jatim dan Sosialisasi 
Temuan Situs Plawangan di Surabaya 
pada hari Sabtu (6/6). Sebanyak 300 
alumni UGM yang berdomisili di Jawa 
Timur dan sekitarnya meramaikan aca-
ra tersebut. Di acara ini, Rektor UGM 
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., 
Ph.D serta Rektor Universitas Negeri 
Surabaya Prof. Dr.Swarsono, yang juga 
merupakan alumnus UGM.

Kegiatan ini ditujukan un-
tuk mempererat rasa kekeluargaan 
antaralumni serta menghidupkan 
kembali kejayaan KAGAMA Jatim. 
“Tiga Wakil Gubernur Jawa Timur 
pernah diisi lulusan UGM. Bahkan, 
pada zaman dulu ada satu fakultas 
di perguruan tinggi kenamaan yang 
semua dosennya berasal dari UGM,” 
papar Ketua Pengda KAGAMA Ja-
tim Arif  Afandi. Ia pun menyebut-
kan bahwa nama besar KAGAMA di 
Jawa Timur pernah membuat iri para 
alumni perguruan tinggi lain. 

Silaturahim Akbar ini diharap-
kan menjadi gong kebangkitan ke-
giatan KAGAMA Jatim yang sempat 
vakum Ke depannya, kegiatan serupa 
akan rutin dilaksanakan tiap bulan-
nya serta roadshow ke berbagai pengcab 
KAGAMA di Jawa Timur.

Sementara itu Prof. Ir. 
Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D 
dalam sambutannya mengajak para 
alumni untuk menjiwai semangat 
socio-entrepreneurial yang merupak-
an visi baru Universitas.

Acara kemudian dilanjut-
kan dengan sosialiasi temuan situs 
Candi Plawangan di Mojokerto yang 
merupakan jejak peninggalan kera-
jaan Majapahit. Sosialisasi temuan 
sejarah tersebut merupakan komit-
men UGM terhadap kebudayaan 
dan kebenaran sejarah. 

KAGAMA Jatim 
Gelar Silaturahim 
Akbar
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Mewadahi Alumni Melalui Unit 
Pelayanan Alumni

“Lembaga Unit Layanan Alum-
ni (UPA) dan Karier perlu dibentuk 
dan dikembangkan sebagai langkah 
strategis guna mewadahi alumni UGM 
yang tersebar di seluruh Indonesia,” 
ujar Dr. Anna Marie Wattie, M.A., Di-
rektur Kemitraan, Alumni, dan Urusan 
Internasional UGM dalam pembu-
kaan seminar bertajuk “Unit Pelayanan 
Alumni dan Karier” pada Jumat (29/5) 
bertempat di Ruang Multimedia, Ge-
dung Pusat UGM. Hadir sebagai nara-
sumber, Nurhadi, S.T (Direktur ECC 
UGM), Arief  Nurwidyantoro, S.Kom., 
M.Sc (Direktorat Sistem dan Sumber 
Daya Informasi UGM), Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin (Direktur Sumber Daya 
Manusia UGM), Harnowo Supriyo-
Widodo, S.E (Direktorat Keuangan 
UGM) dan Dr. Noor Siti Rahmani, 
M.Sc (Dosen Psikologi UGM). Acara 
ini dimoderatori oleh Maun Budiyanto, 
S.T., M.T, selaku Wakil Direktur Bi-
dang Penelitian, Pengabdian dan Kerja 
Sama Sekolah Vokasi UGM.

Pada sesi pertama, Dr. Anna 
Marie Wattie, M.A, menyampaikan pen-
tingnya membentuk dan mengembang-
kan Unit Pelayanan Alumni dan Karier 
di setiap Fakultas/Sekolah di UGM. Ia 
menjelaskan layanan ini bermanfaat se-
bagai media informasi bagi para lulusan 
UGM dalam mengembangkan karier. 
“Unit Pelayanan Alumni mampu mem-
beri informasi seputar beasiswa maupun 
info lowongan kerja kepada mahasiswa 
yang sudah lulus,” ujarnya.

Nurhadi, S.T. banyak memapar-
kan pengelolaan alumni dan karier di 
ECC UGM. Ia menjelaskan ECC me-
miliki portal bernama “Idea Connect” 

Demi memperingati tali per-
saudaraan yang telah lama terjalin, Ke-
luarga Alumni Gadjah Mada (KAGA-
MA) Virtual menggelar acara Syawalan 
KAGAMA Virtual MATARAM Raya 
dan Tumpengan 5 Tahun KAGAMA 
Virtual pada hari Selasa (21/7) yang 
lalu. Bertempat di Desa Wisata Kelor, 
Sleman, Yogyakarta, acara ini dira-
maikan oleh lebih dari seratus alumni 
beserta keluarganya. Tak lupa, Rek-
tor Universitas Gadjah Mada Prof. Ir. 
Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D juga 
turut menghadiri kegiatan KAGAMA 
Virtual (KaVir) tersebut.

Bertepatan dengan momen 
Hari Raya Idul Fitri, para anggota 
KaVir memanfaatkan acara ini un-
tuk mempererat tali silaturahim antar 

sebagai  wadah komunikasi antara-
lumni dan mahasiswa Fakultas Teknik. 
“Dalam portal Idea Connect, para 
alumni bisa saling berbagi informasi, 
pengalaman, bahkan menggalang dana 
sosial,” ujar Alumni Fakultas Teknik 
Angkatan 1998 ini. Sementara Arif  Nur-
wiyantoro, M.Sc, menjelaskan rencana 
UGM dalam mengintegrasikan Sistem 
Informasi bagi Mahasiswa, Alumni dan 
Pegawai UGM. “Kini sedang dirancang 
sistem integrasi bagi Alumni UGM 
agar memudahkan berkomunikasi dan 
bertukar informasi,” ujarnya.

Pada termin kedua, Dr. Noor 
Siti Rahmani mengawali pembicaraan 
mengenai pentingnya kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) bagi 
Unit Layanan Alumni dan Karier. 
“Pegawai harus memiliki etos kerja 
tinggi dan kemampuan berinteraksi 
yang mumpuni dalam mengelola layan-
an alumni ini,” ungkapnya. Sementara 
Dr. Ratminto menjelaskan tugas Unit 
Layanan Alumni adalah mempromosi-
kan dan mengemas alumni agar berha-
sil dan terserap di dunia kerja. “UPA 
harus memikirkan bagaimana menge-
mas tampilan, kompetensi dan bakat 
Alumni harus seimbang agar kompeti-
tif  di dunia kerja,” ujarnya.

Harnowo Supriyo Widodo, S.E, 
menjelaskan dua mekanisme pemben-
tukan Unit Pelayanan Alumni di mas-
ing-masing fakultas/sekolah di UGM. 
Unit ini bisa menyatu atau menjadi 
entitas otonom yang terpisah dibawah 
fakultas/sekolah. “Jika menyatu dengan 
entitas fakultas/sekolah, pelaksanaan 
program dan pengelolaan keuangan 
akan lebih mudah,” sarannya.

Syawalan dan 
Tumpengan 5 Tahun 
KAGAMA Virtual

alumni lewat kegiatan syawalan. Demi 
memeriahkan suasana, panitia telah 
menyiapkan berbagai permainan yang 
dapat diikuti peserta dan keluarganya. 
Misalnya terdapat permainan tangkap 
ikan dan tangkap bebek di dalam ko-
lam yang ditujukan bagi anak-anak. Tak 
mau kalah, para alumni juga mengge-
lar pertandingan mini soccer bagi dewasa 
yang diikuti dengan antusias. Acara 
pun kemudian diakhiri dengan san-
tap siang dengan ikan bakar.

Kegiatan syawalan ini meru-
pakan satu dari banyak program 
lainnya yang dimiliki KaVir. KaVir 
juga bergerak di bidang sosial ma-
syarakat dan lingkungan.
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Kesuksesan tidak selamanya 
didapat dari keberhasilan studi, tapi 
juga diraih dari kesungguhan memba-
ngun karier. Agar karier bisa berkem-
bang, seseorang perlu memiliki passion 
dalam menjalani pekerjaan. Demikian 
inti materi yang disampaikan Yoyok 
Heri Wahyono, Pendiri Waroeng Spe-
sial Sambel dan Tika Yusuf, Manajer 
Swaragama Training Center dalam 
Career Talks and Exploration: Living Up 
to Your Passion! Acara ini diselenggara-
kan di Aula Perpustakaan Pusat UGM 
lantai dua pada Rabu (27/5). Pada ke-
sempatan tersebut, kedua pembicara 
membagi kisahnya dalam menjalani 
kariernya masing-masing.

Mengawali diskusi, Tika 
menceritakan kesuksesannya di bidang 
public speaking dan penyiaran bukan 
datang begitu saja. Kesuksesan yang 
diraihnya diawali dengan kesadaran 
bahwa passion yang diminatinya ada di 
bidang tersebut. Meski latar belakang 
pendidikannya berbeda dengan karier 
yang dijalani, Tika tetap bersungguh-
sungguh menggelutinya. “Dulu gajinya 

hanya 200 ribu,” tuturnya. Gaji yang 
sedikit inilah yang membuat berbagai 
kolega dekatnya meragukan jalan kari-
ernya. “Mama bahkan sampai berkata 
bahwa kalau hanya 200 ribu mending 
diberi mama saja,” ujar lulusan Jurusan 
Hubungan Internasional ini.

Agar memiliki masa depan 
yang baik, pada awalnya orang tua Tika 
lebih menyarankannya untuk bekerja 
di BUMN. Apalagi dengan predikat 
lulusan cumlaude yang disandangnya, 
tentu tidaklah sulit untuk mendapat-
kan pekerjaan di perusahaan-perusa-
haan besar. Namun bekerja sebagai 
pegawai kantoran yang harus berang-
kat pagi, memakai seragam, dan pu-
lang sore tidak disukainya. “Generasi 
kita sekarang kan sukanya santai tapi 
duitnya banyak,” terangnya. Supaya 
orang tuanya tidak ragu, ia bahkan 
berjanji membuktikan jalan kariernya 
dalam dua tahun. “Setelah menyu-
sun target, singkat cerita saya berhasil 
mewujudkannya,” jelasnya. Penghasi-
lannya waktu itu bahkan tidak kalah 
dengan pegawai kantoran.

Keraguan dari keluarga terha-
dap jalan karier yang dijalani juga dira-
sakan oleh Yoyok. “Saat ibu ke Jogja 
dan melihat saya jualan di trotoar jalan, 
ia sempat menangis,” kisahnya. Ibu-
nya lebih menghendakinya bekerja se-
bagai PNS. Sebab, bekerja sebagai PNS 
lebih menjanjikan masa depan yang 
jelas dibandingkan berjualan makanan 
di pinggir jalan dengan enam orang 
pegawai. Meski demikian, Yoyok tetap 
menggeluti dunia kuliner karena sudah 
kepalang cinta. “Itu yang disebut pas-
sion, yaitu bekerja dengan cinta,” tutur 
pria yang memiliki hobi memasak sejak 
SMA ini. Yoyok melanjutkan, ia tidak 
suka apabila orang mengasihaninya 
kala itu. “Saya justru sedih kalau me-
lihat mereka sedih,” ujarnya.

Meski jalan kariernya berbeda, 
ada beberapa kesamaan yang dimiliki 
kedua pembicara tersebut. Keduan-
ya melihat bahwa selain karena usa-
hanya, ada faktor luar yang juga turut 
menentukan kesuksesan kariernya. 
“Modal kemampuan saya hanya 40 
persen, sedangkan 60 persen sisanya 
berasal dari Tuhan dan orang tua,” ujar 
Yoyok. Pendapat ini juga diamini oleh 
Tika. Di samping usaha keras yang di-
lakoninya, ia tidak lupa menjalankan 
ritual-ritual keagamaan seperti sem-
bahyang, puasa daud, dan tahajut. “Hal 
baik apabila dilakukan dengan baik 
hasilnya juga baik,” tegasnya.

Bekerja dengan Passion, Bekerja
dengan Cinta
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Yang Mulia Pangeran Norodom 
Sihanouk dilahirkan di Phnom Penh  
pada tanggal 31 Oktober 1922, putra 
dari Pangeran Norodom  Suramarit dan 
Putri Sisowath Kossamak. Ia menjadi 
raja menggantikan ayahandanya Noro-
dom  Suramarit pada tanggal 25 April 
1941. Ia juga menjadi perdana menteri 
dalam beberapa kali masa jabatan. Ke-
tika menerima penghargaan doktor ho-
noris causa dari UGM jabatannya adalah 
Kepala Negara Kamboja. 

Pada tanggal 24 Februari 1964, 
Presiden Philipina Diosdado Macapa-
gal juga mendapat gelar Doktor Ho-
noris Causa dalam bidang Ilmu Politik 
dari UGM. Presiden Philipina ini lahir 
di Lubao, Pampanga, 28 September 
1910. Ia menjabat sebagai Presiden 
Filipina ke-9 yang terpilih pada tahun 
1961 untuk menggantikan Pre-siden 
Carlos P Garcia.  Ia lulus terbaik dari 

Sebagai sebuah kampus ker-
ak-yatan, Universitas Gadjah Mada 
(UGM) selalu berusaha menjadi wa-
dah krista-lisasi gagasan unggul yang 
berguna bagi kemajuan masyarakat. 
Pemikiran luhur anak bangsa dihargai 
dan dipelajari. Kemudian pencetusnya 
dianugerahi gelar doktor honoris causa. 
Pemikiran beberapa tokoh pemimpin 
bangsa lainnya pun turut diapresiasi. 
Melalui diplomasi penganugerahan ge-
lar honoris causa ini, UGM merintis 
terwujudnya Persatuan Bangsa-bangsa 
Asia Tenggara yang kemudian ber-
metafora menjadi Association of  South 
East Asian Nations (ASEAN). 

Raja Thailand, Bhumibol Adu-
lyadej, merupakan tokoh luar negeri 
pertama yang diberi gelar honoris cau-
sa dari UGM di bidang Ilmu Budaya. 
Ketika menerima penghargaan doktor 
honoris causa pada tanggal 12 Februari 
1960 di Siti Hinggil Yogyakarta (yang 
kala itu Siti Hinggil menjadi Audito-
riumnya UGM) Paduka Yang Mulia 
Bhumibol Adulyadej didampingi iste-
rinya, Ratu Sirikit. Hadir dalam acara  
tersebut selain para guru besar, de-
wan kurator, beserta sivitas akademika 
UGM juga dihadiri Presiden RI Dr. 
Ir. Soekarno beserta para Menteri dan 
pejabat pemerintah lainnya.  

Pada tanggal 30 November 
1962 UGM kembali memberi gelar 
doktor honoris causa kepada tokoh 
luar negeri yakni kepada Raja Kepala 
Negara Kamboja, Paduka Yang Mulia 
Pangeran Norodom Sihanouk. Pem-
berian gelar doktor honoris causa 
dalam bidang Ilmu Keuangan ini dis-
ampaikan dalam Rapat Senat Terbuka 
UGM selain dihadiri para Anggota 
Senat dan sivitas akademika UGM 
juga dihadiri oleh Presiden RI Dr. Ir. 
Soekarno beserta pejabat negara lain-
nya.  Dalam laporan tahunan rektor 
tahun 1963 dikatakan bahwa pembe-
rian gelar  doktor honoris causa ke-
pada Pangeran Narodom Sihanoek ini 
merupakan upaya penggalangan kekua-
tan-kekuatan progresif  dalam upaya 
pembangunan dunia baru.

SD Lubao dan lulus kedua terbaik 
dari SMA Pampanga. Ia berhasil 
meraih gelar Doktor dalam Hukum 
Sipil dan Doktor of  Philosofi (Ph.D) 
dalam bidang Ilmu Ekonomi dari di 
Universitas Santo Tomas.  

Mengawali kariernya sebagai 
pengacara sebuah perusahaan Ameri-
ka di Manila pada tahun 1936, kemu-
dian menjadi asisten hukum Presiden 
Manuel L. Queson. Pada tahun 1948 
ia menjadi sekretaris dua di Kedutaan 
Filipina di Amerika, dan pada tahun 
1949 ia terpilih sebagai anggota De-
wan Perwakilan dan menjabat hingga 
1956, sekaligus menjadi wakil Filipina 
di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
bangsa. Pada tahun 1957 ia menjadi 
wakil presiden (dari Partai Liberal) 
di bawah Presiden Carlos Garcia dari 
Partai Nationalita, dan terpilih sebagai 
presiden pada tahun 1961.

Para Kepala Negara Penerima Honoris Causa

- Presiden Filipina, Diosdado Macapagal

- Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej
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