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Halo, Alumni UGM!

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia yang diberikan sehingga Majalah Kabar Alumni 

Universitas Gadjah Mada edisi ke-23 ini dapat diterbitkan. 

Selamat kami ucapkan kepada para wisudawan yang sudah 

menjadi alumni UGM. Semoga ilmu dan pengalaman dari 

bangku kuliah dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan 

negara.

Eksploitasi sumber energi semakin meningkat. 

Permintaan energi terus melonjak seiring dengan 

pertumbuhan penduduk serta industri di Indonesia. Energi 

terbarukan merupakan program pemerintah yang terus 

disuarakan mengingat produksi sumber energi fosil di 

Indonesia semakin menipis. Banyaknya kendala membuat 

energi terbarukan menjadi hal yang awam di tengah 

masyarakat. 

Selaras dengan tema, edisi kali ini menghadirkan 

rubrik “Fokus” yang berisi pandangan Redaksi terkait energi 

terbarukan di Indonesia disertai dengan pendapat ahli 

Kepala Laboratorium Energi Terbarukan, Fakultas Teknik, 

Universitas Gadjah Mada, Ahmad Agus Se�awan, S.T., M.Sc., 

Ph.D. Redaksi juga menyuguhkan rubrik “Profil” yang 

mengangkat profil Gigih Prakoso Soewarto selaku Direktur 

Utama Perusahaan Gas Negara Tbk. terkait dukungan 

terhadap pengembangan energi terbarukan.

Redaksi menyajikan rubrik “Tips” serta beberapa 

berita dalam rubrik “Agenda”, “Seputar Kampus”, dan 

“KAGAMA” seper� edisi sebelumnya.

Perkembangan Majalah Kabar Alumni Universitas 

Gadjah Mada tentunya �dak terlepas dari par�sipasi alumni. 

Untuk itu, silakan memberi kri�k dan saran kepada kami 

melalui alamat surel di alumni@ugm.ac.id.

Salam sukses. Salam Alumni UGM!

@UGMAlumni

@alumniUGM

UGMAlumni
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Tingginya permintaan energi seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan 

yang terus berkembang. Produksi yang semakin 

berkurang dari tahun ke tahun �dak sebanding 

dengan tuntutannya.  Oleh karena sangat 

bergantung pada energi fosil terutama minyak bumi, 

tentu menimbulkan kekhawa�ran sebab sumber 

tersebut bukanlah energi yang terbarukan. 

Indonesia sebagai negara tropis dengan letak 

geografis yang strategis, merupakan negara yang 

potensial untuk implementasi energi terbarukan. 

Adanya energi terbarukan diharapkan mampu jadi 

prioritas serta berkelanjutan sehingga mengurangi 

ketergantungan pada energi fosil. 

Potensi sumber energi terbarukan seper� 

biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan 

energi angin cukup besar. Meskipun demikian, 

pemanfaatan energi-energi tersebut masih 

terbatas. Selain dari sisi harga yang belum 

kompe��f bila dibandingkan energi fosil yang masih 

disubsidi oleh pemerintah, penguasaan teknologi 

yang rendah hingga ketersediaan dana untuk 

pengembangan, peneli�an, hingga investasi dalam 

pemanfaatan energi terbarukan menjadi kurang 

memadai. 

Energi Terbarukan,
Solusi untuk Negeri

[Foto: W.Fathur]



Perkembangan energi terbarukan di 

Indonesia sendiri masih terbilang belum cukup 

progresif mengingat kurangnya informasi untuk 

masyarakat awam. Pemerintah Indonesia sudah 

menetapkan untuk pemakaian energi terbarukan 

sebanyak 23% namun hingga sekarang masih 

menyentuh angka 9%. Hal tersebut disampaikan 

langsung oleh pakar energi terbarukan, Ahmad Agus 

Se�awan, S.T., M.Sc., Ph.D. sekaligus merupakan 

Kepala Laboratorium Energi Terbarukan di 

Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika 

(DTNTF), Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

“Energi terbarukan di Indonesia masih 

membutuhkan promotor. Energi terbarukan bukan 

menjadi sumber alterna�f bagi Indonesia, namun 

sudah menjadi satu-satunya pilihan,” ungkapnya.

Membawa isu energi terbarukan menjadi 

sebuah kebijakan kemudian diterapkan oleh negara 

menjadi salah satu tujuan asisten professor di 

DTNTF ini. Selain itu, perencanaan jangka panjang 

yang futurisik juga merupakan tujuan untuk 

pengembangan energi terbarukan di Indonesia. 

Pemikiran yang pesimis mengenai sumber energi 

Indonesia di masa depan menjadi keraguan sendiri 

bagi masyarakat Indonesia dalam melihat peluang 

energi terbarukan.

“Kita harus melihat realitas bagaimana 

Indonesia beberapa tahun kedepan. Indonesia 

harus berani membuat rencana bahkan hingga 

tahun 2045 nan�, karena apa yang dibangun 

sekarang akan menyelamatkan generasi selanjutnya 

dan Indonesia di masa depan,” ujar asisten professor 

yang akrab dipanggil Pak AAS ini.

Pernah melakukan pengembangan project 

terkait sistem energi hybrid di Marampit bekerja 

sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdik�), energi 

terbarukan bisa menjadi sumber energi di se�ap 

pulau yang �dak terjangkau oleh pusat.  Se�ap 

wilayah Indonesia diyakini memiliki sumber energi 

terbarukan sehingga alangkah baiknya jika 

pengembangan energi terbarukan bisa menjadi 

sumber energi bagi 17.000 pulau yang ada di 

Indonesia. Project yang dilakukan oleh AAS 

merupakan ��k awal pembuk�an konseptual. Tugas 

selanjutnya adalah melakukan diseminasi di tempat-

tempat lain.

Funding dan energy policy menjadi dua hal 

utama yang bisa mendorong pengembangan energi 

terbarukan sebagai solusi untuk permasalahan 

sumber energi fosil Indonesia yang semakin 

menipis. Dukungan pemerintah dan masyarakat 

juga �dak kalah pen�ng untuk bisa menyebarkan 

pengetahuan tentang sumber energi yang terbaik 

untuk generasi bangsa masa depan.

Akademisi  dan prak�si  harus terus 

menyuarakan pen�ngnya energi terbarukan. 

Sebagai  kaum milenial ,  bangsa Indonesia 

seharusnya bisa memikirkan Indonesia jauh 20 

tahun ke depan atau lebih. Apa yang dilakukan 

sekarang akan berdampak di masa depan. Begitu 

p u l a  d e n g a n  e n e r g i  t e r b a r u k a n  a k a n 

menyelamatkan bangsa dari kekurangan energi di 

masa depan. Mulailah mencari informasi dan 

memperkaya pengetahun terkait energi terbarukan 

karena energi terbarukan merupakan solusi bagi 

permasalahan sumber energi di bumi per�wi saat ini 

dan di masa depan. [Winona]
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Gigih
Prakoso Soewarto

“Dukungan PGN
untuk Pengembangan

Energi Terbarukan”

Indonesia sebagai negara yang 

banyak menggunakan energi fosil kini mulai 

mencari sumber lain untuk keperluan energi 

mendatang. Hal tersebut membuat banyak 

perusahaan energi mencari alterna�f untuk 

cadangan sumber energi, sehingga isu 

e n e r g i  t e r b a r u k a n  m u l a i  m e n j a d i 

perbincangan hangat. 

Gigih Prakoso Soewarto adalah 

Direktur Utama PT Perusahan Gas Negara 

Tbk. (PGN), alumnus Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Berkiprah di perusahaan gas 

membuat Gigih melihat potensi gas bumi 

yang terdapat di Indonesia. Mencuatnya isu 

energi terbarukan tentu akan berkaitan 

dengan perusahaan gas sebagai salah satu 

sumber energi terbarukan.

“PGN terus mendorong generasi 

milenial untuk menguasai pengembangan 

teknologi khususnya energi terbarukan,” 

ungkapnya.

Gigih mengatakan, jika Indonesia ingin 

mendorong sektor industrinya, pengetahuan 

tentang energi terbarukan harus terus dibangun. 

PGN terus membangun serta memperluas 

infrastruktur gas sekaligus memperkenalkan gas 

sebagai energi bersih yang bermanfaat. Selain itu, 

PGN juga terus menggali potensi sumber energi 

terbarukan guna memajukan perusahaan sehingga 

bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

PGN sebagai salah satu perusahaan 

nasional terbesar di Indonesia, terutama dalam 

bidang transportasi dan distribusi gas bumi, 

memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan 

gas domes�k. Tentunya PGN terus mengembangkan 

berbagai macam inovasi agar masyarakat luas bisa 

turut merasakan manfaat dari penggunaan gas 

bumi. Salah satu bentuk implementasi energi 

t e r b a r u k a n  y a n g  d i l a k u k a n  P G N  a d a l a h 

pengembangan biogas sebagai energi lokal 

masyarakat. Dukungan itu diwujudkan dalam 

pembangunan 10 reaktor biogas dengan kapasitas 

6-12 kubik di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
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Tidak hanya menciptakan energi biogas, 

PGN juga mendorong masyarakat untuk terus 

mengembangkan potensi lain yang ada di sekitar, di 

antaranya adalah merin�s pupuk organik berbahan 

bioslurry, yaitu biogas yang diaplikasikan pada 

tanaman cabai ,  sayur,  dan buah-buahan. 

Penggunaan pupuk diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.

“PGN terus membangun dan menggali 

potensi energi terbarukan yang ada di beberapa 

daerah sebagai bentuk dukungan atas program 

pemerintah terkait  pengembangan energi 

terbarukan,” ungkap Gigih.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

pengelola gas bumi di Indonesia, PGN senan�asa 

mendukung pengembangan energi lokal yang dinilai 

aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan efisien 

u nt u k  m e m e n u h i  ke b u t u h a n  s e h a r i – h a r i 

masyarakat. Sektor gas akan terus berkembang 

sebagai salah satu sumber energi terbarukan, 

karena dilihat dari sisi harga, gas masih lebih 

terjangkau dibanding dengan sumber energi 

terbarukan yang lain. Selain itu, Indonesia masih 

memiliki cadangan gas cukup banyak untuk 

kebutuhan masa depan.

Gigih juga menambahkan bahwa energi 

terbarukan �dak hanya menjadi pemikiran golongan 

tertentu saja, karena energi terbarukan merupakan 

solusi untuk masalah nasional. Salah satu bentuk 

dukungan PGN adalah adanya kerja sama dengan 

UGM untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), khususnya untuk mahasiswa yang 

tertarik berkontribusi dalam peneli�an dan 

pengembangan energi terbarukan. Dukungan 

tersebut berupa beasiswa, magang, dan rekrutmen 

langsung.

Gigih berharap bahwa �dak hanya PGN, 

namun juga perusahaan industri lainnya dapat turut 

mendukung energi terbarukan yang merupakan 

program pemerintah saat ini. PGN akan terus 

berinovasi untuk mendukung pengembangan 

energi terbarukan di Indonesia.

Kekhawa�ran terhadap sumber energi di 

masa depan tentu merupakan masalah bersama di 

masa kini. Oleh karena itu, diperlukan akademisi dan 

prak�si untuk bisa merealisasikan energi terbarukan 

di Indonesia. Hal tersebut menjadi tugas bersama 

sebagai masyarakat Indonesia untuk terus 

membuka mata dan paham mengenai kondisi 

sumber energi yang ada di Indonesia. Peran satu sisi 

saja �dak cukup jika �dak ada dukungan dari 

sekitarnya. Maka dari itu, energi terbarukan harus 

terus dikembangkan agar bisa menjamin kehidupan 

Indonesia di masa mendatang. [Winona]
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TIPS [Foto: Aan]

Cara Mengatur

Gaji Pertama
Menjadi seorang fresh graduate dan langsung 

mendapatkan pekerjaan tentu menjadi sebuah 

pencapaian awal yang sangat membanggakan. 

Setelah sebulan bekerja, hal yang dinan�kan pun 

�ba, menerima gaji pertama! Keinginan untuk 

segera membeli barang-barang yang diinginkan 

tentunya seringkali menjadi tujuan awal saat 

pertama kali menerima gaji sehingga akhirnya �dak 

dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder 

diri sendiri. Bagi kalian yang akan menerima gaji 

pertama, berikut adalah hal-hal yang harus 

dilakukan untuk bisa mengatur gaji pertamamu agar 

�dak habis begitu saja dan bisa mulai menabung 

untuk investasi masa depan.

1. Kontrol diri dari kesenangan sesaat

Tingginya antusiasme saat menerima gaji 

pertama tentu dirasakan oleh hampir seluruh 

karyawan. Banyak yang langsung mencatat apa 

saja barang-barang yang ingin dibelinya, mulai dari 

baju, sepatu, aksesoris, dan sebagainya. Namun, 

hal  tersebut  bukanlah untuk memenuhi 

kebutuhan melainkan hanya untuk kesenangan 

sesaat. Pen�ng untuk bisa mengontrol diri dari 

membeli barang-barang yang bukan merupakan 

kebutuhan primer. Memenuhi keinginan untuk 

kesenangan sesaat hanya akan menghabiskan gaji 

pertamamu dengan cepat. 

Untuk menghindarinya, mulailah membeli 

barang untuk kesenangan yang bertahan lama dan 

menunjang untuk kehidupan sehari-hari. Memilah 

keinginan dan kebutuhan secara cerdas adalah 

cara untuk bisa berpikir dengan matang sebelum 

memutuskan untuk membeli barang.
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2. Mencatat dan menyeimbangkan 
pengeluaran

Euforia saat menerima gaji pertama 

akan berlangsung empat hari hingga satu 

minggu pertama. Hal ini biasanya membuat 

kita lupa diri dan terus ingin memanjakan 

diri setelah bekerja keras. Namun, jangan 

lupa untuk mencatat pengeluaran agar 

kondisi keuangan tetap terkontrol.

M u l a i l a h  m e n c a t a t  s e � a p 

pengeluaran dan pemasukanmu se�ap hari 

a ga r  b i s a  m e n g e s � m a s i  ra t a - ra t a 

pengeluaran perbulan. Cobalah dengan 

membuat da�ar pengeluaran untuk 

kebutuhan primer seper� uang makan, 

transportasi, cicilan, dan tagihan, lalu 

kebutuhan tersier seper� shopping atau 

hangout dengan rekan agar pengeluaran 

bisa seimbang dan terkontrol. 4. Konsisten 

Memulai langkah pertama untuk hal 

yang lebih baik tentu bukan hal yang mudah. 

Namun, jika sudah bisa mengambil langkah 

tersebut, hal yang selanjutnya dilakukan 

adalah tetap terus melangkah. Begitu pun 

dengan mengatur gaji pertama. Jika sudah 

bisa mengontrol dan menabung dari gaji 

pertama, maka gaji untuk bulan-bulan 

selajutnya pun harus demikian. Selain untuk 

investasi masa depan, konsisten dalam 

mengatur dan mengolah gajimu akan 

membentuk kepribadianmu menjadi lebih 

tertata.

Buatlah catatan di smartphone kamu 

atau di buku catatan kecil sebagai pengingat 

apa saja yang harus kamu lakukan saat 

menerima gaji. Biasakan untuk �dak 

menambah keperluan tersier jika �dak 

dibutuhkan. 

Jadi, setelah mendapat gaji pertama, 

jangan langsung dipakai untuk 'membayar' 

kerja keras dan menghabiskan semuanya, 

ya! Pikirlah dengan matang sebelum 

menggunakan gajimu untuk memenuhi 

kebutuhanmu baik untuk sekarang maupun 

untuk masa depan. Semangat bekerja! 

[Winona]

3. Memulai investasi

Jika sudah yakin bisa mengontrol 

pengeluaranmu, tabungan dan investasi 

merupakan hal pen�ng lainnya yang harus 

dipikirkan agar gaji pertamamu bisa 

digunakan untuk memulai hal berguna 

untuk masa depan. 

Menyisihkan sedikit dari hasil gaji 

pertama untuk tabungan tentu saja 

merupakan hal yang cukup berat terutama 

di saat kamu sedang ingin membeli banyak 

keperluan untuk dirimu sendiri. Cobalah 

untuk membuka rekening bank khusus 

untuk tabungan dan langsung sisihkan 10% 

atau 15% dari gaji pertamamu dan jangan 

pernah mencoba untuk menggunakannya. 

Lakukan hal tersebut se�ap kali menerima 

gaji sebelum kamu menggunakannya untuk 

keperluan.
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KAGAMA

Syawalan KAGAMA Menjalin Silaturahmi

Masih dalam nuansa Idulfitri, KAGAMA 

Virtual bersama dengan Subdirektorat Hubungan 

A l u m n i  U n i ve rs i ta s  G a d j a h  M a d a  ( U G M ) 

mengadakan kegiatan Syawalan pada hari Minggu, 

(9/6). Acara yang diselenggarakan di Lantai 1 Grha 

Sabha Pramana UGM dimulai sejak pukul 10.00 WIB, 

diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan Himne Gadjah Mada.

Sulastama Raharja, mewakili KAGAMA 

Virtual, dalam sambutan menyampaikan bahwa 

KAGAMA Virtual �dak hanya secara virtual namun 

juga sudah secara langsung memberikan bantuan 

kemanusiaan seper� membangun sekolah dan TPS 

sebagai bagian dari kegiatan KAGAMA Virtual.

“ S e l a i n  i t u  K A G A M A  V i r t u a l  j u g a 

memberikan anggaran khusus untuk beasiswa,” 

ungkap Tama.

Pada kesempatan tersebut Rektor UGM, 

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU. 

menyampaikan bahwa KAGAMA sebagai wadah 

para alumni agar dapat selalu hidup rukun sebagai 

sebuah keluarga. KAGAMA banyak memiliki 

program-program kemanusiaan dan bantuan bagi 

mahasiswa yang �dak mampu.

Pada acara Syawalan ke-9 yang diadakan 

oleh KAGAMA Virtual tersebut, Ganjar Pranowo, 

S.H., M.I.P., selaku Ketua Umum PP KAGAMA, turut 

hadir.

“KAGAMA selalu bisa menghadirkan ide 

krea�f yang dapat menghasilkan keuntungan yang 

digunakan untuk sumbangan atau bantuan,” ungkap 

Ganjar.

Ganjar juga menambahkan bahwa bagi 

seluruh KAGAMA agar dapat saling merangkul. 

Syawalan diadakan sebagai wadah di mana para 

KAGAMA bisa bertemu dan kembali menjalin 

silaturahmi. Tidak hanya saling menyapa di media 

sosial namun juga pen�ng untuk menyapa maupun 

bertukar cerita secara langsung.

Acara dilanjutkan dengan tausiah yang 

disampaikan oleh Ustadz Sentot Haryanto mengenai 

hikmah syawal, dilanjutkan dengan presentasi oleh 

para KAGAMA dari berbagai bidang seper� 

KAGAMA Beasiswa & Dana Abadi, KAGAMA Wri�ng, 

KAGAMA Running, KAGAMA Bersepeda, dan masih 

banyak lagi. 

Selain melakukan presentasi, bagi masing-

masing bidang KAGAMA juga men-display infomasi 

di tempat yang sudah disediakan oleh para pani�a 

sehingga jika ada yang ingin tahu lebih dalam bisa 

berdiskusi langsung dengan penanggung jawab.

Kegiatan syawalan yang dilaksanakan tentu 

akan membangkitkan kembali memori di hari yang 

masih fitri ini. Silaturahmi kembali terjalin bagi 

KAGAMA yang akan mulai disibukkan dengan 

kegiatan masing-masing. [Winona]
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KAGAMA Kalimantan Barat:
KAGAMA untuk Pembangunan Negeri

K e l u a r g a  A l u m n i  G a d j a h  M a d a 

( K A G A M A )  s e m a k i n  m e m p e r e r a t 

persaudaraannya hingga ke seberang pulau. Halal 

bihalal bersama KAGAMA yang diselenggarakan 

di Pon�anak pada Minggu (3/6), di Pendopo 

G u b e r n u r  K a l i m a n t a n  B a r a t  t e r s e b u t 

berlangsung meriah dan penuh keakraban.

Acara halal bihalal dihadiri oleh Ketua 

Umum PP KAGAMA, Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., 

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, S.H., 

M.Hum., alumni UGM yang berada di Kalimantan 

Barat, tamu undangan, dan mahasiswa KKN 

Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketua Pengda 

KAGAMA Kalimantan Barat, Prof. Dr. Thamrin 

Usman, DEA., memberikan sambutan sekaligus 

membuka acara pada siang itu. 

T h a m r i n  m e n y a m p a i k a n  b a h w a 

KAGAMA Kalbar �dak hanya berbak� untuk 

Kalimantan Barat namun juga untuk Nusantara 

seper� yang tertuang dalam lirik Himne Gadjah 

Mada. Thamrin percaya bahwa komitmen para 

alumni Gadjah Mada untuk selalu berkontribusi 

bagi negeri �dak perlu diragukan lagi.

“Saya yakin bahwa di mana pun berada, 

a lumni  Gadjah Mada pas� akan se la lu 

memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Thamrin juga berharap bahwa acara halal 

bihalal KAGAMA ini dapat mempererat tali 

persaudaraan KAGAMA dan KAGAMA dengan 

keluarga alumni universitas lain.

Ganjar dalam sambutannya mengatakan 

bahwa yang disebut sebagai alumni pas� memiliki 

rasa, masa lalu, dan sejarah yang mengikat. 

“Ciri dari alumni UGM biasanya lugu. Ke�ka 

ditanya berapa gaji yang diinginkan, maka rata-rata 

akan menjawab terserah. Kerjanya �dak terekspos 

tapi �ba-�ba jadi presiden” ungkap Ganjar disambut 

dengan gelak tawa.

Selain itu, Ganjar juga mengumumkan 

secara langsung untuk mengerahkan KAGAMA 

Kalbar dalam membantu pembangunan Kalimantan 

Barat. Ganjar menambahkan pula bahwa KAGAMA 

akan terus membantu dan berkontribusi bagi 

seluruh provinsi yang ada di Indonesia agar dapat 

terus berkembang.

Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat, 

juga turut serta dalam memberikan sambutan. 

Sutarmidji menerangkan bagaimana pembangunan 

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang 

ada di Kalimantan Barat. Perlu adanya solusi terkait 

permasalahan yang ada di Kalimantan Barat 

terutama terkait dengan pembangunan desa-desa 

yang masih dirasa kurang.

“Dengan bersinergi bersama KAGAMA, saya 

percaya bahwa kita bisa bersama mempercepat 

pembangunan Kalimantan Barat untuk menjadi 

provinsi yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan 

banyak potensi yang ada,” ungkap Sutardmiji. 

[Winona] 
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KAGAMA Kalimantan Barat: KAGAMA untuk Pembangunan Negeri
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KAGAMA Washington DC:
Membawa Gadjah Mada Mengharumkan Bangsa

Kunjungan Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada (KAGAMA) Washington DC ke 

Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah 

satu buk� bahwa UGM merupakan rumah bagi 

se�ap alumninya. Hubungan yang terus dibangun 

baik melalui kunjungan maupun kerja sama adalah 

wujud nyata dari kontribusi para alumni untuk terus 

mendukung peningkatan pengembangan kualitas 

UGM.

Kunjungan yang dilaksanakan pada Kamis 

(27/6) tersebut disambut oleh Rektor UGM, Prof. Ir. 

Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU. beserta 

Direktur Kemitraan, Alumnni,  dan Urusan 

Internasional, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., 

di Ruang Rektor, Gedung Pusat UGM. Pengurus 

KAGAMA Washington DC yang hadir adalah Ketua 

Pengcabsus KAGAMA Washington DC, Abdul Nur 

Adnan.

Pada wawancara tertulis, Nur Adnan 

mengatakan bahwa KAGAMA Washington DC yang 

dibentuk pada tahun 2011 ini sangat erat rasa 

persahabatannya. KAGAMA Washington DC 

memiliki kegiatan untuk semakin memperat 

hubungan alumninya dengan mengadakan Season's 

Gathering. Kegiatan ini dilakukan sekurang-

kurangnya 4 kali dalam setahun sesuai dengan 

musim yang ada di Amerika. Pertemuan ini 

diselenggarakan di rumah anggota-anggota 

KAGAMA Washington DC atau ke beberapa tempat 

wisata. Memulai kegiatan dengan menyanyikan 

Himne Gadjah Mada, kegiatan selanjutnya diisi 

dengan presentasi salah satu anggota mengenai 

b e r b a ga i  m a ca m  h a l  m i s a l nya  m e n ge n a i 

pengalaman perlawatan alumni ke luar Amerika, 

diskusi ar�kel, hingga bedah buku. 

Membawa nama almamater UGM tentu 

menjadikan KAGAMA Washington DC memiliki ciri 

khas tersendiri yaitu gotong-royong dan tetap 

membina  s i laturahmi .  Dua  ha l  tersebut , 

disampaikan Nur Adnan, selalu ditunjukkan oleh 

KAGAMA Washington DC dalam se�ap kegiatannya.

Alumnus FISIPOL yang juga ketua pengurus 

KAGAMA Washington DC ini menyampaikan bahwa 

KAGAMA Washington DC berencana menyumbang 

untuk mengadakan kegiatan diskusi tentang 

hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam 

rangka memperinga� hubungan diplomasi antara 

Indonesia dan Amerika Serikat yang ke-74 tahun 

melalui kegiatan yang akan diselenggarakan oleh 

KBRI.

Sebagai alumni UGM yang berkiprah di luar 

negeri, Nur Adnan mengatakan bahwa alumni yang 

bekerja di bidangnya masing-masing dan menjaga 

nama bangsa dengan baik selama berada di luar 

negeri, merupakan salah satu bentuk sumbangan 

mereka bagi bangsa Indonesia agar semakin dikenal 

oleh dunia internasional. 

Rektor UGM dan KAGAMA Washington DC 

berharap bahwa akan terus ada kerja sama 

kedepannya untuk bersama mencetak alumni yang 

berkualitas. Nur Adnan berpesan bahwa sesama 

alumni harus terus menggalang tali silaturahmi 

terutama di luar negeri, jika memungkinkan, Nur 

berharap bisa melakukan pertemuan akbar 

internasional KAGAMA di luar negeri. [Winona]
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Profesionalisme dan Integritas
sebagai Kunci Sukses

Menjadi Direktur Utama di perusahaan 

ternama tentu bukan merupakan hasil yang instan. 

Banyak kapasitas dari dalam diri seseorang yang bisa 

terus di�ngkatkan dan dikembangkan. Sesuai 

dengan namanya, Direktur Utama PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk., Gigih Prakoso Soewarto, 

merupakan sosok yang gigih dan tekun dalam 

mencapai kariernya. 

Dalam acara pembekalan calon wisudawan 

program Pascasarjana UGM, Selasa (23/4) di Grha 

Sabha Pramana UGM, Gigih menyampaikan bahwa 

sebagai lulusan UGM, alumni harus memiliki daya 

saing yang kuat dan rasa percaya diri yang �nggi. 

Mengingat banyaknya universitas lain yang juga 

mencetak banyak lulusan, alumni UGM harus 

memiliki kompetensi yang kuat untuk dapat 

bersaing di dunia kerja.

Dalam kariernya, Gigih tentu juga memiliki 

landasan e�ka yang dapat mengantarkan Gigih 

menjadi Direktur Utama PGN sekarang. “Knowledge 

dan kompetensi harus terus di�ngkatkan agar kita 

bisa memberikan inovasi baru di perusahaan 

tempat kita bekerja,” ujarnya.

Gigih menambahkan ketekunan terhadap 

satu hal tentu akan membuahkan hasil yang 

maksimal. Konsistensi juga pen�ng untuk dibangun 

guna memaksimalkan kapasitas yang ada di dalam 

diri seseorang. Sosok yang sebelumnya banyak 

berkarier di Pertamina tersebut mengatakan bahwa 

profesionalisme dan integritas merupakan prinsip 

hidup yang terus dipegang ke�ka ia bekerja.

“Profesionalisme dan integritas merupakan 

hal yang pen�ng ke�ka kita bekerja. Di mana pun 

kita bekerja, pen�ng untuk memberikan yang 

terbaik ke perusahaan kita,” ungkap Gigih.

Harmoni antara pikiran, perkataan, dan 

perbuatan yang dilandaskan e�ka yang luhur dapat 

meningkatkan integritas seseorang. Alumnus 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah 

Mada tersebut mengatakan bahwa pen�ng dalam 

diri seseorang untuk memiliki kredibilitas dalam 

dirinya agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Gigih berharap semua sumber 

daya manusia yang berkiprah di PGN dapat 

menanamkan nilai-nilai tersebut.

Gigih berpesan pada calon wisudawan 

untuk menggunakan ilmu yang telah mereka 

dapatkan selama kuliah dan berkontribusi bagi 

perusahaan tempat mereka bekerja. “Tetap posi�f 

melihat masa depan dan yang terpen�ng harus 

tetap professional dan terus berkontribusi 

semaksimal mungkin,” ungkapnya. [Winona]

Pembekalan Wisuda Pascasarjana 
Periode April 2019
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Menjadi Insan Mandiri
untuk Menggapai Mimpi

Sederhana dan penuh rasa peduli adalah 

karakteris�k UGM yang selalu ditanamkan oleh 

Rivan Achmad Purwantono. Hal tersebut terlihat 

dari pembawaan sosok alumnus Fakultas Filsafat 

Universitas Gadjah Mada (UGM) ini ke�ka mengisi 

acara Pembekalan Calon Wisudawan Program 

Sarjana dan Diploma Periode Mei 2019 pada hari 

Selasa, (5/21). Rivan juga menyampaikan bahwa 

kebanggaannya yang utama adalah menjadi 

keluarga alumni UGM.

“UGM �dak hanya mengajarkan tentang 

belajar dan bekerja, tetapi juga mengajarkan saya 

tentang kehidupan,” ujar Rivan.

Rivan, yang sekarang menjabat sebagai 

Direktur Konsumer PT Bank Bukopin Tbk. 

menambahkan, sebagai alumni UGM yang hidup di 

zaman perubahan jangan pernah takut untuk 

bermimpi, karena jika takut untuk bermimpi maka 

�dak akan mendapatkan apa-apa di kemudian hari.

Perjalanan menjadi Direktur Konsumer PT 

Bank Bukopin Tbk. dicapai Rivan melalui mimpi yang 

terus ia pupuk. Mulai dari customer service hingga 

menjadi kepala cabang merupakan mimpinya yang 

bertahap. Selalu berperan ak�f dan berani 

berinovasi mengantarkan Rivan menjadi kepala 

cabang dalam waktu kurang dari 4 tahun. Tidak 

hanya berkutat di bidang bankir, Rivan juga pernah 

menggelu� beberapa bidang lain seper� marke�ng 

dan pengajar.

Rivan menyampaikan bahwa generasi 

sekarang atau sering disebut sebagai generasi 

milenial harus memiliki sifat kemandirian. 

Kemandirian bukanlah sebuah bentuk keegoisan. 

Kemandirian akan memupuk jiwa yang tangguh dan 

memacu diri untuk terus berinovasi.

Sosok yang meni� karier menjadi bankir ini 

juga mengajak para calon wisudawan untuk 

mempersiapkan diri guna menghadapi revolusi 

industr i .  Pekerjaan harus menjadi  wadah 

pengembangan diri. Sebagai bagian dari keluarga 

Gadjah Mada, Rivan mengatakan bahwa alumni 

harus menjadi insan yang mengambil peran, bukan 

hanya orang yang memakai segala sesuatu yang lahir 

dari industri namun juga menciptakan yang baru di 

zaman perubahan ini.

“Alumni UGM harus memiliki kepekaan 

sosial yang �nggi dan dapat menjaga hubungan 

persaudaraan sesama alumni UGM. Hal ini menjadi 

pen�ng karena sebuah perubahan terkadang 

dimulai dari kondisi dalam lingkungan yang paling 

kecil,” ujarnya.

Menjaga pertemanan serta hubungan akan 

mengantarkan seseorang untuk menger� ar� dari 

tanggung jawab. Apapun yang menjadi tanggung 

jawab atau amanah yang diberikan harus 

diselesaikan dengan baik. Ke�ka melakukan suatu 

amanah dengan baik, value yang diterima �dak 

hanya materi namun juga kualitas diri yang bagus.

Rivan menekankan bahwa alumni UGM 

harus menjadi insan mandiri yang berani berinisia�f 

mengambil peran untuk mencapai kesuksesan. 

“Sukses adalah hasil dari perencanaan yang baik 

dengan proses yang baik. Semua orang dapat 

melakukan perencanaan dan juga mengontrol 

prosesnya sehingga dapat mencapai keberhasilan. 

Maka dari itu, jangan takut untuk bermimpi dan 

merencanakan prosesnya,” ujar alumnus yang 

memulai kariernya sebagai customer service bank 

tersebut.

“Setelah mencapai sebuah kesuksesan, 

pen�ng untuk memberikan penghargaan kepada 

diri sendiri untuk terus menumbuhkan semangat, 

untuk terus dapat bermanfaat bagi sekitar,” 

tambahnya. [Winona]

Pembekalan Wisuda Diploma dan Sarjana Periode Mei 2019
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KAMPUS
SEPUTAR

Kaum milenial sebagai generasi yang 

mampu bersaing di era disrup�f. Mereka 

memiliki kompetensi untuk menemukan ide-ide 

baru di industri Indonesia.

PLN mengajak generasi milenial untuk 

berkiprah bersama membangun negeri yang 

disampaikan melalui talkshow yang diadakan di 

Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, 

Kamis (25/4). Generale Manager PLN Distribusi 

Jawa Timur, Bob Saril, menyampaikan bahwa 

sebanyak 63% generasi milenial yang tergabung 

dalam manajemen PLN, banyak memunculkan 

inovasi baru terkait pengembangan listrik untuk 

kesejahteraan bangsa.

“Listrik merupakan hal yang sangat 

pen�ng bagi bangsa dan negara. Tidak hanya 

menumbuhkan industri dan menciptakan 

lapangan pekerjaan,  l istr ik  juga dapat 

m e m b a n g u n  p e r e ko n o m i a n  n e g a r a ,” 

pungkasnya.

Bob juga menambahkan bahwa listrik 

juga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi melalui banyaknya investor yang 

masuk. Di tengah urgensi pasokan listrik negara, 

PLN berkomitmen untuk terus menambah 

pasokan listrik yang tercukupi. PLN berharap 

investor akan menjadi pendukung usaha kaum 

milenial. 

Selain itu, teknologi akan mendukung 

energi masa depan. PLN sedang mencoba teknologi 

berbasis smart grid. Smart grid akan membuka 

peluang untuk menciptakan energi listrik yang lebih 

baik kedepannya. Salah satu yang dikenalkan dalam 

smart grid adalah EBT (Energi Baru Terbarukan), 

misalnya dalam pengaplikasian terhadap motor 

listrik. 

Senada dengan yang disampaikan Bob Saril, 

EVP Talent Development PLN, Karyawan Aji juga 

m e n g a t a k a n  b a h w a  g e n e r a s i  m i l e n i a l 

berkompenten untuk memunculkan inovasi-inovasi 

b a r u  te r u ta m a  m e m b u at  s t rate g i  d a l a m 

menghadapi kemajuan teknologi.

“Kaum milenial adalah generasi yang akan 

memunculkan banyak jenis pekerjaan baru, namun 

juga membunuh banyak jenis  pekerjaan,” 

ungkapnya di hadapan lebih dari 2.000 peserta yang 

hadir.

M e n g h a d a p i  i n d u s t r i  4 . 0  g u n a 

mengop�malkan industri abad ini, PLN merancang 

sistem free �me yang dirasa akan cocok dengan 

sistem kerja masa kini. Hal tersebut merupakan 

salah satu upaya PLN untuk dapat terus bertahan di 

era persaingan industri yang sangat rawan. 

“PLN akan terus mengembangkan layanan 

untuk mempermudah proses maupun pemenuhan 

listrik bagi masyarakat,” tambah Aji. [Winona]

PLN: Membangun Negeri
bersama Generasi Milenial
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Sharing Session 
Bersama PT Mitsui Indonesia

PT Mitsui Indonesia bekerja sama 

dengan Universitas Gadjah Mada mengadakan 

sharing session bersama alumni dan mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis, (3/5). 

Acara yang diselenggarakan di Lantai 2 Gedung 

Perpustakaan Pusat UGM tersebut membahas 

mengenai budaya kerja di Jepang yang 

dilanjutkan dengan penyampaian profil 

perusahaan PT Mitsui Indonesia dan Mitsui 

Ta lent  Deve lopment  Program .  Kepala 

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri, I Made 

Andi Arsana, Ph.D.,  hadir memberikan 

sambutan sekaligus membuka acara.

P a d a  s a m b u t a n n y a ,  A n d i 

menyampaikan bahwa UGM menyediakan 

alumni yang siap untuk belajar menjadi lebih 

baik. Andi juga berharap banyak alumni yang 

bisa bekerja dan mengembangkan potensi 

dirinya di PT Mitsui Indonesia.

Acara sosialisasi program talent 

development ini juga diberikan gambaran 

kehidupan bekerja di Jepang dan bekerja 

dengan orang Jepang.
“Salah satu ciri khas dari bekerja di Jepang 
adalah mereka memiliki kaizen atau con�nuing 
improvement. Se�ap waktu akan ada 
perbaikan step by step agar bisa menjadi 
semakin baik. Diibaratkan seper� anak tangga 
yang semakin lama semakin �nggi,” ujar 
Rahendra Kusherybowo, Divisi Personalia PT 
Mitsui Indonesia.

PT Mitsui Indonesia merupakan salah satu 

perusahaan Jepang yang dominan bergerak di 

bidang manufaktur. PT Mitsui Indonesia juga 

merupakan perusahaan yang mengedepankan 

improvement bagi sumber daya manusia. Hal 

tersebut  d i tun jukkan  mela lu i  banyaknya 

management training untuk Talent Development 

Program yang dilaksanakan untuk calon-calon 

pekerja guna mempercepat karier agar bisa naik ke 

level yang lebih �nggi.

PT Mitsui Indonesia juga memberikan 

beasiswa untuk belajar dengan metode on the job 

training sehingga pelajar dapat terjun langsung 

dalam prak�k kerjanya. Hal ini bertujuan agar fresh 

graduate yang mengiku� program ini, dapat 

menggali potensinya melalui posisi-posisi yang 

ditempatkan. 

“PT Mitsui Indonesia memiliki banyak 

investasi di berbagai bidang seper� otomo�f, 

manufaktur, hingga pendidikan. Jadi bukan 

merupakan perusahaan yang memiliki satu pabrik 

besar saja,” ungkap Ade Nugroho, Divisi Kimia PT 

Mitsui Indonesia.

Rahendra menyampaikan bahwa melalui 

program ini, calon pekerja dapat mengembangkan 

potensi diri, mengembangkan interaksi dengan 

mitra atau partner, hingga melihat opportunity yang 

bisa diambil untuk meningkatkan level karier. 

“Kami berharap banyak dari teman-teman 

alumni UGM bisa mengambil manfaat dari acara 

sharing session ini dan menjadi tambahan wacana 

dan wawasan terutama mengenai development 

dalam karier,” ujar Rahendra sekaligus menutup 

acara. [Winona]KABAR ALUMNI | 23
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Sahabat
GATHERING

UGM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas peran serta dan kontribusi Sahabat UGM

dalam kegiatan Gathering Sahabat UGM pada 17 Maret 2019
yang telah berlangsung sukses.
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