
Yang saya hormati, 

1. Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

2. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat; 

3. Pimpinan dan anggota Senat Akademik; 

4. Pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar; 

5. Pimpinan Universitas Gadjah Mada; 

6. Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah KAGAMA; 

7. Para pejabat sipil dan militer; 

8. Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan segenap tamu 

undangan yang saya banggakan. 

 

Assalamu‟alaikum warahmatullahiwabarakatuh. 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

 

Pada hari ini, Rabu, 19 Desember 2012, Universitas Gadjah 

Mada genap berusia 63 tahun. Saya mengajak para hadirin 

sekalian untuk memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas karuniaNya sehingga kita 

dapat berkumpul di sini untuk memperingati kelahiran serta 

merefleksikan peran UGM. Semoga Universitas Gadjah Mada 

semakin mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

Indonesia yang dicita-citakan dalam Pancasila. Amiin YRA. 

Sebagaimana telah dilakukan di setiap acara dies, pada acara 

puncak Dies Natalis UGM yang ke-63 ini, rektor akan 

melaporkan capaian UGM tahun 2012. Namun, apa yang dicapai 
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oleh UGM pada tahun ini merupakan akumulasi dan prestasi 

para pemimpin sebelum kami. Periode kepemimpinan Prof. Ir. 

Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D sebagai rektor sebelum saya, telah 

mewariskan banyak capaian yang kemudian kami lanjutkan. 

Perlu kami sampaikan bahwa saya mulai bekerja sebagai rektor 

pada tanggal 28 Mei 2012, dibantu oleh Wakil Rektor yang baru 

pada tanggal 16 Juli 2012. Kepemimpinan di tingkat fakultas 

juga baru, yaitu Dekan dan Direktur Sekolah dilantik pada 

tanggal 8 Oktober 2012, dan Wakil Dekan serta Wakil Direktur 

Sekolah dilantik pada tanggal 7 Desember 2012.  

Sebagai tim yang baru, kami harus cepat belajar menghadapi 

situasi eksternal yang cukup kompleks. Ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 

bulan Agustus 2012 yang lalu, di satu sisi memang telah 

memberikan kepastian hukum bagi UGM. Namun, di sisi lain, 

undang-undang baru ini membutuhkan penyiapan beberapa 

kebijakan implementasinya, terutama pengusulan RPP tentang 

Statuta UGM, dan memberikan masukan lainnya kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini harus kami 

siapkan di tengah kerumitan pergeseran administrasi dari 

BHMN, BLU dan ke PTN badan hukum, serta perumusan 

Rencana Strategik, struktur organisasi dan tata kerja yang baru.  

Berkat dukungan dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, 

Majelis Guru Besar, Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas 

dan Pimpinan Unit Kerja lain pada periode sebelum kami,  maka 

kompleksitas tugas tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. 
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Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras bagi 

kemajuan dan kontribusi UGM untuk bangsa dan negara. 

Sebagai tim yang baru, kami sangat beruntung memperoleh 

warisan kebijakan dan capaian sebagaimana yang sebagian 

akan kami laporkan. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Universitas Gadjah Mada tidak pernah berubah dari mandat 

awalnya, yaitu didirikan dengan mandat untuk mengembangkan 

diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila 

demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa 

Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, UGM berusaha 

keras untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan relevansi 

pendidikan tinggi dalam membantu memecahkan berbagai 

persoalan bangsa. Lulusan 1  yang dihasilkan oleh UGM harus 

menjadi insan yang Pancasilais dengan integritas moral, 

keahlian dan keterampilan yang tinggi yang mengabdi kepada 

kepentingan masyarakat. 

Ilmu pengetahuan yang dikembangkan juga harus mengabdi 

kepada kepentingan masyarakat dan bangsa, yang 

pemanfaatannya dapat melalui organisasi sosial, pemerintah 

maupun industri. Dalam bidang penelitian, Senat Akademik 

telah menetapkan empat prioritas penelitian untuk periode 

2010--2020, yaitu penanganan masyarakat rentan, 
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penyelamatan lingkungan kritis, penguatan dan pendayagunaan 

budaya lokal, dan penguatan kedaulatan bangsa.2 

Selain menghasilkan akumulasi pengetahuan, penelitian 

tersebut harus kami dedikasikan untuk pengabdian kepada 

masyarakat. Kami beruntung bahwa Universitas Gadjah Mada 

telah mempunyai pondasi yang kokoh dalam pengabdian 

kepada masyarakat. Selain oleh unit-unit yang ada di tingkat 

universitas 3 , fakultas dan pusat studi, pengabdian kepada 

masyarakat ini juga dilakukan oleh mahasiswa, yaitu melalui 

program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan 

Masyarakat (KKN-PPM). Pada tahun 2012 ini, sebagaimana 

telah dirintis cukup lama, KKN-PPM telah menasional, dilakukan 

di hampir seluruh pelosok tanah air.4 Semangat ini dikukuhkan 

dalam tema Dies Natalis kali ini yakni “UGM Sebagai Cagar 

Budaya Kebhinekaan dan Kepedulian”. 

 

Hadirin yang saya muliakan, 

Kami bersyukur bahwa Universitas Gadjah Mada telah 

membuktikan prestasinya sebagai Universitas dengan reputasi 

internasional, dengan tetap memegang teguh kebudayaan 

nasional dan kepentingan bangsa. Kami sangat bersyukur 

dengan adanya prestasi yang tiada henti yang dikontribusikan 

oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun 

alumninya.  

Peringkat Internasional Webometrics terbaru yang dirilis Juli 

2012 menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun posisi UGM 
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tidak tergeser dari peringkat pertama di Indonesia, atau 

peringkat 9 dari 100 besar perguruan tinggi terbaik di Asia 

Tenggara. Hal itu berarti bahwa laman UGM banyak dirujuk oleh 

publik dengan kriteria presence 5 , impact 6 , openness 7 , dan 

excellence-nya8. Capaian ini diharapkan terus kita tingkatkan, 

dengan dukungan isi yang bermanfaat bagi masyarakat serta 

jaringan teknologi informasi berkapasitas tinggi. 

Mahasiswa UGM juga secara konsisten mengangkat nama baik 

almamater pada tingkat internasional. Prestasi mereka antara 

lain : 

o Dua medali emas dan satu perak pada ajang Robogames 

2012, di San Mateo, California,  USA.  

o Medali perunggu pada International Robot Contest, di Korea 

Selatan. 

o Penghargaan Terbaik Kategori Standard, kompetisi 

periklanan “7th GATSBY Student CM Award 2012”, di Tokyo. 

o 3rd Best Memorial Award Asia Cup, pada International Law 

Moot Court Competition Asia Cup 2012, di Tokyo. 

o Gold Medal for Best Technology dalam International ICT 

Innovative Service Contest di Taipei, Taiwan.  

o Medali Perak, International Mathematics Olympiad 2012 di 

Argentina. 

o 3rd Ranked Team, 5th Foreign Direct Investment Arbitration 

Moot Competition, di Boston, AS9. 

o Penghargaan di Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 

2012 di Brunei Darussalam. 
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Masih banyak lagi prestasi yang dicapai oleh mahasiswa UGM di 

luar butir-butir penghargaan di atas.10 

Reputasi internasional juga diraih dosen-dosen UGM. Sebagian 

di antaranya adalah staf UGM yang masuk ke dalam 25 ekonom 

dunia berpengaruh 11 , menerima penghargaan ProSPER.Net-

Scopus Young Scientist Award in Sustainable Development 12 , 

dan menerima gelar terbaik kategori Teknologi Tepat Guna pada 

penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 201213.  Selain itu, 

pustakawan UGM juga berhasil memperoleh juara 1 dan 2 

sekaligus dalam lomba penulisan karya ilmiah pustakawan 

berbasis kajian tingkat nasional. Masih banyak lagi prestasi 

tenaga pendidik yang terlalu panjang untuk saya masukkan ke 

dalam daftar ini.14 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Reputasi UGM tersebut merupakan hasil kerja keras semua unit 

kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Fakultas, Sekolah 

Vokasi, Sekolah Pascasarjana, Pusat Studi, dan unit-unit lainnya 

juga memberikan kontribusinya dalam bentuk yang lain. 

Kontribusi dan capaian dari fakultas-fakultas, Sekolah Vokasi 

dan Sekolah Pascasarjana kami laporkan berikut ini.  

Perlu kami tegaskan di sini bahwa Universitas Gadjah Mada 

merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang paling 

komprehensif. Kekayaan disiplin ilmu ini tercermin dari 

keberadaan 18 fakultas, satu sekolah vokasi dan satu sekolah 

pascasarjana, yang mencakup 250 program studi. Melihat 

permasalahan dunia yang semakin multi-dimensional, maka 
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dengan pendekatan komprehensivitas keilmuannya, UGM 

mempunyai kapasitas luar biasa untuk memberikan kontribusi 

kepada bangsa. 

Di tengah kebutuhan untuk menyediakan tenaga trampil lulusan 

pendidikan vokasional, kami melakukan peningkatan kualitas 

proses pembelajaran di Sekolah Vokasi. Peningkatan pelayanan 

kepada mahasiswa, kerjasama dengan industri, pengembangan 

Vocational Career Center, dan serta pengembangan SDM 

menjadi agenda utama. Dosen Sekolah Vokasi cukup banyak 

dikirim untuk studi lanjut di beberapa politeknik di Selandia 

Baru, Jepang dan Jerman. Mahasiswanya juga difasilitasi studi 

ke Jerman dan Jepang15.   

Sekolah Pascasarjana, sebagai unsur penyelenggara pendidikan 

multi-disiplin, juga terus mengembangkan sinerginya dengan 

fakultas-fakultas, dan aktif mengembangkan minat keilmuan 

yang relevan. Hal ini terbukti dengan keaktifan Sekolah 

Pascasarjana untuk menjalin kerja sama dengan institusi 

tingkat nasional dan internasional yang berkualitas16. Namun, 

kekuatan Sekolah Pascasarjana ini dapat terjadi dikarenakan 

adanya dukungan dari berbagai fakultas, dan bahkan pusat 

studi yang ada di UGM. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Sebagai negara dengan kekayaan hayati terbesar nomor dua di 

dunia, diversitas hayati merupakan agenda pendidikan dan 

penelitian yang sangat utama. Fakultas Biologi telah 

bekerjasama dengan institusi nasional maupun internasional 
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untuk pengembangan biodiversitas tropika. Hal ini diperkokoh 

dengan program pendidikan dan penelitian berbasis EfSD 

(Education for Sustainable Development), serta penghilirannya 

ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat17. 

Selain mengembangkan ilmu dasar, Fakultas MIPA juga 

berusaha turut menangani permasalahan masyarakat dan 

bangsa. Dengan pendekatan pendidikan berbasis penelitian, 

Fakultas MIPA telah melakukan puluhan penelitian yang 

hasilnya dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan masyarakat, 

serta penelitian yang dapat diterapkan dalam masyarakat dan 

industri, serta menang dalam beberapa kompetisi 

internasional18.  

Hal serupa juga dilakukan oleh Fakultas Geografi yang 

mengembangkan kerjasama penelitian di bidang perubahan 

iklim, manajemen bencana, migrasi, urbanisasi, sustainable 

livelihood, pembangunan wilayah, remote sensing dan sistem 

informasi geografi19.  Bekerjasama dengan asosiasi mahasiswa 

dan alumni, serta  guru sekolah menengah, Fakultas Geografi 

juga mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan 

Mitigasi Bencana se-Indonesia. 

Sebagai salah satu fakultas terbesar, Fakultas Teknik20 telah 

mempunyai reputasi internasional yang kuat. Selain 

bekerjasama dengan universitas secara bilateral, Fakultas 

Teknik juga aktif di berbagai forum, seperti International Forum 

on Strategic Technology (IFOST), AUN/SEED-Net yang 

merupakan asosiasi pendidikan ilmu keteknikan berpengaruh di 

Asia. Produk-produk penelitian dari dosen dan mahasiswa 
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Fakultas Teknik, seperti energi hibrid dari  matahari dan angin, 

mobil listrik, serta banyak inovasi lainnya. 

Di kluster kesehatan, Fakultas Farmasi telah berhasil 

memperoleh akreditasi dari AUN untuk prodi S1 Farmasi, dan 

juga ISO untuk manajemen pendidikan dan penelitiannya. Jurnal 

Farmasi juga telah terindeks di Google Scholar, Index Copernicus 

dan berbagai situs lainnya, serta siap diindeks di Pro-Quest, 

Scopus, dan Open J Gate. Dalam industri, seorang staf fakultas 

telah mempunyai Paten obat analgetik, dan bersama PT GMUM, 

Fakultas Farmasi juga mengembangkan produk herbal21 .  

Pengembangan penelitian dan kompetensi yang relevan dan 

bereputasi internasional juga banyak dikembangkan di Fakultas 

Kedokteran 22 . Rekognisi dari The Forum for Ethical Review 

Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP), temuan 

sendok cerebral palsy yang sangat membantu anak-anak 

penderita cacat akibat kelainan otak, dan alat kedokteran untuk 

menanggulangi perdarahan pascapersalinan (post partum) 

adalah sedikit contohnya. Sementara itu, Fakultas Kedokteran 

Gigi, sepanjang tahun 2012 telah 4 kali melaksanakan Ujian 

Kompetensi Dokter Gigi Indonesia dengan metode CBT & OSCE. 

Bekerjasama dengan  Unit Publikasi dan Komite Nasional 

Penelitian Kesehatan, Kemenkes RI,  FKG telah mengadakan 

pelatihan dan sertifikasi peneliti klinis Good Clinical Practices23.  

Kepercayaan dari pihak eksternal kepada Fakultas Pertanian 

semakin tinggi. Beberapa kerja sama sinergis dilakukan antara 

lain dengan PT Unilever untuk pengembangan kedelai hitam, PT 

PLN untuk pemberdayaan masyarakat di sepanjang jalur SUTET 
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dan pengurangan sedimentasi Waduk Mrica 24 . Fakultas 

Peternakan, sebagai tindak lanjut dari SEANAS (South East Asia 

Network on Animal Science) Agreement yang ditandatangani 

tahun 2005, pada tahun ini telah melaksanakan pertukaran staf 

dna mahasiswa dengan Faculty of Animal Science and 

Technology (FAST) Maejo University Chiang Mai Thailand25.  

Fakultas Teknologi Pertanian26 terus menerus mengembangkan 

kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam rangka mengantisipasi perkembangan iptek 

yang  cepat dan kebutuhan pembangunan dan dunia industri. 

Sementara itu, Fakultas Kedokteran Hewan semakin 

mempunyai reputasi internasional yang kuat melalui banyak 

kerjasama yang dilakukannya. Sejak setahun terakhir Fakultas 

ini melakukan pembinaan Veterinary School di Laos dan 

Kamboja, bersama dengan IPB27.  

Fakultas Kehutanan sangat giat untuk mendorong penanaman 

kembali hutan alam. Program SILIN telah dikerjasamakan 

dengan pemerintah dan industri. Dan dalam rangka mengurangi 

dampak tsunami dan meningkatkan produktivitas lahan pantai, 

telah berhasil melakukan reklamasi yang memungkinkan petani 

menanam tanaman pertanian di lahan pantai yang semula tidak 

produktif28. 

Dimensi sosial humaniora juga merupakan kekuatan UGM yang 

tidak dimiliki oleh semua perguruan tinggi besar di Indonesia. 

Dalam upaya ikut menyelesaikan persoalan bangsa berbasis 

kearifan lokal, Fakultas Filsafat, melalui Laboratorium Filsafat 

Nusantara (LAFINUS), menjalin kerja sama dengan Pemerintah 
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Daerah dalam merumuskan strategi pembangunan daerah. Di 

samping itu, kurikulum Fakultas Filsafat telah mendapatkan  

pengakuan akademik dari lembaga pendidikan filsafat 

internasional terkemuka. 

Dalam bidang akademik, Fakultas Hukum 29  memperkuat 

program internasionalnya khususnya pada program S-1. 

Program ini dimaksudkan bukan semata untuk merekrut 

mahasiswa asing sehingga meningkatkan pengalaman 

internasional bagi mahasiswa dalam negeri, tetapi program ini 

juga ditujukan untuk melahirkan lulusan dengan jati diri UGM 

yang bekerja di lembaga dan perusahaan internasional di 

Indonesia. Selain itu, Fakultas Hukum juga aktif dalam advokasi 

gerakan anti korupsi di Indonesia, terutama yang dimotori oleh 

Pusat Kajian Anti Korupsi. 

Senada dengan hal tersebut, Fakultas Ilmu Budaya30 juga telah 

mengembangkan jejaring internasional terutama dengan mitra 

di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa. Kegiatan ini 

mencakup kerjasama riset, rintisan double degree, termasuk 

riset bersama antara mahasiswa FIB dengan mahasiswa 

universitas lain. Namun, kegiatan internasionalisasi ini 

dilakukan dengan mendasarkan pada pengetahuan yang 

berakar pada kekayaan budaya nusantara. Internasionalisasi 

Bahasa Indonesia, pembelajaran dari sejarah, naskah-naskah 

Nusantara, pengetahuan lokal, dan peninggalan arkeologi 

merupakan basis pengetahuan yang membawa ilmu sosial 

humaniora lebih berakar pada ke-Indonesia-an. 
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Sementara itu,  semua Jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik 31  telah memiliki laboratorium atau pusat kajian. 

Internasionalisasi juga dikembangkan melalui pembentukan 

International Undegraduate Programe (IUP), program Immersion, 

dan E-lecture. Selain itu, juga telah terbentuk komunitas 

mahasiswa yang mempunyai minat terhadap negara-negara di 

kawasan tertentu, misalnya:  SIpAL (Sociedad Indonesia para 

America Latina), SCANDITY (Scandinavia Community) yakni 

komunitas mahasiswa untuk studi kawasan Skandinavia, dan 

MESI (Middle East Studies Community). 

Fakultas Psikologi  telah mengembangkan indigeneous 

psychology yang telah memperoleh apresiasi internasional. 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap 

masyarakat dan bangsa antara lain melalui Festival Ekspresi 

Sekolah Indonesia Sejahtera, yang melibatkan 600 siswa SMA 

seluruh Indonesia; demikian juga dengan seminar dan 

pengabdian masyarakat32. 

Sementara itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis terus menerus 

memperkuat publikasi ilmiahnya sehingga akan memperlancar 

upaya memperoleh akreditasi internasional AACSB (lembaga 

akreditasi untuk program bisnis dan akuntansi yang sangat 

bergengsi)33 yang saat ini sudah memasuki tahapan akhir.  

 

Hadirin yang saya muliakan, 

Kiprah Pusat-pusat Studi dalam konteks kepedulian kepada 

kepentingan bangsa dan kemanusiaan juga layak dibanggakan. 

Beberapa di antaranya kami laporkan berikut ini.  
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Sebagaimana telah terumuskan dalam Jati Diri UGM, 

pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat 

kebangsaan, kerakyatan dan kenasionalan telah menjadi spirit 

dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UGM. 

Dalam kaitan ini, Pusat Studi Pancasila telah melakukan banyak 

hal, termasuk telah sukses melaksanakan Kongres Pendidikan, 

Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 2012, serta Kongres 

Pancasila IV bertajuk “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai 

Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”34. 

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang 

merupakan kompetensi Pusat Studi Kebudayaan dilakukan 

antara lain melalui pelestarian kebudayaan dan sejarah lokal35. 

Hal ini sangat terkait dengan upaya mengembangkan 

perdamaian sebagaimana dikontribusikan oleh studi-studi 

tentang keamanan, konflik dan kekerasan telah dilakukan oleh 

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian melalui buletin maupun 

buku36.  

Terkait dengan kebutuhan mendesak bangsa Indonesia dalam  

ketahanan pangan nasional, Pusat Studi Bioteknologi telah 

mengembangkan strategi pengembangan tanaman unggul 

berbasis pendekatan bioteknologi 37  dengan bekerjasama 

dengan International Food Policy Research Insitute (IFPRI) dan 

Program Biosafety System (PBS). Pusat Studi Pangan dan Gizi 

telah mengembangkan inovasi dalam pengembangan produk 

pangan, baik di kalangan industri maupun pengembangan 

UMKM. Program-program ini memperkuat apa yang telah 

dilakukan oleh fakultas, dan juga diperkuat oleh komunitas 

diskusi kemandirian pangan yang menamakan diri Jihad 
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Kedaulatan Pangan. Upaya ini juga ditopang oleh Pusat Studi 

Ekonomi Kerakyatan dan Pusat Studi Agroekologi yang telah 

banyak meneliti dan memfasilitasi masyarakat dalam 

peningkatan kapasitas kelembagaan desa mandiri energi, 

pengembangan pasar tradisional, dan konservasi sumberdaya 

alam berbasis masyarakat. 

Isu pangan tersebut terkait erat dengan pengelolaan lahan, 

lingkungan dan kekayaan hayati. Pusat Studi Sumberdaya 

Lahan melakukan kegiatan kerjasama pengembangan 

kapasitas kelembagaan publikasi dan perolehan HAKI terkait 

dengan pengelolaan sumberdaya lahan berkelanjutan dan 

berbasis kewilayahan dan lingkungan serta kebencanaan. Pusat 

Studi Pengelolaan Sumberdaya Hayati telah melakukan 

pelestarian dan pengembangan plasma nutfah yang potensial, 

seperti Jeruk Kedang di Nusa Tenggara Timur dan peningkatan 

kinerja dengan penerapan bioteknologi repoduksi pada Sapi 

Bali. Sedangkan dari sisi kepentingan kesehatan, Pusat Studi 

Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat melakukan penelitian 

yang fokus pada khasiat dan keamanan obat serta 

pengembangan jejaring kerjasama bidang pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka manajemen kesehatan. 

Kegiatan penelitian-penelitian tersebut juga didukung oleh 

keberadaan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

atau LPPT, serta Kebun Pendidikan, Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian atau KP4. LPPT telah lama menjadi 

rujukan masyarakat untuk pengujian laboratorium di bidang 

pangan, lingkungan, dan kualitas bahan yang lain. Selain 
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melayani pusat studi dan fakultas, di tahun 2012 ini lebih dari 

59 perusahaan daerah dan nasional mengadakan kontrak 

kerjasama, begitu juga 37 instansi pemerintah, pusat dan 

daerah .  

Sementara itu, KP4  kini telah menjadi pusat unggulan 

Pertanian Terpadu, yang terdiri atas: Pengelolaan Tanaman, 

Hara, Lengas, Pangan, Pakan, dan Hama Terpadu. Fokus 

program adalah GAMA PANGAN, yang mensinergikan Agro-

produksi, Agri-bisnis, Agro-teknologi, Agro-industri, Agro-wisata. 

 

Bapak Ibu yang saya hormati, 

Studi tentang kekayaan alam tersebut juga harus dikaitkan 

dengan kepentingan pengembangan sumber energi yang 

terbarukan dan permasalahan lainnya. Pusat Studi Energi ikut 

mendorong pengambil kebijakan menstimulasi pengembangan 

biofuel generasi pertama dan kedua 38 . Pusat Studi Bencana 

sepanjang tahun ini telah berhasil memberikan kontribusi bagi 

strategi penanganan bencana serta telah melakukan belasan 

program pengabdian kepada masyarakat39.  

Alam pantai juga menjadi perhatian serius Universitas Gadjah 

Mada. Pusat Studi Sumberdaya dan Teknologi Kelautan 

melakukan pengabdian masyarakat berupa penyusunan 

masterplan beberapa daerah terkait dengan pesisir dan 

kelautan dan ekspedisi katulistiwa. Pusat Studi Ilmu Teknik juga 

telah melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

dan publikasi dalam bidang inovasi rekayasa pantai untuk 

perlindungan abrasi dan ancaman tsunami. 
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Namun, upaya ini harus dikaitkan pula dengan penataan wilayah 

dalam rangka menopang pembangunan yang berkelanjutan, 

terutama di daerah tertinggal. Pusat Studi Perencanaan 

Pembangunan Regional telah berhasil menyelesaikan Studi 

Evaluasi Paruh Waktu Program dan Kegiatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah 

Tertinggal 40 . Guna mengurangi resiko menurunnya kualitas 

lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup sedang menyusun 

konsep Pengelolaan Lingkungan Tambang Rakyat, dengan 

pengamatan pendahuluan dilakukan di berbagai titik di Jawa 

dan pulau Bangka. Pusat Studi Pariwisata melakukan kegiatan 

penelitian pengabdian kepada masyarakat dan publikasi terkait 

dengan perencanaan, evaluasi potensi kepariwisataan untuk 

pemberdayaan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia 

terutama di luar pulau Jawa.  

Sementara itu, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, melalui 

berbagai variasi programnya, memprioritaskan kegiatan pada 

pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan, serta 

mengawal kebijakan nasional tentang pembangunan dan 

pemerintahan desa. Peran pemerintah dalam hal ini juga harus 

dikawal. Sementara itu, Pusat Studi Wanita lebih memfokuskan 

pada isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan 

anak41.  

Penelitian tentang pelayanan publik serta kemiskinan, migrasi 

dan isu kependudukan lainnya banyak dilakukan oleh Pusat 

Studi Kependudukan dan Kebijakan. Pusat studi ini telah banyak 

melakukan kegiatan tingkat internasional, yang menjadi salah 
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satu penopang UGM sebagai universitas penelitian kelas 

dunia42. Sementara itu, pelayanan publik di bidang transportasi 

banyak dilakukan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik 

(PUSTRAL). Pusat studi ini dipercaya oleh Pemerintah di bawah 

koordinasi BAPPENAS untuk memformulasikan konsep 

kebijakan keselamatan transportasi nasional yang diwujudkan 

dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan43. Kajian 

yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik 

tentang  Public Expenditure Analysis and Capacity 

Harmonization (PEACH) dan studi-studi kebijakan ekonomi 

publik lainnya,  juga telah membantu memahami dan 

memperbaiki arah kebijakan pemerintah untuk kemakmuran 

masyarakat dan kepentingan strategis bangsa lainnya. 

Di era gelombang liberalisasi dan globalisasi yang semakin sulit 

dibendung ini, Universitas Gadjah Mada perlu mengawal 

perjalanan bangsa agar semakin mandiri dan menjadi salah 

satu pemimpin dunia ke depan. Pusat Studi Perdagangan Dunia 

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bekerjasama dengan pihak dalam negeri maupun 

luar negeri terkait dengan perdagangan Internasional, termasuk 

dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran, penelitian 

serta pengembangan jejaring kerjasama. Dengan memfokuskan 

pada interkonektivitas lintas batas negara di Asia Pasifik di 

bidang ekonomi dan budaya, Pusat Studi Asia Pasifik telah 

memberikan kontribusi pengetahuan dan kebijakan untuk 

merespon ketimpangan ekonomi, kesenjangan budaya dan 

ketergantungan IPTEKS. Di tengah urgensi untuk menghadapi 

ASEAN single community tahun 2015, Pusat Studi Sosial Asia 
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Tenggara juga merupakan unit yang telah berkontribusi dalam 

memahami hubungan antar pemerintah dan interaksi 

antarmasyarakat di Asia Tenggara. 

Pemahaman dan interaksi dengan masyarakat negara lain juga 

dilakukan oleh beberapa pusat studi berbasis kewilayahan 

lainnya. Pusat Studi Jerman telah melakukan beberapa kegiatan 

pengabdian dan penelitian dengan melibatkan para ahli alumni 

Jerman yang ada di UGM. Pusat Studi Jepang telah melakukan 

beberapa kegitan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bekerjasama dengan Japan Foundation, JICA, 

Toyota Foundation, Sumitomo Foundation, dan lain-lain. 

Sementara itu, Pusat Studi Korea telah melakukan penelitian 

mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Korea Selatan 

dan beberapa publikasi antara lain serial studi tentang Korea. 

Selain itu, pusat studi ini juga melakukan pengabdian kepada 

masyarakat melalui program fasilitasi bagi Guru-guru SMA yang 

berminat pada studi tentang Korea.  

 

Hadirin yang saya muliakan, 

Selain capaian yang sebagian telah saya laporkan, terdapat pula 

banyak permasalahan yang kami hadapi. Di internal universitas, 

masih banyak agenda yang perlu segera kami selesaikan. 

Perbaikan governance, meningkatkan efisiensi dan sinergi antar 

unit yang sangat banyak di universitas kita ini. Peningkatan 

kualitas alat laboratorium serta infrastruktur lainnya, serta 

peningkatan kualitas SDM adalah agenda utama kita ke depan. 

Namun, selain agenda peningkatan kualitas tata kelola, agenda 
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lain yang lebih mendasar adalah mengawal substansi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.  

Seperti yang sekarang menjadi wacana dominan dalam 

pengelolaan pendidikan tinggi di dunia, yang utama dikejar 

adalah reputasi nasional dan internasional, baik melalui lulusan 

maupun publikasi yang mampu berkompetisi di tingkat global. 

Dalam konteks ini, lulusan UGM diharapkan mampu untuk 

berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lain tingkat 

dunia. Publikasi warga UGM juga diharapkan untuk berkelas 

dunia, lebih unggul dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. 

Semangat inilah yang di dalam judul laporan ini diwakili dengan 

frase “Memperkuat Reputasi”, atau dalam bahasa yang lain 

adalah “menjulang tinggi”. 

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah konten, kepentingan 

dan nilai apakah yang direputasikan secara nasional dan 

internasional tersebut. Ibarat pohon yang menjulang tinggi, 

apakah pohon tersebut telah berakar kuat menghujam ke 

dalam bumi. Kami berkomitmen bahwa UGM harus 

mengembangkan ilmu, menularkan nilai dan menghasilkan 

lulusan yang berakar kepada nilai, pengetahuan dan 

kepentingan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila. 

Nilai-nilai Pancasila tidak cukup disampaikan dalam sebuah 

mata kuliah, namun Pancasila harus menjadi nilai yang 

diperjuangkan melalui kurikulum, melalui agenda dan 

metodologi penelitian, dan melalui pembangunan karakter anak 

bangsa. Inilah yang kami sebut sebagai “Memperkokoh Jati 

Diri”. Sebagaimana telah disepakati bahwa UGM adalah 
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Universitas Nasional, Perjuangan, Pancasila, Kerakyatan dan 

Pusat Kebudayaan44. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Di tengah politik yang riuh saat ini, kami mengajak semua pihak 

untuk berkomitmen menjabarkan satu persatu sila-sila dalam 

Pancasila ke dalam kurikulum, ke dalam silabus, ke dalam 

metodologi berpikir, dan kepada perilaku kita. Dengan disiplin 

ilmu yang komprehensif, kami yakin bahwa UGM akan mampu 

memberikan solusi penting bagi permasalahan bangsa. 

Di tengah prestasi pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, 

Bangsa Indonesia masih dilanda permasalahan kemiskinan, 

ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Perpolitikan yang riuh 

belakangan ini justru semakin menjauhkan diskusi dari akar 

masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Masyarakat dan 

pemimpin negeri ini terlalu tersedot perhatian dan energinya 

untuk mengupas masalah, dan membuat masa depan terlihat 

sangat suram. Padahal, rakyat sudah terlalu penat menunggu 

kapan masalah-masalah rakyat dapat dipecahkan.  

Indonesia membutuhkan terobosan gagasan dan langkah yang 

dapat memecahkan masalah domestik, membangun 

kemandirian dan kedaulatan, serta mengawal Indonesia 

berperan signifikan dalam kepemimpinan dunia. Dalam 

knowledge and information based society sekarang ini, UGM 

dapat memegang peran penting dalam memobilisasi kekuatan 

untuk membangun langkah strategis. Kita bukan organisasi 
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sosial maupun politik yang mempunyai massa. Tetapi sebagai 

sebuah lembaga produsen ide yang berintegritas, beretika dan 

dipercaya publik, kita dapat menjadi pemimpin perubahan 

melalui ide-ide yang kita tuangkan dalam langkah nyata. Kita  

menyajikan solusi untuk masalah bangsa dan sekaligus 

mengawal Indonesia menjadi salah satu pemimpin dunia. 

 

Hadirin yang saya muliakan, 

Saya cukupkan sekian laporan kami sebagai 

pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Majelis 

Wali Amanat. Kami sangat menyadari masih banyak 

kekurangan dalam kami menjalankan amanah yang berat 

tersebut. Untuk itu kami mohon maaf, dan berkomitmen untuk 

bekerja keras memperbaiki diri, baik dalam tata kelola, kualitas 

pendidikan, serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

Selain menyampaikan laporan tahun 2012, pada Dies Natalis 

yang ke 63 ini kami mengukuhkan kembali komitmen kami 

untuk memperkokoh jati diri UGM, yang akan kami jadikan 

pijakan untuk direputasikan di nasional dan internasional. Kami 

juga mengukuhkan komitmen untuk memperkuat peran UGM 

dalam memimpin penggerakan gagasan untuk memberikan 

solusi permasalahan bangsa, dan memperkuat kepemimpinan 

Indonesia dalam masyarakat internasional.  

Kami mohon dukungan, kerja sama dan doa dari Bapak Ibu 

sekalian, semoga upaya kita ini mendapat ridho dari Allah SWT, 
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Tuhan Yang Maha Kuasa, demi kepentingan dan kemajuan 

bangsa dan negara.  

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan 

perhatian para hadirin yang saya muliakan; dan melalui Rapat 

Universitas yang terhormat, kami sampaikan laporan ini kepada 

Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. 

 

Dirgahayu Universitas Gadjah Mada! 

Dirgahayu Indonesia! 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Yogyakarta, 19 Desember 2012 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. 
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Catatan Akhir 

                                                             
1 Pada tahun 2012 ini UGM meluluskan 11.742 orang, dan menerima 

sekitar 13.850 mahasiswa baru di jenjang Diploma S1, S2 dan S3. 

2 Capaian lain bidang penelitian antara lain: 

 Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (RIP2M), yang menetapkan sasaran profil 

kinerja P2M UGM hingga tahun 2017, bentuk kelembagaan 

dan tata kelolanya, pemadatan lingkup kompetensi P2M ke 

Fakultas-fakultas dan pusat-pusat studi, struktur pendanaan, 

pengembangan sumberdaya manusia, sistem informasi, dan 

penguatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.  

 Penelitian strategis universitas yang merupakan penelitian 

unggulan multi years dan bersifat komprehensif adalah (a) I-

MHERE, (b) PHKI, (c) Penelitian Unggulan Strategis Nasional 

(RUSNAS). 

 Adopsi oleh WHO (World Health Organization) tentang protokol 

penanganan anak diare di rumah sakit yang diajukan dosen 

Fakultas Kedokteran UGM. Selain itu, adopsi oleh UNDP 

(United Nations Development Program) terhadap metode 

penanganan konflik sosial yang dikembangkan peneliti UGM. 

 Tradisi diseminasi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui kegiatan “90 Minute Seminar on Knowledge 

Partnership”, Open Lecture,  dan Pekan Pameran Inovasi UGM 

terus dibenahi sebagai bagian penting untuk tukar menukar 

gagasan dan kerjasama antar berbagai pihak. 

 Universitas segera mewujudkan „Museum UGM‟, yang memuat 

sejarah panjang UGM dengan karya-karya monumentalnya dan 

akan menjadi inspirasi bagi civitas akademika dan 

masyarakat luas yang berkunjung di UGM. 
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3 UGM memiliki sederet kegiatan unggulan antara lain penelitian tepat 

guna, penelitian berbasis EfSD (Education for Sustainable 

Development), seperti di I-MHERE Project, PHKI. 

4  KKN PPM UGM dilaksanakan di 27 provinsi, 93 kabupaten, 189 

Kecamatan, dan 269 desa yang tersebar di antara Pulau Weh di ujung 

barat hingga Pulau Raja Ampat di timur, dari Kabupaten Malinau 

Provinsi Kalimantan Timur di utara hingga Kabupaten Manggarai 

Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di selatan. Selama tahun 2012, 

KKN-PPM diikuti oleh 6.000 mahasiswa dan 118 mahasiswa asing 

dari 17 negara dan 5 benua. Pada periode antar semester 2012, 

pembekalan KKN-PPM telah dilaksanakan oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Ir. M. Hatta Rajasa. Kepedulian UGM kepada 

permasalahan masyarakat juga diwujudkan dengan penciptaan 

teknologi tepat guna dan pendampingan terhadap 956 UMKM mitra 

binaan yang tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY. 

5  atau volume konten global. 

6  atau kualitas konten. 

7  atau jumlah rich files  yang terindeks. 

8  atau karya akademik yang dipublikasikan di jurnal internasional. 

9 Prestasi lain Mahasiswa UGM tahun 2012 antara lain: 

 Wirausaha Muda Mandiri 2012, kategori Perdagangan dan 

Jasa. 

 Champion pada “The 2012 Indonesian National Rounds of the 

Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition” 

 Medali emas pada “Indonesia Medical Olympiad 2012”. 

 Juara Umum pada “Statistika Ria Nasional 2012”. 

 The Best Non Flash Game Based pada “Indonesia Game Show 

2012”. 
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 Juara Legislative Drafting pada “Sciencesational 2012”, di 

Universitas Indonesia.  

 Juara I kompetisi Business Plan dalam “Annual Conference of 

Economics Forum (ALCOFE) 2012”, di Surakarta.  

 Juara 1 dalam “Ajang Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 

(ATLAS) 3rd Brawijaya Law Fair”. 

 Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UGM meraih tiga medali 

emas dalam kompetisi Pesta Paduan Suara Gerejawi 

(Pesparawi) mahasiswa tingkat nasional XII, di Ambon. 

 Juara 1 dan 2 dalam “3rd Business Law Competition”, di 

Universitas Indonesia. 

 Tuan rumah “2012 ProSPER (Promotion of Sustainability in 

Postgraduate Education and Research) Net Young 

Researchers’s School”, sebuah ajang yang mempertemukan 

hasil-hasil penelitian mahasiswa yang telah dikembangkan 

yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan . 

 Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2012 untuk 

Kategori Teori Bidang Biologi, di Jakarta. 

 Medali Perak & Perunggu, Nutrition National Olimpiad 2012, di 

Banjarmasin.  
10 Prestasi mahasiswa lainnya di tingkat internasional: 

 Juara 1 Accenture Jurney (Annisia Dwi Baehaki dan Gagah Adji 

Pambudi) 

 Juara 1 Procter and Gamble Asean Business Challenge 

(Andreas Kurniawan) 

 Best Paper Discussion Marketing International Seminar and 

Training (Usman Arief, Dwi Ari Kurniawati, Gita Danastri Putri) 

 Pemenang dalam Open Street Map Competition dan mewakili 

Indonesia dalam Konferensi Tahunan Open Street Map dan 

Konferensi Forum Perangkat Lunak Open Source untuk 

Geospasial (FOSS4G) di Denver USA (Bakhtiar Arif Mujianto). 
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 Di tingkat internasional, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

menang dalam ajang lomba advertising bergengsi level dunia 

(D&AD student award di London, UK, dan Busan, Korea 

Festival). Di tingkat nasional, mahasiswa Fisipol mencatatkan 

kemenangan di berbagai even diantaranya National English 

Education Debate dalam PIMNAS 2012,  ajang Pemilihan 

Peneliti Remaja Indonesia (PPRI), serta kompetisi debat politik 

di tingkat nasional. 

 Prestasi lainnya meliputi Juara I Lomba Poster Publik 

Hasanuddin Scientific Fair “Care, aware, find out and prevent 

Chronic Kidney Disease” pada Januari 2012 atas nama Andi 

Ashady FP dan Mahanani Satiti. Juara I Indonesian Medical 

Oliympiad 2012 cabang Cardio-Respiratory atas nama Arifah 

Nur Shadrina dan Ivan Wudexi.  

 Medali perunggu  (Tim Robot Humanoid) pada IRC 2012 di 

Korea. 
11 Tri Widodo, M.Ec.Dec., Ph.D. masuk ke kategori 25 ekonom dunia 

berpengaruh dari Indonesia yang namanya masuk dalam jurnal IDEAS, 

salah satu jurnal ekonomi internasional terbesar dunia. 

12 Dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., memperoleh penghargaan 

ProSPER.Net-Scopus Young Scientist Award in Sustainable 

Development yang diberikan oleh United Nations University, Elsevier, 

dan Alexander von Humboldt Foundation di Jepang. 

13  Dr. Ir. Eugenius Pradipto kembali mendapatkan gelar terbaik 

kategori teknologi tepat guna penghargaan Karya Konstruksi 

Indonesia 2012. 

14 Prestasi dosen lainnya di tingkat internasional: 

 Dosen muda bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM atas 

nama  dr. Yodhi Mahendradhata, MSc, PhD mendapatkan 

Octopus Award di Jepang.  
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 Dosen muda FK UGM menjadi the best scientist dalam Ristek-

Kalbe Science Award atas nama dr. Susana Hutajulu, Sp.PD, 

Ph.D yang bermanfaat untuk deteksi dini kanker nasofaring.  

 dr. Aditya Tri Hernowo, PhD mendapat award Tsutsui-Fujino 

Prize di Jepang tentang publikasi bidang neurooftalmologi.  

 Google Anita Borg Memorial Award 2012 (Asia Region) atas 

nama Afiahayati, M.Cs. 
15 Aktivitas dan capaian lain Sekolah Vokasi antara lain: 

 Bagi mahasiswa terbuka pula peluang magang di pabrik 

ekskavator alat berat Hitachi, di Tokyo-Japan.  

 Dengan Politeknik Pforzheim telah berhasil disepakati MoU; 

dan dalam waktu dekat akan ditandatangani MoU dengan 

Politeknik Akashi Jepang.  

 Prospek kerja lulusan SV sangat jelas. Hexindo, pada tahun 

2012 dibutuhkan 3.600 tenaga kerja khusus dari lulusan 

diploma (pendidikan vokasi). Banyak perusahaan yang 

“kecele” datang ke Sekolah Vokasi karena sudah kehadapatn 

lulusan.  

 Tiga mahasiswa Sekolah Vokasi mewakili Indonesia dalam 

ajang Mahasiswa Vokasi se-Asia di Toyama Jepang tahun ini. 

Mahasiswa SV-UGM juga akan mewakili Indonesia pada babak 

final Kontes Robot Internasional di Amerika Serikat tahun 

2013. 
16 Aktivitas dan capaian lain Sekolah Pascasarjana antara lain: 

 Kegiatan dilaksanakan adalah “International Seminar  in  

Honour of Prof. Jean Luc Maurer: Agriculture and Agrarian 

Transition in Asia:  Constraints and Opportunities in the 

Relation with Food Security”, bekerjasama dengan Centre for 

Asian Studies-Graduate Institute of International and 

Development Studies, Geneva. “The 4th International Graduate 

Students Conference on Indonesia”. 
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 Sekolah Pascasarjana telah menyelenggarakan  23  kegiatan  

penelitian hibah  bersaing tahunan untuk dosen SPs dengan 

tema Wawasan Kebangsaan  dan Kearifan Lokal yang Bersatu 

dalam Keanekaragaman untuk Pembangunan Bangsa.  

 Program Studi Pembangunan Infrastuktur dan Pengelolaan 

Masyarakat  mengundang Duta Besar Brasil untuk Indonesia 

HE. Paulo Alberto da Silveria Soares  untuk memberikan kuliah 

umum pada tanggal 9 April 2012 dengan tema “Food Security 

in the Framework of Community Development”.         

 SPs bekerjasama dengan program studi Magister Manajemen 

Pendidikan Tinggi (MMPT) menyelenggarakan empat 

rangkaian workshop tentang “Higher Education: Do We Need a 

Reform?” dengan dana hibah dari World Bank, dikoordinasi 

oleh Prof. Dr. Sahid Susanto dan Prof. Laksono Trisnantoro.  

 Kerjasama dengan institusi  dalam negeri antara lain dengan: 

Kemhan, Kemenag, Kemenkes, Dikti, Diknas, Bakrie 

Foundation, Bappenas, Kemenpora, Kemenkominfo, KKP, UNS, 

dan Universitas Flores. 

17 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Biologi antara lain: 

 Kegiatan penelitian berbasis EfSD di Gunung Kidul yang 

sebagian besar didukung oleh Program I-MHERE 2012 untuk 

mewujudkan Fakultas Biologi sebagai Center of Excellence 

(CoE) Biodiversitas Tropika. 

 Fakultas Biologi didukung oleh KP4 telah membangun 

Botanical Garden yang dilengkapi dengan Kebun Anggrek, 

fasilitas laboratorium, dan Exhibition Center di KP4 sebagai 

pusat pendidikan anggrek dan plasma nutfah asli Indonesia. 

 Prestasi: Dr. Endang Semiarti, M.S., M.Sc mendapatkan 

penghargaan sebagai Ilmuwan Biologi Kontributif untuk Negeri 

dari UI karena prestasinya dalam pengembangan anggrek 

alam dengan bioteknologi. Prestasi mahasiswa  Fakultas 
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Biologi: Luqman Hakim dan Fitra Sukma berhasil menjadi 

Juara I Business Plan Competition Elcofe 2012 di UNS Solo. 

 Kerjasama internasional telah terjalin dengan Australia, 

Jepang, Jepang, dan Singapura. 

18 Aktivitas dan capaian lain Fakultas MIPA antara lain: 

 Mardhani Riasetiawan, M.T. sebagai First winner “Indonesia ICT 

Award 2012” kategori Enterprise APPS, dan  Afiahayati, M.Cs. 

yang memperoleh Google Anita Borg Memorial Award 2012 (Asia 

Region).  

 Penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan 

masyarakat, diantaranya adalah “Peningkatan Kapasitas dan 

Kemandirian Teknologi Industri Radiografi Digital dan Jasa 

Teleradiologi” (Gede Bayu Suparta, M.S., Ph.D.), “Rancang 

Bangun Portable Electronic Nose sebagai Instrumen Uji Mutu 

Bahan Baku Produk Herbal” (Dr.Eng. Kuwat Triyana), 

“Pengembangan  Satelit Nano Indonesia” (Dr. Agfianto Eko Putro 

dan Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc.), “Tropical Medical 

Information System (TMIS) sebagai SIMRS yang Handal dan 

Berdaya Saing dalam Mengoptimalkan  Pelayanan dan Kinerja 

Rumah Sakit” (Edi Winarko, M.Sc., Ph.D.), “Analisis Zat Warna 

Alam pada Batik dengan Metoda Spektroskopi” (Tutik Dwi 

Wahyuni, M.Si., Ph.D.).  

 Prestasi  mahasiswa FMIPA pada berbagai  ajang kompetisi, 

tingkat  nasional  dan internasional, antara lain: 

o Medali Emas ONMIPA-PT 2012 bidang Fisika (Khoirul Faiq 

Muzaka). 

o Medali Perak International Mathematics Olympiad 2012 

di Argentina (Made Tantrawan). 

o Juara 1 Kontes Robot Nasional 2012 kategori Robot 

Berkaki (Malik Khidir dan Tim). 
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19 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Geografi antara lain: 

 Fakultas Geografi telah mengembangkan setidaknya 13 joint 

research dengan universitas asing dalam bidang perubahan 

iklim, manajemen bencana, migrasi, urbanisasi, sustainable 

livelihood, regional development, remote sensing & GIS dan 

topik-topik lingkungan lainnya 

 Kerjasama dengan Belanda, Jepang, dan Jerman. Sementara 

itu, kegiatan CNRD (Centre for Natural Resources and 

Development), yang melibatkan 9 negara dari Eropa, Asia, dan 

Amerika dengan salah satu dosen Fakultas Geografi sebagai 

koordinator.  

 Fakultas Geografi bergabung ke dalam Erasmus Mundus 

Project yang melibatkan 6 universitas termuka dari Belanda, 

Italia, dan Philipina. Kerjasama ini memfasilitasi online 

(distance) course di bidang climate change yang kreditnya 

diakui di univeritas-universitas anggota dan universitas lainnya 

di Eropa.  

 Fakultas Geografi juga telah menjadi host untuk beberapa 

kegiatan akademik dalam bentuk field work ataupun short 

course untuk mahasiswa luar negeri. Secara keseluruhan 

terdapat 26 mahasiswa asing yang melakukan kegiatan 

akademik di Fakultas Geografi sepanjang tahun 2012. 

20 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Teknik: 

 Kerjasama-kerjasama berlangsung baik dengan berbagai 

universitas partner di Eropa, Jepang, ASEAN, Australia dan New 

Zealand, Korea Selatan dan Taiwan. Kerjasama dengan 

universitas di Rusia dan Cina mulai dirintis melalui 

International Forum on Strategic Technology (IFOST). Setelah 

melalui proses seleksi yang ketat, pada tahun 2012 Fakultas 

Teknik akhirnya mendapat kepercayaan menjadi host 

insititution (HI) program AUN/SEED-Net untuk lima bidang ilmu 
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keteknikan (terbanyak di ASEAN), bahkan dua di antaranya 

sebagai main coodinator HI.  

 Kementerian Penelitian dan Teknologi menggandeng Fakultas 

Teknik mengembangkan Bantul (pantai Pandansimo) sebagai 

pilot project Energi Hibrid yang berbasis pada potensi panas 

matahari dan kekuatan angin. 

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melihat dan 

mencoba langsung mobil listrik di Istana Kepresidenan Gedung 

Agung dan memberikan apresiasi terhadap mobil listrik 

eSemar Xperimental yang telah dikembangkan UGM yang  

merupakan hasil karya dari Fakultas Teknik. 

 Fakultas Teknik telah mengadakan uji kehandalan komponen 

konverter kit (buatan Peneliti Jurusan Teknik Mesin dan 

Industri) untuk mobil yang menggunakan bahan bakar gas.  

Mobil yang dikendarai oleh peneliti Konverter Kit Mobil Gas 

UGM, Dr. Jayan Sentanuhady, telah menempuh perjalanan 

Yogyakarta-Jakarta dengan menggunakan bahan bakar 

Compressed Natural Gas (CNG).  

 Prestasi mahasiswa FakultasTeknik UGM di tingkat 

internasional antara lain medali emas (Tim LexiPal) InnoServe 

Contest 2012; medali perunggu  (Tim Robot Humanoid) pada 

IRC 2012 di Korea; mengikuti ASEAN Youth Cultural Forum di 

Brunei Darussalam (Tim Gabungan se UGM),  Juara I kategori 

Fire Fighting, Juara I Stand Balancing dan Juara II Walker 

Challenge pada Robogames 2012 di San Mateo, California, 

Amerika Serikat. 

21 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Farmasi antara lain: 

 Paten obat analgetik yang didapatkan staf Fakultas 

mempunyai potensi 5 kali lebih kuat dari parasetamol, dan 

senyawanya tidak menunjukkan efek samping hepatotoksis 

yang merugikan pengguna. Kode Paten: MH201, terdaftar di 

Ditjen HAKI dengan NPP : P00201200964. 
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 Majalah Farmasi Indonesia, yakni “Indonesian J. Pharm”, telah 

siap go internasional dan terindeks di Google Scholar, Index 

Copernicus dan berbagai situs lainnya, serta siap diindeks di 

Pro-Quest, Scopus, dan Open J Gate.  

 Program studi Farmasi (S-1): tersertifikasi ISO 9001:2008 

dalam hal „Management of Administrative and Academic 

Processes in the Faculty of Pharmacy GMU, disamping 

akreditas yang telah diperoleh dari AUN (Asean University 

Network) dengan score 4,69 (dari skala 7,00). 

 Program studi PSPA, tersertifikasi  ISO9001:2008 dalam hal 

Management of Administrative and Academic Processes in the 

Faculty of Pharmacy. 

22 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Kedokteran: 

 Pengabdian oleh tenaga pendidik juga menghasilkan 

penghargaan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI bagi Sri Hartini, 

S.Kep. Ns, M.Kes atas temuan sendok cerebral palsy yang 

sangat membantu anak-anak penderita cacat akibat kelainan 

otak.  Temuan dr. Risanto Siswosudarmo, Sp.OG(K) dan Dr. dr. 

Rochadi, Sp.BA(K) berupa alat kedokteran untuk 

menanggulangi perdarahan pascapersalinan (post partum) dan 

busi untuk dilatasi anus dan rektum.  

 Dari aspek reputasi internasional, Komisi Etik Penelitian 

Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM telah 

mendapatkan rekognisi dari The Forum for Ethical Review 

Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP).   

 Prestasi mahasiswa lain adalah Juara 1 Perlombaan Poster 

Publik Hasanuddin Scientific Fair “Care, aware, find out and 

prevent Chronic Kidney Disease”, Januari 2012, atas nama 

Andi Ashady FP dan Mahanani Satiti dan Juara 1 Indonesian 

Medical Oliympiad 2012 cabang Cardio-Respiratory atas nama 

Arifah Nur Shadrina dan Ivan Wudexi.  

http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=site%3Amfi.farmasi.ugm.ac.id&btnG=
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=8127
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=8127
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23 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Kedokteran Gigi antara lain: 

 Bekerjasama dengan PT Unilever Indonesia Tbk, FKG 

melaksanakan pemeriksaan gigi gratis bagi 1.200 pasien. 

Fasilitas pemeriksaan bau mulut (Halitosis) disediakan di 

RSGM Prof. Soedomo, yang telah ditetapkan sebagai satu-

satunya rumah sakit gigi dan mulut yang mendapatkan 

klasifikasi A dari Kementerian Kesehatan RI. 

 FKG juga bekerjasama dengan Faculty of Dentistry, Niigata 

University, Japan dalam bidang pendidikan dan penelitian 

dalam bentuk pertukaran dosen tamu. 

 Mahasiswa FKG juga berkiprah di tingkat nasional dengan 

memperoleh Juara 2 basket putri tingkat nasional, Juara 3 

Literature Review Competition di UI, Juara 3 Karya Tulis Ilmiah 

kategori penelitian di FKG Moestopo, Juara 3 Research 

Competition yang diadakan UI. 

24 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Pertanian antara lain: 

 Kerja sama dengan Sugar Group Companies, Kementerian 

Pertanian, Pemda Jombang, Direktorat Jenderal PLA, 

Kementerian Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 

Tanjungpura, Shizuoka University, ACIAR, Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal. 

 Pemberdayaan petani teh bekerjasama dengan Yayasan 

Unilever, peningkatan mutu Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di SLB 

Negeri 3 Yogyakarta, dan pemberdayaan masyarakat daerah 

tertinggal di daerah Indonesia Timur dan Sukabumi 

bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah 

Tertinggal. 

 Vienna International Model United Nations 2012 di Austria.  
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 Fakultas Pertanian juga mengirimkan dua orang mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar 

negeri, yaitu ke Kasetsart University, Thailand, dan dua orang 

mahasiswa ke Jepang dan Malaysia. Sedangkan pertukaran 

mahasiswa ke Jepang didanai oleh JENESYS (Japan - East Asia 

Network of Exchange for Students and Youths). 

25 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Peternakan antara lain: 

 Kerjasama yang menonjol pada tahun 2012 adalah 

kerjasama yang dilakukan dengan PT. Holcim International 

Tbk, PTPN V Riau serta PT HRL International dalam rangka 

pengembangan peternakan untuk mendukung program 

swasembada daging nasional.  

 Pada konggres AAAP (Asian-Australasian Association of 

Animal Production) ke-15 di Thammasat University, 

Thailand, 17 dosen Fakultas Peternakan UGM turut hadir 

dengan membawakan 20 scientific paper di berbagai 

bidang pengembangan peternakan.  

 Pada tahun 2012, telah diterbitkan 9 buku ilmiah populer 

teknis budidaya peternakan yang ditulis oleh dosen 

Fakultas Peternakan yang dapat dibeli di toko-toko buku di 

seluruh Indonesia. 

26 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Teknologi Pertanian antara lain: 

 Beberapa bidang penelitian yang telah dikembangkan dan 

menjadi unggulan di tingkat nasional, antara lain; introduksi 

nano-teknologi di bidang teknik pangan, pengembangan 

produk pangan lokal, rekayasa proses pengolahan pangan, 

makro dan mikro nutrisi dalam pengolahan pangan, analisa 

sistem mutu dan standarisasi dalam produk pangan. 

 Lebih lanjut, FTP bekerjasama dengan pihak eksternal, baik 

dari pihak pemerintah, industri swasta, badan penyandang 
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dana, dan tentunya masyarakat secara sinergi membangun 

wilayah agroindustri di Piyungan, Bantul untuk menjadi desa 

mandiri pangan dan energi. 

 Prestasi mahasiswa FTP di tingkat internasional adalah 

menjadi Juara II International Competition on Food Science 

and Technology yang diselenggarakan oleh International Food 

Technologist (IFT) di USA. Di tingkat nasional,  prestasi emas 

oleh mahasiswa FTP dalam PIMNAS, peran aktif dalam 

International Association of Students in Agricultural and 

Related Sciences (IAAS). 

 Kerjasama yang masih berlangsung, dan FTP menjadi bagian 

di dalamnya, antara lain; SUIJI Consortium (Six University 

Initiative Japan Indonesia), Asean University Consortium in 

Agro based Technology and Engineering. Keterlibatan FTP 

dalam konsorsium tersebut meningkatkan mobilitas dosen 

dan mahasiswa, standardisasi kurikulum, studi lanjut bagi 

dosen, kolaborasi penelitian, dan rencana double degree di 

tingkat pascasarjana. 

27 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Kedokteran Hewan antara lain: 

 Fakultas Kedokteran Hewan turut membantu masyarakat 

dalam  mengembalikan kesehatan hewan dan ekonomi 

korban erupsi Merapi di wilayah Magelang, Sleman, dan 

Klaten. 

 Fakultas Kedokteran Hewan juga aktif sebagai anggota  

Asosiasi fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dan South East 

Asia Veterinary School Association sejak tahun 2010. Zoonotoc 

Diseases Center telah didirikan, bekerja sama dengan ILRI 

dalam upaya meningkatkan kerja sama penelitian dan 

peningkatan kapasitas di bidang integrative health dan 

zoonotic diseases.  

 Kepedulian terhadap masyarakat peminat pendidikan 

kedokteran hewan juga difasilitas oleh kerja sama fakultas 
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dengan berbagai lembaga nasional dan dunia dalam 

memberikan layanan beasiswa yaitu dengan USDA, Tanoto, 

SEAMEO_SEARCA, ILRI, AUSAID, ACIAR dan lain sebagianya.  

 Tidak kurang setahun ini Fakultas mampu nenjalin 24 kerja 

sama pendidikan dan penelitian dengan lembaga 

internasional.  Sejak tahu 2009 sampai saat ini tercatat 29 

mahasiswa asing dari Malaysia belajar di Fakultas.  Di 

samping itu beberapa tenaga pendidik menjadi dosen tamu di 

berbagai negara. 

28 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Kehutanan antara lain: 

 Fakultas Kehutanan bekerja sama dalam konsorsium yang 

beranggotakan ilmuwan dari Eropa, Amerika Serikat dan China 

mengembangkan metode mutakhir dalam inventarisasi 

karbon dengan menggunakan 3D Satellite SAR. Metode ini 

memiliki banyak kelebihan terutama kemampuan menembus 

awan dan kabut asap yang sering dijumpai di hutan tropis. 

Melalui kegiatan ini Fakultas Kehutanan menjadi center of 

excellence dalam inventarisasi karbon.   

29 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Hukum antara lain: 

 Penyelenggaraan workshop tentang berbagai aspek dalam 

Hukum Indonesia yang dikemas dalam bentuk Winter School 

at UGM dan diikuti oleh 20 orang ahli hukum dari negara lain. 

 Dalam hal kepedulian terhadap permasalahan masyarakat 

dan bangsa, dilakukan pendampingan dan konsultasi tentang 

potensi pembentukan rancangan peraturan daerah sesuai 

kebutuhan daerah, penyusunan naskah akademik dalam 

kerangka penyusunan peraturan daerah, dan penugasan 

kepada dosen sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara di 

pengadilan. 

30 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Ilmu Budaya antara lain: 
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 Kerjasama dengan universitas di luar negeri juga dilakukan 

dalam bentuk penelitian. Jurusan Antropologi melanjutkan 

kerjasama dalam bentuk tandem research dengan Universitas 

Freiburg Jerman. Sastra Prancis bersama dengan Universitas 

La Rochelle  Prancis mempererat kerjasama dengan 

menyelenggarakan bersama the 1st International Conference 

on Europe. Kerjasama juga dilakukan dengan beberapa 

institusi di Wilayah Asia Tenggara dan wilayah-wilayah Asia  

lainnya. Kerjasama lain juga dikembangkan dengan mitra di 

Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah dalam bidang 

bahasa, pertukaran mahasiswa dan dosen. 

 Sebagai upaya untuk lebih memahami budaya dan 

masyarakat untuk direkomendasikan bagi kebutuhan 

khalayak,  berbagai penelitian dilakukan oleh Jurusan Sejarah 

dan Arkeologi yang bekerjasama dengan instansi-instansi 

terkait. 

 Keprihatinan atas keberadaan naskah-naskah  Nusantara 

menginspirasi terbentuknya Masyarakat Pernaskahan 

Nusantara, yang  diselenggarakan dengan mengintegrasikan 

kerjasama Prodi Sastra Indonesia dan Sastra Nusantara. 

31 Aktivitas dan capaian lain FISIPOL antara lain: 

 Untuk merealisasikan gagasan integrasi pengajaran dan 

penelitian, maka semua Jurusan di FISIPOL UGM telah 

memiliki laboratorium (pusat kajian), yaitu: Institute of 

International Studies (IIS) yang dikelola oleh Jurusan Hubungan 

Internasional; New Media Studies (NewMesis) yang dikelola 

oleh Jurusan Ilmu Komunikasi; Research Center for Politics 

and Government (POLGOV) yang dikelola oleh Jurusan Ilmu 

Politik dan Pemerintahan; Research Center for Public Policy 

and Management (REFORMA); Social Protection and Decent 

Work Studies Center (SECURE) yang dikelola oleh Jurusan 
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Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan; dan Society 

Research Center (SOREC) yang dikelola oleh Jurusan Sosiologi. 

 Sementara itu penelitian lintas jurusan dikembangkan oleh 

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) dan 

Pusat Kajian yang melibatkan para peneliti lintas jurusan, 

misalnya Youth Study Centre (Yousure). Tahun ini dengan 

dukungan kedutaan besar Norwegia, penelitian lintas jurusan 

tersebut dilakukan dengan tema payung Insearch of Balance  

(ISB) yang melibatkan Yousure dan lima fakultas lain di 

lingkungan UGM, yaitu: Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH) dan 

Fakultas Kehutanan (FK). 

 internasionalisasi di FISIPOL juga dikembangkan dengan 

implementasi pembentukan International Undegraduate 

Programe (IUP) untuk Jurusan Hubungan Internasional, 

program Immerson, dan E-lecture yang memungkinkan para 

mahasiswa untuk mengikuti kuliah dengan berbagai kelas 

yang diampu oleh univesitas di luar negeri. Upaya 

internasionalisasi dengan model perkuliahan tersebut saat ini 

telah membuahkan hasil dengan terbentuknya komunitas 

mahasiswa yang menaruh minat terhadap negara-negara di 

kawasan tertentu, misalnya:  SIpAL: Sociedad Indonesia para 

America Latina, SCANDITY (Scandinavia Community): 

Komunitas Mahasiswa untuk Studi Kawasan Skandinavia, 

MESI: Middle East Studies Community. 

 Setelah melalui proses panjang dan berliku, pada tahun 2012 

ini hampir seluruh gedung baru di FISIPOL selesai dibangun. 

Dengan selesainya pembangunan, FISIPOL memiliki gedung 

dengan luas lantai 27.359m2. Luas tersebut adalah tiga kali 

lipat dibanding dengan luas lantai yang dimiliki FISIPOL 

sebelum dibangun. 

 Sampai dengan tahun 2012, jumlah dosen PNS di FISIPOL 

sebanyak 113 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar (66 

persen) bergelar master dan sisanya bergelar doktor.  Untuk 



38 

 

                                                                                                                                             
dapat menambah jumlah dosen yang bergelar doktor, FISIPOL 

membuat berbagai program, antara lain: bantuan biaya 

penelitian dan mengembangkan kerja sama dengan 

universitas di luar negeri untuk menggabungkan kerja sama 

penelitian dan pendidikan. 

32 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Psikologi: 

 Kegiatan kepedulian Fakultas yang dimaksud misalnya (a) 

“Peran Strategis Psikologi Perkembangan dalam Mendukung 

Pencapaian Millenium Developmental Goals 2012”, (b) 

Mengelola Emosi Anak TK, dan (c) Bagaimana mengelola 

Siswa Gifted dengan Cinta. 

 Dalam kancan internasional, Fakultas Psikologi bersama 

Harvard University melakukan action research dengan topik 

Action Research for developing Mental Health Care in 

Indonesia, dibantu Universitas Syah Kuala sebagai counterpart 

lokal. 

 Delapan dosen melakukan presentasi ilmiah di berbagai 

negara dan satu undangan sebagai trainer DAAD di Bangkok; 

20 mahasiswa mempresentasikan makalah ilmiah di 

Langkawi, Malaysia dalam tema Indigenous Psychology, 6 

mahasiswa asing kuliah di S1 dan S2, serta dimuatnya artikel 

penelitian dosen dan mahasiswa dalam jurnal-jurnal 

internasional. 

33 Aktivitas dan capaian lain Fakultas Ekonomika dan Bisnis antara 

lain: 

 Di Bidang non-akademik, FEB telah berhasil menggalang 

kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dari perbankan, 

industri, sektor publik, serta masyarakat. Kerjasama ini 

diwadahi antara lain dalam lembaga Dashboard 

Makroekonomi dan Dashboard Finansial (Macroeconomic 

Dashboard and Financial Review Outlook), yang telah 
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melakukan exposure di Jakarta pada tanggal 18 Desember 

2012 dengan mengundang decision makers di Indonesia. 

 Beberapa mahasiswa FEB juga mengukir prestasi tingkat 

nasional, antara lain: Juara 1 Accenture Journey (Annisia Dwi 

Baehaki dan Gagah Adji Pambudi), Juara 1 Procter and 

Gamble Asean Business Challenge (Andreas Kurniawan), dan 

Best Paper Discussion Marketing International Seminar and 

Training (Usman Arief, Dwi Ari Kurniawati, Gita Danastri Putri). 

34 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Pancasila: 

 Bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara dan 

Mahkamah Konstitusi RI, Pusat Studi Pancasila juga membuat 

Iklan Layanan Masyarakat tentang Pembudayaan Pancasila 

kepada Generasi Muda dalam Era Informatika, yang telah 

ditayangkan di Metro TV tanggal 13 November 2012 pukul 

20.30 WIB dalam program acara Bicara Konstitusi.  

 Program pelatihan Kader Bangsa bertema “Membangun 

Keharmonisan Pemuda” telah dilaksanakan Bayat, Kabupaten 

Klaten, dan diikuti oleh 52 siswa-siswi dari 13 SMA/SMK/MA 

se-Jawa. 

35 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Kebudayaan: 

 Telah dilakukan Ceramah kebudayaan, Pameran Kebudayaan 

dan Pameran Tematik (Batik,  Revitalisasi Nilai Luhur, Kearifan 

Lokal melalui Permainan Anak, Kearifan Lokal tentang Pangan 

Lokal), Pembuatan REPERDA Pendidikan berbasis Budaya, DIY 

(telah menjadi PERDA np 5 tahun 2011); Pembuatan 

Peraturan Gubernur tentang Tata Nilai dan Program Jurnalisme 

Warga untuk wilayah Papua, dan lain-lain. 

 Penulisan sejarah kewilayahan, untuk menuliskan sejarah dan 

kebudayaan wilayah yang masih bersifat sejarah lisan ke 

dalam teks tertulis.  Dengan dasar pemahaman sejarah lokal, 



40 

 

                                                                                                                                             
penentu kebijakan akan berhati-hati dalam menentukan 

kebijakannya. 

 Rekomendasi untuk Kegiatan Revitalisasi Nilai-nilai Luhur 

Kebudayaan Jawa untuk Penguatan Karakter Bangsa. 

Kegiatan dilakukan dengan permainan (Monopoli; Ular tangga) 

yang dapat dimainkan oleh anak didik (SD, SMP, SMA, 

Mahasiswa), dan dewasa (tua-muda), laki-laki dan perempuan.  

36 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian: 

 Bekerja sama dengan SERASI, PSKK melaksanakan advokasi 

dengan program “Building Peace within Community: 

Developing Social Cohesion in West Halmahera, North 

Maluku”.  

 Saat ini sedang dilaksanakan evaluasi akhir program PTD 

2007–2011 di Maluku (Maluku Tengah dan Seram bagian 

Barat), Sulawesi Tengah (Palu dan Poso), dan Maluku 

(Halmahera Barat dan Pulau Sula). 

37 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Bioteknologi: 

 Dalam rangka menjawab permasalahan ketahanan energi 

nasional, Pusat Studi Bioteknologi telah memulai penelitian 

bioetanol menggunakan sweet sorghum. Tiga strain yeast 

(Saccharomyces cerevisiae) yaitu OUT7055, OUT7913, dan 

OUT7921 telah terpilih sebagai starter yang optimum dan 

mempunyai efisiensi konversi gula (SCE) lebih dari 90%. 

Penelitian bio-ethanol ini masih perlu dikaji secara  mendalam. 

 Melalui the Indonesian Journal of Biotechnology 

(http://ijbiotech.ugm.ac.id/index.php/biotech/index) yang 

dikelola, Pusat Studi Bioteknologi telah mampu mengangkat 

reputasi UGM, di level nasional dan internasional. Jurnal ini 

adalah jurnal rintisan internasional yang terakreditasi DIKTI 

dan terindeks pada berbagai database. Jurnal berbahasa 
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Inggris ini sudah terindeks pada Google Scholar, World 

Catalog, Bibsonomy, Getcited dan Agricultural Online 

(AGRICOLA). 

38 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Energi: 

 PSE juga telah memperoleh capaian-capaian bereputasi 

nasional dan internasional. Contohnya adalah bekerjasama 

dengan PT. Pertamina melakukan eksplorasi minyak bumi di 

sejumlah area, penelitian Enhanced Oil Recovery, Survey 

Seismik Mikrotremor di lapangan Limau Barat dan Tengah, 

serta bekerjasama dengan Petronas Carigali melakukan Study 

PSDM untuk Ketapang Work Area.  

 Dalam skala internasional, PSE  telah menjalin kerjasama 

dengan berbagai institusi di luar negeri seperti Karlsruhe 

Institute of Technology (Jerman), Saga University (Jepang), 

University of New South Wales (Australia), dan Masdar Institute 

of Science and Technology (Uni Emirat Arab).  

39 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Bencana: 

 Dua di antara penelitian yang dapat disebutkan adalah 

“Developing Model of University-Community Collaborative 

Information Management for Evacuation Preparedness in 

Tourism Destinations, Case Study Kyoto-Japan and Yogyakarta-

Indonesia”, bekerjasama dengan Ritsumeikan University 

(Jepang) dan “Proses Pembentukan Dinamika dan Dampak 

Terjadinya Lahar di Lereng Gunung Merapi Setelah Erupsi  

Tahun 2010”, bekerjasama dengan Universitas Paris I, 

Panthéon Sorbonne, Prancis. 

 Program pengabdian kepada masyarakat yang telah sukses 

dilaksanakan antara lain adalah “Training of Trainers Mitigasi 

Bencana” yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dan menjadi 

nara sumber dalam Lokakarya Penyusunan Draft Panduan 
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Kampus Siaga Bencana yang diselenggarakan oleh Palang 

Merah Indonesia.  
40 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Perencanaan Pembangunan  

Regional: 

 PSPPR juga telah melakukan kerjasama penelitian 

internasional dengan United Nations University di Yokohama, 

Jepang dengan tema “Pembangunan Kota dengan Prinsip Co-

benefit” yang merupakan sebuah pendekatan yang relatif baru 

dalam perencanaan kota. 

41 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi  Wanita: 

 Kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa 

diwujudkan oleh PSW dengan turut serta meningkatkan 

kualitas SDM Indonesia, misalnya melalui Pelatihan 

Metodologi Penelitian Gender. 

 Dalam aktivitasnya, PSW telah menjalin kerja sama yang baik 

dengan berbagai pihak, antara lain Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Kementerian Urusan 

Pemberdayaan Perempuan Timor Leste dan Secretary of State 

of the Promotion of Equality of Timur Leste (SEPI). 

42 Aktivitas dan capaian lain Pusat Kependudukan dan Kebijakan: 

 Kinerja Pusat Studi juga telah mencakup aspek pelatihan dan 

pendidikan, serta pengabdian pada masyarakat. 

 PSKK juga membangun jejaring dengan pihak industri, 

pemerintah, lembaga-lembaga donor, serta pusat-pusat studi 

lainnya. Pada 2012 misalnya, PSKK bersama BP Indonesia 

bekerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas aparat 

distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, 

Papua.  
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 Kesepakatan kerja sama dan dana hibah penelitian pada 

tahun 2012 juga datang dari lembaga-lembaga lain seperti 

The World Bank, UNWOMEN, UNICEF, The Asia Foundation, 

ISEAN – HIVOS, Radboud University Nijmegen, Kementrian 

Lingkungan Hidup RI, Kementrian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, BKKBN, 

BULOG, DIKTI dan BAPPEDA DIY. 

43 Aktivitas dan capaian lain Pusat Studi Transportasi dan Logistik: 

 Dalam bidang logistik, PUSTRAL menjadi bagian penting 

dalam merumuskan Sistem Logistik Nasional dan Sistem 

Logistik Ikan Nasional. 

 PUSTRAL semakin memperkuat jejaring melalui kegiatan 

penelitian kerjasama, di dalam negeri dan luar negeri, serta 

menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah dan dunia usaha di 

dalam dan luar negeri dalam pengembangan penelitian di 

bidang infrastruktur, transportasi dan logistik.  

 
44 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 

19/SK/MWA/2006 menyebutkan bahwa Jati Diri Universitas Gadjah 

Mada adalah Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, 

Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat 

Kebudayaan. 


