25 Mahasiswa Teknik UGM Tularkan Pemanfaatan TIK ke
UKM
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Sedikitnya 25 mahasiswa Fakultas Teknik dari UGM memulai kegiatan praktek kerja atau magang
dalam program Industri Attachment Program (IAP) yang diprakarsai oleh USAIDS/SENADA-CISCO.
Peluncuran kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Regional Kick Off IAP yang
dilakukan serentak di tiga kota, Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.
Para Mahasiswa UGM ini merupakan bagian dari 100 mahasiswa terpilih dari enam perguruan
tinggi UGM, UI, BINUS, ITS, Univ. Ciputra dan Univ. Petra yang telah memiliki keterampilan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kemudian diasah pengetahuan bisnis
dan keterampilannya dalam penggunanan TIK yang tepat di bidang usaha.
“Mahasiswa magang ini bertugas selama enam bulan untuk membantu perusahaan memperkenalkan
cara terbaik dalam penerapan dan pemanfaatan TIK dalam mendorong kinerja serta meningkatkan
daya saing UKM,” kata Farid Maruf, Konsultan Senior SENADA Project, Jumat (19/12) dalam
peluncuran acara Regional Kick Off IAP di KPTU Fakultas Teknik UGM.
Menurut Farid, para mahasiswa magang dari 6 perguruan tinggi inii akan ditempatkan di 100 UKM
yang bergerak di bidang usaha alas kaki, home furnishing, suku cadang kendaraan bermotor dan
industri garmen diberbagai kota.
“Rencananya, 25 mahasisw UGM ini akan ditempatkan di 25 UKM yang tersebar di tiga kota,
Yogyakarta, Semarang dan Solo,” jelasnya.
Sementara Rektor UGM, Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD, menyambut baik adanya ajakan magang dari
SENADA kepada mahasiswa UGM, menurutnya program seperti ini akan memberikan peluang
mereka memperoleh pengetahun baru yang selama ini belum pernah dapatkan selama di bangku
kuliah.
“Mereka bisa saling tukar gagasan dan pengalaman, dari pengetahuan teori dan pengetahuan
praktek yang nanti didapatkan di lapangan,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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