UNRI dan UPN Jawa Timur Belajar PKM di UGM
Tuesday, 15 November 2016 WIB, Oleh: Ika

Sejumlah dosen tergabung yang dalam Forum Wakil Dekan III dari Universitas Riau serta
rombongan yang terdiri dari Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, Jumat
(11/11) berkunjung ke UGM. Kedua rombongan tersebut disambut oleh Direktur Kemahasiswaan
UGM, Dr. Senawi, M.P., di ruang Multimedia Gedung Pusat UGM. Kunjungan studi banding tersebut
dilakukan untuk mendiskusikan pengelolaan kegiataan mahasiswa dan Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM).
Dr. Iwantono, M.Phil., Ketua rombongan Universitas Riau, mengatakan tujuan utama dari kunjungan
tersebut adalah untuk belajar dan menggali informasi khususnya tentang strategi yang dilakukan
UGM di bidang kemahasiswaan. Beberapa strategi tersebut diantaranya terkait Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan pengelolaan kompetisi-kompetisi lain di
tingkat nasional maupun internasional.
“Sharing pengalaman apa yang sudah dilakukan UGM ini akan kami serap dan akan kami jadikan
sebagai pemantik serta sebagai masukan yang mudah-mudahan dapat kami aplikasikan nantinya,”
tutur Wakil Dekan III Fakultas MIPA UNRI ini.
Hal senda disampaikan perwakilan dari UPN Jawa Timur. Kunjungan yang dilakukan sebagai upaya
untuk belajar tentang kegiatan kemahasiswaan khususnya PKM serta organisasi kemahasiswaan
yang ada di UGM. Mereka berharap dari kunjungan ini bisa diperoleh banyak ilmu untuk
memperkuat kualitas kegiatan mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, turut disampaikan paparan terkait strategi yang telah dilakukan oleh UGM
dalam mengembangkan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Kasubdit Kreativitas Mahasiswa,

Ahmad Agus Setiawan, M.Sc., Ph.D., mengatakan bahwa UGM terus berupaya memberikan
pelatihan dan pembinaan bagi para mahaiswa yang akan mengikuti kompetisi. Pada tahun ini, UGM
juga mengadakan TOT (Training of Trainers) untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengikuti
perlombaan di berbagai kompetisi.
“Harapannya dari Training of Trainers ini juga bisa menghasilkan trainers yang juga nanti akan
men-training mahasiswa lainnya,” jelas Agus. (Humas UGM/Ika)
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Sambang Kampus KAGAMA Jawa Timur
Pembangunan Ekonomi Belum Libatkan Masyarakat Bawah
DERU UGM Sumbang Korban Asap Riau
Belajar Aksara Jawa Jadi Lebih Menyenangkan Dengan Boneka
Raih Doktor Usai Meneliti Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah

