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Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih penghargaan kategori Perguruan Tinggi Bidang
Kemahasiswaan Terbaik oleh Kemenristekdikti. Pada kategori tersebut, UGM dinobatkan sebagai
perguruan tinggi non politeknik terbaik bidang kemahasiswaan di Indonesia tahun 2017.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Menristekdikti), Mohamad Nasir, kepada UGM dalam acara Malam Anugerah Kemahasiswaan
Tahun 2017 pada Rabu (6/12) lalu di Jakarta.
Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. R. Suharyadi, M.Sc., mengatakan penghargaan tersebut tidak
lepas dari berbagai capaian yang diraih oleh mahasiswa UGM. Ia menjelaskan bahwa capaian
mahasiswa di bidang non akademik, seperti kegiatan perlombaan, PKM, keaktifan di bidang seni dan
kewirausahaan menjadi parameter penilaian Kemenristekdikti.
“Penghargaan itu dapat tercapai jika kita aktif di semua bidang tidak hanya satu bidang saja
misalnya penelitian, tetapi aktif juga di bidang lain, seperti seni, kewirausahaan, dan lain-lain,” ujar
Suharyadi.
Suharyadi menuturkan berbagai capaian yang diraih mahasiswa tak lepas dari dukungan yang
diberikan universitas. Dukungan tersebut antara lain dari segi finansial untuk mendukung berbagai
kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Dukungan yang kedua adalah dukungan dari dosen dan
fakultas serta sekolah terkait. Menurut Suharyadi, dosen UGM memiliki dedikasi yang tinggi dan
kerap terjun langsung membimbing serta berkolaborasi dengan mahasiswa.

“Jika antara mahasiswa atau dosen tidak saling support maka berbagai target dan prestasi tidak
dapat diraih,” terang Suharyadi.
Suharyadi berharap ke depan kerja sama antara mahasiswa dan dosen dalam berbagai kegiatan
terus terjalin. Selain itu, universitas akan terus mendorong mahasiswa untuk aktif berkegiatan
positif. “Kita buktikan bahwa UGM layak menjadi yang terbaik dan terus mengembangkan berbagai
fasilitas yang memadai potensi mahasiswa,” tegas Suharyadi. (Humas UGM/Catur)
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