Fisipol UGM Gelar Future Skills Festival Sambut 11 Ribu
Peserta Kuliah
Monday, 23 Agustus 2021 WIB, Oleh: Ika

Future Skills Fisipol Universitas Gadjah Mada (FSF Fisipol UGM) menggelar Future Skills Festival
pada Sabtu (21/8) guna menyambut 11 ribu peserta kuliah FSF.
Kegiatan dilaksanakan secara daring sebagai pembukaan rangkaian program perkuliahan Future
Skills Fisipol UGM. FSF merupakan program perkuliahan yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM
dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mata kuliah yang ditawarkan cukup beragam, mulai
dari sektor kewirausahaan sosial, kepemimpinan, lingkungan, hingga industri kreatif.
Executive Director FSF, Ageng Sajiwo, mengatakan pada bulan Agustus ini, FSF Fisipol UGM
memasuki Batch 4 dengan total 11.000 peserta kuliah yang telah mendaftar, tersebar di 420 kota
dan 613 universitas, serta menggandeng 44 organisasi multinasional sebagai mitra kolaborator.
Sebagai pembuka rangkaian program perkuliahan, FSF Fisipol UGM menyelenggarakan Future
Skills Festival.
"Kegiatan diselenggarakan secara daring dan menjadi event pertama di Indonesia yang dibawakan
oleh pembawa acara yang didesain menggunakan sistem kecerdasan buatan atau Artificial
Intelligence (AI)," jelasnya.
Kegiatan FSF memiliki konsep Talks, Entertainment, and Charity. Masing-masing konsep memiliki
segmen pengisi acara dan kegiatan yang berbeda. Talks sendiri diisi oleh 44 perusahaan
multinasional yang merupakan kolaborator FSF Fisipol UGM. Untuk
Entertainment disemarakkan oleh seniman musik dan komedian, Yuliono Singsoot, dengan tema
Stand up ComEDU.

Sementara konsep Charity difokuskan pada kampanye sosial penjualan kaos donasi yang
diselenggarakan pada tanggal 8 - 21 Agustus 2021. Penjualan kaos bertujuan untuk membantu
konveksi yang mengalamai penurunan pendapatan semenjak pandemi. Pembeli kaos juga dapat
melebihkan uang pembayaran untuk berdonasi.
Hasil donasi selanjutnya akan distribusikan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri, UMKM,
serta anak-anak yang kehilangan orang tua disebabkan oleh Covid-19.
Terkait FSF Fisipol UGM ini, Ageng menyampaikan bahwa FSF Fisipol UGM akan terus
dilaksanakan secara kontinu. Dengan begitu, bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang belum
sempat mendaftarkan diri pada Batch 4 Future masih bisa mengikuti batch-batch selanjutnya.
Informasi seputar FSF Fisipol UGM secara lengkap dapat diakses melalui
website www.futureksills.id atau Instagram @futureskills.id.
"Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan masyarakat umum diharapkan dapat memiliki pandangan yang
luas terhadap masa depan generasi muda melalui beragam isu dan aspek. Dengam demikian, ke
depan persoalan sosial dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada,"
paparnya.
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