SV UGM Jalin Kerja Sama dengan PT Bhumi Varta
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Monday, 18 Oktober 2021 WIB, Oleh: Satria

Untuk terus mengimplementasikan program link and match, Sekolah Vokasi (SV) UGM terus
menjalin kerja sama dengan berbagai industri. Kali ini, SV UGM menjalin kerja sama dengan PT.
Bhumi Varta Technology, sebuah perusahaan penyedia teknologi analisis data geospasial yang telah
didirikan sejak tahun 2018 lalu. Bidang kerja yang dijalani dengan PT. Bhumi Varta Technology ini
selaras dengan bidang keilmuan program studi D-IV Sistem Informasi Geografis, Teknologi Survei
dan Pemetaan Dasar, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan berbagai program studi lainnya.
Acara penandatanganan MoU antara SV UGM dan PT. Bhumi Varta Technology dilaksanakan secara
daring pada Selasa, (12/10). Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU ini Dekan SV UGM,
Agus Maryono, Direktur PT. Bhumi Varta Technology, Beny Ronald Emor, dan disaksikan para
akademisi dan praktisi di bidang teknologi dan geospasial. Penandatanganan MoU ini dalam rangka
kerja sama dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, praktik kerja industri, kunjungan
industri, memberikan informasi terkait job recruitment, menyediakan SDM dalam kegiatan kuliah,
seminar, maupun workshop, serta kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sekali. Apapun akan kita laksanakan agar kerja
sama ini benar-benar bisa grateful menghasilkan produk-produk yang luar biasa dan juga para
mahasiswa kita punya tempat magang, juga punya tempat untuk mentransformasikan ide-idenya
dengan teman-teman di PT. Bhumi Varta Technology,” tutur Agus Maryono dalam kata
sambutannya.
Untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, Agus mengatakan

bahwa SV UGM juga akan mendorong para dosen untuk Post-Doctoral dan Post-Master’s di industri.
Dengan keselarasan kurikulum ini selanjutnya diharapkan para mahasiswa yang lulus dari SV UGM
dapat langsung bekerja di industri tanpa memerlukan pelatihan-pelatihan tambahan.
“Semoga kerja sama ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Kerja sama tidak cukup hanya
berbentuk MoU tapi juga action nyata,” pungkas Agus.
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UGM dan Pangkalan TNI Adisutjipto Jalin Kerja Sama
UGM dan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalin Kerja Sama
UGM dan UPN Veteran Jatim Jalin Kerja Sama
UGM dan UTA’45 Jakarta Jalin Kerja Sama
UGM-RMUTT Thailand Jalin Kerja Sama

