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EXECUTIVE SUMMARY
2018-2021
GROWING BETTER TOGETHER

Pendidikan adalah salah satu pemersatu bangsa. Orang-orang dari penjuru negeri
datang untuk mengejar cita-cita. Perjuangan disetiap langkahnya memberikan cerita
dan kenangan yang terus membekas. Keterlibatan almamater pendidikan dengan
orang-orang di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari jalan hidup seseorang. Akan
selalu ada cerita yang dapat dikenang.
Selama puluhan tahun sejak Teknik Geologi UGM berdiri, keterikatan alumni dan
almamater diwujudkan dalam kegiatan yang melibatkan keduanya. Kegiatan alumni
mulai dari kumpul santai, kunjungan kampus hingga kegiatan sosial menjadi agenda
rutin. Akhirnya tercetus untuk mendirikan wadah alumni Teknik Geologi UGM,
sehingga berdirilah KAGEOGAMA pada 2015 dengan ketua pertama Rovicky
Dwiputrohari (TGL81).
Pada 2018, bersamaan dengan acara Geopincukan, dilakukan pemilihan umum
ketua Kageogama yang baru, dan terpilih Anif Punto Utomo (TGL83) sebagai ketua
yang baru. Dibawah kepemimpinannya, KAGEOGAMA meneruskan estafet kegiatan
yang sudah dirintis sebelumnya sekaligus menapakkan pondasi organisasi yang lebih
kuat agar makin bermanfaat bagi alumni, civitas akademika, dan masyarakat.
Kageogama terus berusaha memberikan kontribusi nyata lewat kegiatan yang rutin
dilakukan secara periodik. Berbagai aktivitas yang dilakukan bersifat multidimensi,
mulai dari kegiatan yang bersifat keguyuban, kegiatan sosial, kegiatan keilmuan,
kegiatan peningkatan kapasitas keprofesionalan, sampai pada kegiatan yang lebih
bersifat inspiratif. Kebersamaan dan kekompakan seluruh pengurus menjadi kunci
setiap kesuksesan kegiatan.
Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir dua tahun menyita dua pertiga dari
masa kepengurusan. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat untuk
melakukan kegiatan. Beberapa kegiatan yang sudah dirancang dalam bentuk offline,
mau tidak mau harus dilakukan secara online. Dan dengan segala keterbatasannya,
dalam masa tiga tahun, pengurus telah berusaha memberikan yang terbaik yang bisa
kami lakukan. Ke depan, tentunya KAGEOGAMA dihadapkan pada banyak tantangan
yang makin kompleks. Namun dengan semangat para pendiri, pengurus dan
dukungan dari seluruh alumni Teknik Geologi UGM, KAGEOGAMA akan terus
berkembang menjadi organisasi kuat, bermartabat, dan bermanfaat yang menjunjung
tinggi semangat kekeluargaan. Salam KAGEOGAMA: guyub, gayeng, dan ginanjar.
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KATA PENGANTAR

TERIMAKASIH ATAS KEBERSAMAANNYA
Assalamualaikum Wr Wb

Tak

Salam sejahtera buat kita semua.

melaksanakan

Tiga tahun sudah pengurus Kageogama
periode

2018-2021

mengabdi

pelak,

untuk

keguyuban, kegayengan, dan keginanjaran
alumni Teknik Geologi Universitas Gajah Mada.

keinginan

Geo

Spirit

besar
turut

untuk

terkubur.

Situasi dan kondisi pandemi tidak memberi
ruang untuk menjalankan program besar
tersebut.
Meskipun

begitu

berkegiatan

inilah babak terakhir dari serangkaian aktivitas

menyala. Masing-masing bidang mencoba

yang kami lakukan.

memberikan yang terbaik dengan menggelar
kegiatan

untuk

pernah

untuk

Ada masa awal, ada masa akhir, dan Oktober

Rangkaian kegiatan besar mulai dijalankan

tak

semangat

pada

padam,

tetap

masyarakat

pada 2019 berupa Halal Bi Halal Kageogama di

Kageogama.

kantor Kementerian PUPR. Di hadapan ratusan

penghalang, pandemi hanya mengubah cara

alumni

dan medan pengabdian. Kegiatan banyak

tersebut,

pengurus

sekaligus

Pandemi

dilaksanakan

dijalankan pada kuartal ketiga tahun 2020

keinginan berbagi dan berdiskusi baik terkait

yang dikemas dalam semangat ‘Geo Spirit

dengan

2020’.

nonkeilmuan
Persoalan

online.

menjadi

mempresentasikan program besar yang akan

Tiba-tiba tanpa permisi badai pandemi

secara

tidak

dan

keilmuan

geologi

terfasilitas

di

bidang

Lewat

maupun

dengan
migas,

Zoom

baik.

minerba,

Covid-19 menerjang di awal 2020. Pandemi

geotermal, geologi teknik, dan kebencanaan

terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka

menjadi agenda berbagi. Tak ketinggalan

ini membuat krisis ekonomi dan sosial yang

pelatihan

cukup masif.

dilaksanakan.

penulisan

dan

motivasi

Nilai lebih dari kegiatan online, selain waktu
lebih fleksibel, pemateri dan peserta bisa
berada di mana saja. Lintas kota dan negara.
Narasumber internal Kageogama yang berada
di luar negeri tak perlu lagi datang ke tanah
air untuk berbagai pengalaman dan ilmu.
Silaturahmi menjadi lebih luas cakupannya.
Pandemi juga menjadi ajang kerja sosial bagi
pengurus.

Anif Punto Utomo
TGL83
Ketua Kageogama 2018-2021

Selama

masa

pandemi,

Kageogama telah membagi ribuan masker
dan hazmat ke petugas kesehatan terutama
saat terjadi gelombang pertama di kuartal
kedua 2020. Ribuan bingkisan sembako juga
telah dibagikan kepada masyarakat bawah
yang sangat terpukul, sejak awal pandemi
sampai Agustus lalu.
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Aktivitas lain yang kami lakukan adalah
penerbitan buku. Sementara ini buku yang
diterbitkan dari kita untuk kita. Penulis dari
Kageogama, mayoritas pembacanya adalah
dari kita --walaupun ada juga yang dari luar.
Setidaknya sudah tiga buku yang diterbitkan
Kageogama.
banyak

Harapannya,

buku-buku

ke

depan

yang

lebih

diterbitkan

Kageogama.
Pada awal 2021 Kageogama juga telah
mendirikan koperasi. Sebuah keinginan yang
sudah lama terendap dihidupkan lagi, dan
berhasil

berdiri.

Koperasi

Kageogama

merupakan aktivitas komersial dan menjadi
sayap bisnis dari Kageogama. Bisnis yang
digeluti sebagai langkah awal adalah digital
printing dan kuliner.
Kami sudah berusaha memberikan yang
terbaik untuk Kageogama dan stakeholder
Kageogama. Mengutip sebuah hadis, ‘’sebaikbaiknya manusia adalah memberi manfaat
kepada orang lain’’, Semoga apa yang kami
berikan selama tiga tahun kepengurusan ini
dapat memberi manfaat bagi masyarakat,
khususnya Kageogama.
Terimakasih kepada seluruh pengurus
Kageogama Periode 2018-2019 yang telah
mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga
untuk kesuksesan Kageogama. Terimakasih
kepada seluruh anggota Kageogama atas
dukungannya
kekeluargaan

yang

dengan

senantiasa

semangat
merawat

kekompakan dan kebersamaan.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan
selama kami menjalankan roda kepengurusan
Kegaogama.
Wassalamualaikum Wr Wb
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2018

Geopincukan
Pemilu Kageogama
Donasi Gempa Palu
Workshop Geothermal Kageogama : Geothermal
Geochemistry to Optimize Decision in Geothermal
Exploration
Berkunjung ke Harian Republika

2019

Donasi Tsunami Selat Sunda
Workshop Geothermal Kageogama : A Special
Geothermal Workshop
Sosialisasi Longsor di Kulon Progo
Sosialisasi Longsor di Bayat
Prepare Your Career Course
Sosialisasi KPTA
Fieldtrip Geodolanan Migas Cipamingkis
Halal Bihalal 2019
Enterpreneur Talk (Geoweek)
Geothermal Goes to Campus
Ngobrol Santuy Kageogama
Geologi Out of the Box
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2020

Donasi Banjir Jabodetabek
Donasi Renovasi Masjid FT UGM
Donasi Covid-19
Penggalangan Dana Melalui Buku (Serial)
Kageogama Webinar (Serial)
Donasi Kuliah Lapangan
Halal Bi Halal 2020
Beasiswa 10 Mahasiswa TGL UGM Bersama Gologi 2003
Tim Sukses PEMILU IAGI 2020

2021

Donasi Banjir Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan
Beasiswa 12 Mahasiswa TGL UGM Bersama Geologi
2003 dan Geologi 2012
Webinar Ngabuburit EBT
Donasi Asrama dan Kesekretariatan Sabah Bridge
Owner's Talk (Serial)
CExO Talk (Serial)
Kageogama Untuk Negeri (Serial)
Halal Bihalal 2021 dan Peluncuran Koperasi Kageogama
Pemilu Kageogama
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PROFIL
KAGEOGAMA
TENTANG KAGEOGAMA
KELUARGA ALUMNI TEKNIK GEOLOGI UGM
“GUYUB GAYENG GINANJAR”
Menjelang pertengahan 2014, saat Teknik Geologi
berusia 55 tahun, terpikir untuk menyatukan alumni
menjadi satu wadah, Kageogama. Salah satu tujuannya
adalah agar kegiatan yang selama ini sporadis dan
cenderung per-angkatan, bisa disatukan dalam satu
wadah besar. Pondasi awal Kageogama mulai dibangun
sejak 2014 ditandai dengan dengan pertemuan antar
angkatan di Jakarta. Pertemuan ini berjalan dengan
penuh canda tawa tanpa sekat antara senior dan junior.
Tanggal Pendirian :
10 September 2015 saat Deklarasi Kageogama
Caretaker :
Ketua : Rovicky Dwi Putrohari (alm)
Anggota : Sugeng Sapto Surjono, Intan Kemala Dewi,
Adi Maryono
Dasar Hukum :
AD-ART
Meskipun banyak hambatan dalam proses pendirian,
namun semangat para caretaker Kageogama untuk
membangun organisasi terus berjalan. Setelah segala
persiapan selesai, dirancanglah sebuah Deklarasi
Kageogama pada 10 September 2015. Setelah itu, para
wakil
alumni
meneruskan
pembuatan
dan
mengesahkan AD/ART yang sebelumnya telah disusun
oleh para caretaker. Pada saat itu telah terpilih juga
ketua umum (Rovicky Dwi Putrohari), sekretaris jendral
(Adi Maryono), dan bendahara umum (Intan Kemala
Dewi). Pengukuhan dilakukan pada 14 Oktober 2015 di
Kampus Teknik Geologi UGM dalam acara Gala Dinner
Geoweek 2015. Kepimpinan Rovicky Dwi Putrohari
berlangung hingga 2018, kemudian digantikan oleh
Anif Punto Utomo melalui PEMILU KAGEOGAMA.

Laporan Pertanggungjawaban

7

Connectivity
Konektivitas digambarkan dengan
sekelompok orang yang saling
merangkul, yang memiliki makna
bahwa KAGEOGAMA merupakan
keluarga sepanjang masa, tak terputus
oleh suatu hal sekalipun

Lotus & Foraminifera
KAGEOGAMA bak bunga teratai yang indah
mekar walau terkadang tumbuh di
lingkungan berlumpur sekalipun.
Foraminifera merupakan salah satu ikon
kegeologian yang memiliki rentang waktu
panjang.
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Warna kuning hingga oranye
Merupakan spektrum warna hangat,
yang mencirikan salah satu warna
mineral dalam batuan yang secara optis
bersifat dinamis. Juga memiliki arti
bahwa KAGEOGAMA memiliki masa
depan yang cerah dan mumpuni untuk
segenap anggotanya

Matahari & Bumi
Matahari hadir sebagai sinar yang
senantiasa menerangi perjalanan
KAGEOGAMA. Bumi yang tersegmentasi
menjadi beberapa layer utama,
menggambarkan KAGEOGAMA sebagai
organisasi yang terdiri dari elemen yang
saling bersinergi melindungi cita-cita/inti
keluarga alumni Teknik Geologi
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PENGURUS PUSAT KAGEOGAMA 2018-2021
KELUARGA ALUMNI TEKNIK GEOLOGI UGM
“GUYUB GAYENG GINANJAR”
Dewan Penasehat PP KAGEOGAMA

Ketua Dewan Pakar PP Kageogama

Bondan Gunawan
M. Basoeki
Hadimoeljono

Ketua Umum

Adi Maryono

Heru Hendrayana

:

Wakil Ketua Dewan Pakar :

Muhamad
Burhannudinnur

Anif Punto Utomo

Anggota Dewan Pakar :

Wakil Ketua Umum :

Dwikorita
Karnawati

Widodo Nugroho

Ruskamto

Singgih Widagdo

Sekretaris Jenderal :
Tarif Azimuddin

Amin Widodo

Pri Utami

Mohamad Amin Ahlun Nazar

Tim Sekretaris Jendral :
Agus Hendratno
Maghfira Abida
Ahmad Zakariya
Magdalena Ari T.

Chairil
Dwi
Yudhita
Bimo P

Dini
Nuari

Laila
Dzaikra
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Intania
Nurmara

Bendahara

Chusni Anshori

:

Fauziah Anggraeni

Sri Mulyani
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Ketua Bidang Sosial dan Beasiswa :

Intan Kemala Dewi
Anggota Bidang Sosial dan Beasiswa :
- Mega Ardhiani P.
- Eko Lestari Yunitiana
- Sulastama Rahardja
- Sulastama Rahardja

Ketua Bidang Fundraising :

Sonny Yudhistira
Anggota Bidang Fundraising :
- Farma Dyva
- Hafizan Abidin
- Bramantio Haryo
- Bagaskara Widi
- Anggun Arifadi

Ketua Bidang Geothermal:

Djoko Anityo Satya W
Anggota Bidang Geothermal:
- Nur Vita Aprilia
- Vivi Dewi M N
- Alfiady
- Erwandi Yanto
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Ketua Bidang Kebijakan Publik
dan Urusan Eksternal :

Endy Subiantoro

Anggota Bidang Kebijakan Publik
dan Urusan Eksternal :
- Wiret Cahyadi
- Rullyansyah
- Gloria Gladis Sondakh

Ketua Bidang Info Pekerjaan dan
Kerja Praktek :

Erawati
Anggota Bidang Info Pekerjaan
dan Kerja Praktek :
- Bagaskara Widi
- Anton Prasetyo
- Amanda Ayudhia Sahri
- Albert Saut Parhorasan
- Yustian Ekky Rahanjani
- Gatot Bondoraharjo
- Ilham Ilmawan
- Yazid Abdur
- Rizki Nanda
Ketua Bidang Geopreneur :

Irwan Susilo
Anggota Bidang Geopreneur :
- Cornelius R P. Swangga
- I Putu Gede Aristya D P
- Rochmad
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Ketua Bidang Pengembangan
Organisasi dan Urusan Internal :

Julianta P P
Anggota Bidang Pengembangan
Organisasi dan Urusan Internal :
- Junrial C H
- David Ontosari

Ketua Bidang Mitigasi :

Ketua Bidang Migas :

Sunjaya Eka Saputra
Anggota Bidang Migas :
- Anton Wicaksono
- Suwasno
- Yasinta Dewi Setiawati
- Andry Hidayat
- Ferian Anggara

Ketua Bidang Mineral & Batubara :

Wahyu Wilopo
Anggota Bidang Mitigasi :
- Thomas Triadi P
- Adi Chandra
- Farma Dyva F
- Sumaryono
- Raja Susatio
- Thema Arisaldi
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Tatzky Reza Setiawan
Anggota Bidang Mineral & Batubara:
- I Gusti Ngurah Arya Wijaya
- Nisa Nadia
- Salman Alfarisi
- Friska Putri Ayunda
- Seno Aji Kowara
- Risfan Hasnur
- Aditya Pratama
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2018-2019
TO INFINITY AND BEYOND
KEGIATAN TAHUNAN KAGEOGAMA

Dipersiapkan oleh Pengurus Pusat Keluarga Alumni Teknik
Geologi Universitas Gadjah Mada Periode 2018-2021

T0 INFINITY AND BEYOND
Kageogama secara nyata berkontribusi

Pendidikan adalah salah satu pemersatu
negeri

untuk masyarakat melalui kegiatan sosialisasi

datang untuk mengejar cita-cita. Perjuangan

longsor dan donasi bencana alam. Tak hanya

disetiap langkahnya memberikan cerita dan

itu, Kageogama juga mulai memberikan

kenangan yang terus membekas. Keterlibatan

beasiswa untuk mahasiswa Teknik Geologi

almamater pendidikan dengan orang-orang di

sebagai tanda peduli Kageogama terhadap

dalamnya tidak dapat dipisahkan dari jalan

keberlangsungan generasi baru geologi.

hidup seseorang. Akan selalu ada cerita yang

Tentunya selama tahun berjalan, Kageogama

dapat dikenang.

banyak menghadapi tantangan yang harus

bangsa.

Orang-orang

dari

penjuru

Selama puluhan tahun sejak Teknik Geologi
UGM

berdiri,

keterikatan

alumni

dan

diselesaikan. Namun dengan semangat para
pendiri, pengurus dan dukungan dari seluruh

almamater diwujudkan dalam kegiatan yang

pihak

melibatkan keduanya. Kegiatan alumni mulai

Kageogama

dari kumpul santai, kunjungan kampus hingga

organisasi ikatan keluarga yang membawa

kegiatan sosial sering menjadi agenda rutin.

banyak inspirasi untuk merangkul kembali

Akhirnya tercetus untuk meresmikan ikatan

para alumni dan masyarakat luas.

antar alumni Teknik Geologi UGM dalam satu
wadah, Kageogama.

alumni

Teknik

terus

Geologi

berkembang

UGM,
menjadi

Dibawah kepemimpinan Anif Punto Utomo,
Kageogama meneruskan estafet kegiatan

Kegiatan periode 2018-2019 diawali dengan

yang sudah dirintis sebelumnya sekaligus

acara Geopincukan dan pemilihan umum

menapakkan pondasi organisasi yang lebih

ketua Kageogama yang baru. Pada acara ini

kuat agar semakin bermanfaat bagi alumni,

terpilihlah Anif Punto Utomo (TGL83) sebagai

civitas akademika, dan masyarakat.

ketua yang baru. Dibawah kepemimpinan Anif

Ke depan, tentunya Kageogama dihadapkan

Punto Utomo, Kageogama memulai kiprahnya

pada

banyak

di tahun 2018-2019 sebagai organisasi dengan

Namun

pondasi yang lebih kuat dan siap untuk

pengurus dan dukungan dari seluruh alumni

berkontribusi tanpa batasan.

Teknik Geologi UGM, Kageogama akan terus

dengan

berkembang
bermartabat,

DAFTAR
ISI

tantangan

yang

semangat

menjadi
dan

kompleks.

para

pendiri,

organisasi
bermanfaat

kuat,
yang

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.
Salam

Kageogama:

guyub,

gayeng,

dan

ginanjar.

13 / TO INFINITY AND BEYOND
14 / JEJAK LANGKAH 2018-2019
16 / KEGIATAN
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JEJAK
LANGKAH
2018-2019
T0 INFINITY AND BEYOND
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Pemilu Kageogama

2019

2018

Geopincukan

Donasi Tsunami Selat Sunda

Workshop Geothermal
Kageogama : A Special

Donasi Gempa Palu

Geothermal Workshop
Sosialisasi Longsor di

Workshop Geothermal
Kageogama : Geothermal
Geochemistry to Optimize
Decision in Geothermal

Kulon Progo
Sosialisasi Longsor di
Bayat

Exploration

Kageogama Workshop &
Software Training
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KEGIATAN
T0 INFINITY AND BEYOND
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PENGURUS
PUSAT
GEO PINCUKAN DAN
PEMILU KAGEOGAMA
Diskusi santai antar alumni Teknik Geologi
UGM dari berbagai angkatan dengan
berbagai topik sudah menjadi hal yang
biasa dilakukan, baik secara langsung
maupun virtual. Pada tanggal 27 April 2018
di Kledung, Temanggung dilaksanakan GEO
PINCUKAN sebagai wadah diskusi dan
silaturahmi santai antar alumni Teknik
Geologi UGM. Acara silaturahmi ini juga
bersamaan dengan perhitungan suara dari
pemilu Kageogama 2018.
500

400

300

200

100

0

Anif Punto

Widodo Nugroho

Endra Triyana
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Djoko Anityo

Pemilihan umum Kageogama dilakukan
bersamaan dengan acara GEO PINCUKAN
yang bertempat di Kledung, Temanggung
pada 27 April 2018. Antusiasme acara
pemilihan
umum
Kageogama
sangat
tinggi, baik jumlah kandidat maupun dari
jumlah pemilih.
Terdapat
empat
kandidat
yang
mencalonkan diri sebagai ketua yakni Anif
Punto Utomo (TGL83), Endra Triyana
(TGL93), Widodo Nugroho (TGL92), dan
Djoko Anindityo (TGL98).
Pemilihan berlangsung sekitar dua pekan
di mana setiap alumni memiliki hak suara
untuk disampaikan lewat WA atau SMS.
Hasilnya, Anif mengantongi 418 suara,
Endra (198), Djoko (140), dan Widodo (257),
dan satu suara tidak sah. PEMILU
Kageogama dimenangkan oleh Anif Punto
Utomo (1983) dengan perolehan 418 suara
dari total 1003 suara yang masuk.
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BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

DONASI GEMPA PALU
Pada hari Jumat, 28 September 2018
Indonesia mengalami musibah besar
yang menelan banyak korban.
Gempa akibat pergerakan Sesar
Palu - Koro disusul dengan Tsunami
yang datang pada dini hari, kemudian
tak lama berselang terjadi likuifaksi
yang semakin meluluhlantakan kota
Palu - Donggala. Peristiwa gempa
sangat erat kaitannya dengan Geologi
sehingga
tanpa
pikir
panjang,
Kageogama segera mengumpulkan
bantuan donasi untuk para korban
terdampak.
Donasi Palu dilaksanakan dengan
penyaluran
dana
bantuan
yang
dibantu oleh tim relawan dari Fakultas
Teknik
UGM
dan
KagamaCare
langsung
kepada
mereka
yang
membutuhkan.
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BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

DONASI TSUNAMI
SELAT SUNDA

Sabtu, 22 Desember 2018 Indonesia
mengalami musibah yang cukup besar yang
menelan beberapa korban. Tsunami yang
cukup besar dan terjadi secara tiba-tiba
melanda pesisir Barat Banten dan pesisir
Selatan Lampung.
Tsunami terjadi akibat adanya longsoran
dari tubuh gunung api akibat adanya erupsi
dari Gunung Api Anak Krakatau pada saat
itu. Erupsi yang telah terjadi sejak beberapa
bulan sebelumnya ternyata membawa
bencana yang lebih parah dan tidak terduga
untuk warga pesisir yakni tsunami.
Peristiwa tersebut sangat erat kaitannya
dengan Geologi sehingga tanpa pikir
panjang,
Kageogama
segera
mengumpulkan bantuan donasi untuk para
korban terdampak.
Donasi tsunami Selat Sunda dilaksanakan
dengan penyaluran dana bantuan langsung
kepada mereka yang membutuhkan.

Laporan Pertanggungjawaban

BIDANG MITIGASI

SOSIALISASI BENCANA

Indonesia dikenal dengan wilayahnya
yang beriklim tropis dan memiliki
banyak
pegunungan.
Hal
tersebut
mengakibatkan banyak musibah yang
mungkin terjadi pada saat alam tidak
bersahabat, misalnya bencana longsor.
Longsor sering terjadi di wilayah
pegunungan pada saat curah hujan yang
tinggi. Meskipun begitu, tetap ada
warga
yang
menetap
di
wilayah
pegunugan.
Untuk meminimalisasi dampak yang
ditimbulkan dari bencana longsor. Divisi
mitigasi Kageogama mengadakan dua
acara mengenai sosialisasi bencana
longsor. Pada Maret 2019 sosialisai
mengenai longsor dilaksanakan di Kulon
Progo, kemudian pada Agustus 2019
dilaksanakan sosialisasi longsor di Bayat.
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BIDANG
GEOTHERMAL

WORKSHOP GEOTHERMAL
KAGEOGAMA : GEOTHERMAL

WORKSHOP GEOTHERMAL

GEOCHEMISTRY TO OPTIMIZE

KAGEOGAMA : A SPECIAL

DECISION IN GEOTHERMAL

GEOTHERMAL WORKSHOP

EXPLORATION
Indonesia yang terletak di sabuk api
Pasifik
terkenal
menjadi
negara
penghasil energi panas bumi nomor dua
di dunia. Tentunya potensi ini masih
perlu banyak diteliti lebih lanjut dan
menjadi sangat menarik sebagai bahan
diskusi.
Divisi Geothermal tak ketinggalan
dalam update perkembangan terkini.
Workshop
bertajuk
“Geothermal
Geochemistry to Optimize Decision in
Geothermal Exploration” digelar pada 24
November 2018 di Kampus Departemen
Teknik Geologi UGM.
Acara ini menghadirkan para ahli
panas bumi dan diikuti oleh mahasiswa
Teknik Geologi UGM serta 5 perwakilan
dari
Jurusan
Teknik
Geologi
di
Yogyakarta (UPN, AKPRIND, STTNAS).
Acara
ini
disiapkan
oleh
Divisi
Geothermal sebagai tanda cinta dan
dedikasi
alumni
kepada
Almamater
Departemen Teknik Geologi, UGM.

Divisi Geothermal Kageogama kembali
menggelar workshop untuk mahasiswa
Teknik Geologi seputar Eksplorasi dan
Pengembangan
Geothermal
dengan
menghadirkan narasumber Ir. Imam B.
Rahardjo,
Dipl.
Geoth.,
MSc,
PhD,
Manager
Geoscience
Region
2,
Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Pada kesempatan itu, Pak Imam
memaparkan pengalamannya 30 tahun
di industri Panas Bumi. Workshop
bertema
'A
Special
Geothermal
Workshop' ini membawa materi terkait
hal yang perlu diperhatikan dalam
eksplorasi
panas
bumi,
sharing
implementasi metode geofisika, dan
hasil penelitian disertasi narasumber
dalam meraih gelar PhD dari University
of Utah. Kegiatan ini bertujuan untuk
memotivasi mahasiswa yang berminat
dan ingin berkarir pada bidang industri
geothermal.

10
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Dipersiapkan oleh Pengurus Pusat Keluarga Alumni Teknik
Geologi Universitas Gadjah Mada Periode 2018-2021

2019-2020
JOURNEY TO A GREAT
ACHIEVEMENT

KEGIATAN TAHUNAN KAGEOGAMA

Dipersiapkan oleh Pengurus Pusat Keluarga Alumni Teknik
Geologi Universitas Gadjah Mada Periode 2018-2021

JOURNEY TO A GREAT ACHIEVEMENT
Sebuah pencapaian besar selalu dimulai

Selain itu acara santai seperti Geodolan dan

dengan langkah pertama. Tahun 2019-2020

Ngobrol Santuy Kageogama tak ketinggalan

merupakan periode pertama Kageogama

memeriahkan

mulai

Puncaknya

menjejakkan

pencapaian
relasional

langkah

besar.
yang

menyambut

Kegiatan-kegiatan

bertujuan

mengeratkan

hubungan antara alumni dan almamater

kegiatan

adalah

di

acara

periode
besar

ini.
antar

angkatan Teknik Geologi UGM yaitu Halal bi
Halal 2019 yang lengkap dihadiri oleh tokohtokoh hebat dan generasi baru geologi.

banyak dilakukan. Mengenalkan Kageogama

Pencapaian besar yang diraih Kageogama

kepada masyarakat yang luas dan seluruh

di periode ini tidak terlepas dari para anggota

pihak yang berada pada satu almamater

Kageogama. Para tokoh di balik acara-acara

yang sama, Teknik Geologi UGM.

Kageogama adalah alumni-alumni yang luar

Di periode ini kageogama melaksanakan
banyak

kegiatan

besar

dan

tetap

biasa. Ditengah kesibukan dalam keseharian
masing-masing

tetap

mampu

mempertahankan keberlangsungan kegiatan

menyelenggarakan

yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya.

secara

Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat

mendapatkan respon yang sangat baik dari

melalui sosialisasi dan donasi serta beasiswa

para peserta. Pada periode ini kageogama

untuk

masih

berhasil melakukan berbagai kegiatan besar

dilanjutkan. Seminar dan kegiatan formal

melibatkan masyarakat luas, alumni dan

seperti Workshop Geothermal, Enterpreneur

mahasiswa

Talk, Geologi Out of The Box yang khusus

kontribusi kageogama untuk kepentingan

dilaksanakan

ilmu dan generasi baru geologi di masa

mahasiswa

Teknik

untuk

para

Geologi

generasi

baru

geologi juga dilakukan.

efektif

aktif

kegiatan
dan

Kageogama

efisien

yang

sekaligus

menunjukkan

mendatang.
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Ngobrol Santuy Kageogama

Sosialisasi KPTA

Geologi Out of the Box

Fieldtrip Geodolanan Migas
Cipamingkis

Halal Bihalal 2019

Enterpreneur Talk (Geoweek)

2020

2019

Prepare Your Career Course

Donasi Banjir Jabodetabek

Donasi Renovasi Masjid FT UGM

Donasi Covid-19

Geothermal Goes to Campus
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BIDANG
LOWONGAN KERJA DAN
KERJA PRAKTEK

PREPARE YOUR CAREER
COURSE

Divisi Keprofesian HMTG FT UGM
bekerja sama dengan Divisi Informasi
Pekerjaan dan KPTA Kageogama UGM
pada tanggal 20 April 2019 menggelar
acara “Prepare Your Career Course”
untuk mahasiswa geologi.
Sesi pertama diisi oleh Bapak
Sumarlan Wibawa,S.T.,M.M. Beliau saat
ini menjabat sebagai Direktur Utama
NAM Training Center Sriwijaya Air
Group Company. Bapak Sumarlan yang
merupakan alumnus Teknik Geologi
UGM
’87
membawakan
materi
“Personal Branding and Character
Building”.
Sesi kedua diisi oleh Mas Amin Ahlun
Nazar,S.T. Beliau saat ini bekerja di
Upstream
Business
Development,
Pertamina. Mas Amin yang merupakan
alumnus Teknik Geologi UGM ’08
sekaligus menjabat sebagai Sekjen
Kageogama
membawakan
materi
“Future
Opportunities
for
Freshgraduated Geologist”.
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Tidak hanya mengadakan acara
Prepare Your Career Course, Divisi
Divisi Informasi Pekerjaan dan KPTA
Kageogama juga tetap menjalankan
fungsinya
dalam
menyebarkan
informasi mengenai pekerjaan dan
kerja
praktek
melalui
grup-grup
percakapan whatsapp dan LINE. Grup
percakapan tersebut tertutup untuk
umum dan hanya diikuti oleh para
mahasiswa/alumni
Teknik
Geologi
UGM.
Beberapa kegiatannya antara lain
membantu mencari dan menyebarkan
informasi lowongan kerja dari, untuk
dan
oleh
Kageogama;
membantu
mencari dan menginformasikan info
KP/TA;
membuat
sistem
online
database
KPTA
melalui
jalur
Kageogama
di
ugm.id/databasekageogama;
membantu
pengumpulan
berkas
lowongan;
berkoordinasi
dengan
kampus Teknik Geologi UGM untuk
memberikan program-program yang
bermanfaat bagi freshgraduate.
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BIDANG MIGAS

FIELDTRIP GEODOLANAN
MIGAS CIPAMINGKIS
Geodolanan
merupakan
kegiatan
Fieldtrip Geologi Minyak dan Gas Bumi
yang diikuti oleh profesional muda,
hingga akademisi Kampus Geologi UGM.
Fieldtrip sehari ini mempelajari analog
singkapan
permukaan
dari
batuan
reservoir di salah satu lapangan Migas
produksi, dengan dipandu oleh instruktur
profesional, Bapak I Wayan Ardana Darma
dan Bapak Allaudin Gantyno.
Konsep acara Fieldtrip Geodolanan
dikemas dgn menarik, agar selain
keilmuan yang didapatkan, peserta juga
bisa nyaman dan tetap bisa menjalin
silaturahmi dengan Guyub & Gayeng.
Acara dimulai dengan sambutan oleh
Ketua Kageogama, Bp Anif Punto. Beliau
berharap dengan acara ini, keluarga
alumni Teknik Geilogi UGM (Kageogama)
yang menekuni bidang migas dapat
saling berbagi ilmu, pengalaman dan
silaturahmi. Doa bersama yang dibacakan
oleh mas Suwasno (2008) melepas
keberangkatan peserta Geodolanan.
Acara
ini
mengunjungi
sumur
pengembangan JNG-3 gas milik KSOPertamina EP di area Pondok Ranggon
dan Sungai Cipamingkis di daerah
Jonggol. Ditutup dengan diskusi santai
dan penyerahan momento di rumah
makan terdekat.
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PP KAGEOGAMA

HALAL BIHALAL 2019

6 Juli 2019 bertempat di Auditorium
Kementerian PUPR, Jakarta Selatan
dilaksanakan
Halal
Bi
Halal
Kageogama. Acara berlangsung sangat
meriah.
Kageogama
berhasil
merealisasikan
salah
satu
event
terbesar, bukan hanya terbesar untuk
keluarga alumni geologi, namun salah
satu yg terbesar di KAGAMA UGM.
Terdapat banyak alumni Teknik
Geologi
UGM
lintas
angkatan,
Kageogama Muda, yang sangat aktif
dan serius demi mewujudkan acara ini.
Lebih dari 200 anggota Kageogama
mengikuti
acara
ini.
Mulai
dari
angkatan
'60an
hingga
2000-an
banyak yang hadir. Semua melebur
dan
membaur
sesuai
tagline
Kageogama "Guyub, Gayeng, Ginanjar,
Gegawe".
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Tak hanya dihadiri oleh para alumni
dari angkatan tua hingga paling muda,
namun acara ini juga terbuka bagi
mahasiswa Teknik Geologi yang masih
aktif berkuliah. Hal ini selain untuk
menjalin silaturahmi juga sebagai
penanda bahwa solidaritas Teknik
Geologi UGM tidak terbatas angkatan.
Berkat anak anak muda hebat tersebut
dan juga para anggota lintas generasi
yang datang memeriahkan dengan
tawa, canda dan musik gembira. Acara
ini
meliputi
beragam
diskusi,
pagelaran musik, stand enterpreneur
Kageogama.
Keluarga alumni adalah tempat
anggotanya
untuk
belajar,
menghargai,
toleransi
dan
memberikan
perhatian
terhadap
anggota keluarga lainnya. Untuk itu
pada acara ini ada sesi mengenang
Pakde Rovicky Dwi Putrohari dan
Pakde Bondan Gunawan, dua orang
tokoh menginspirasi bagi Kageogama.
Sesi tersebut ditujukan agar karakter
kuat dan kegigihannya mengabdi
terhadap bangsa dapat dicontoh oleh
para generasi baru yang hadir disana.
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BIDANG GEOPRENEUR

ENTERPRENEUR TALK
(GEOWEEK)
Dalam menyongsong masa depan,
tidak ada yang bisa menjamin apakah
dunia karir kita akan sejalan dengan
bidang ilmu yang kita pelajari saat kuliah.
Lapangan pekerjaan yang tersedia terus
mengalami perubahan seiring zaman,
mengharuskan mahasiswa mempunyai
rencana
kreatif
untuk
menyiapkan
karirnya. Berwirausaha dapat menjadi
pilihan untuk memulai perjalanan.
Melalui acara Entrepreneur Talk yang
diadakan oleh Geoweek 2019, Kageogama
turut serta dalam mendukung para
mahasiswa
geologi
yang
ingin
berwirausaha.
Menghadirkan
para
alumni geologi yang sudah lebih dulu
terjun di bidang wirausaha, baik di
bidang geologi (Irwan Susilo, M. Arif
Syahrijal, Rikzan Norma Saputra) maupun
di bidang non geologi (M. Amin Ahlun
Nazar, Jundullah Abdul Mu’izz Q., Irsyam
Widiyoko).
Acara ini terbuka untuk umum, diikuti
oleh para mahasiswa UGM, mahasiswa
universitas di DIY dan pengusaha yang
yang masih merintis. Bertempat di
Yudhistira Hall, JEC pada 1 September
2019 acara ini diharapkan dapat menjadi
wadah bagi para calon pengusaha untuk
belajar mendalami ilmu kewirausahaan
pada era 4.0 ini melalui pembicara yang
sudah
berpengalaman
dan
sedang
menjalani usahanya masing-masing.
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BIDANG MINERBA

NGOBROL SANTUY KAGEOGAMA
Kegiatan Ngobrol Santuy mengenai
industri minerba (mineral dan batubara)
dibuat dengan melihat kekhawatiran
Kageogama
terhadap
melemahnya
sektor industri eksplorasi minerba yang
berdampak juga dengan melemahnya
industri pertambangan di Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kageogama
multi angkatan dan berhasil membuat
diskusi menarik mengenai opportunity,
eksplorasi, investasi, policy dan terakhir
utility. Acara ini menghadirkan Sonny
Yudhistira, S.T., Boni Ari Fianto, S.T., dan
Budhi
Kumarawarman,
S.T
sebagai
narasumber.
Dibuka dengan semangat oleh Pak Anif
Punto, Ngobrol Santuy disambut antusias
oleh anggota yang hadir. Masukan dan
kritik hadap industri minerba terkait
teknologi dan inovasi dalam eksplorasi;
kepastian
hukum
dalam
industri
minerba; kompetensi geologist dalam
industri minerba menjadi topik hangat
dalam perbincangan yang dilakukan di
Dammara
Coffe,
Jakarta
pada
12
November 2019.
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Dapat dipahami bahwa peran Geologist
sangat vital dalam industri ini. Karena
untuk menikmati hasil yang memuaskan
diperlukan Geologist dan Peralatan yang
tepat. Dari Obrolan Santuy Batubara,
dapat disimpulkan bahwa Batubara di
Indonesia masih menjadi Primadona
dengan
kebutuhan
Enrgi
dari
Pembangkit Listrik yang juga meningkat
seiring dengan program percepatan
Listrik 35 GW oleh Pemerintah Indonesia.
Tidak melulu membahas mengenai
batunya, dipertemuan ini juga dibahas
mengenai
bagaimana
nikel
laterit
indonesia menjadi produser nomor satu
dunia dan utilitasnya di masa depan
sebagai
komponen
electric
vehicle.
#SalamKageogama #GeologiBahagia
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BIDANG GEOTHERMAL

GEOTHERMAL GOES

BIDANG PENGEMBANGAN
ORGANISASI DAN URUSAN
INTERNAL

GEOLOGI OUT OF THE BOX

TO CAMPUS

Acara Geothermal Goes to Campus
kali ini diselenggarakan pada tanggal
30
November
2019
oleh
Divisi
Geothermal
Kageogama.
Pemateri
acara adalah Ketua Divisi Geothermal
yaitu Bapak Joko Anityo dan Bapak
Irawadi
(angkatan
79)
yang
membawakan
mengenai
HSE
di
Geothermal.
Mengusung tema "Peranan HSE di
Industri Panas Bumi dari Eksplorasi
hingga
Produksi"
mengajak
para
mahasiswa
geologi
UGM
untuk
mengetahui lebih dalam bidang panas
bumi. Dibantu oleh Divisi Keprofesian
HMTG, acara ini dihadiri oleh 20 orang
mahasiswa.
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Setelah
Kageogama
berhasil
membuat acara nongeosaintis, maka
Divisi Internal membuat acara tentang
pengenalan profesi geosaintis yang
berbeda dari biasanya. Berkolaborasi
dengan HMTG, Geologi Out Of The Box
diadakan di Kampus Teknik Geolofi
UGM pada 16 November 2019.
Acara ini mengenalkan mahasiswa
Teknik Geologi dengan profesi out of
the box. Mengingat masa depan yang
tidak menentu dapat sama – sama
diantisipasi oleh kebersamaan minat
dalam
“box”
baru
atau
mengembangkan “box” lama.
Sebagai percontohan, Divisi Dana
Usaha HMTG berkesempatan untuk
mengenalkan diri dilanjut dengan para
narasumber
yang
insipiratif.
Diharapkan acara ini terus berlanjut
supaya geologis generasi baru bisa
berpikir 'out of the box' dan realistis
terhadap
semua
kondisi
dan
tantangan jaman.
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BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

DONASI RENOVASI MASJID FT UGM
Bagi mahasiswa muslim teknik UGM
pasti tidak asing dengan Masjid FT UGM.
Masjid Teknik yang dibangun 25 tahun
lalu ini sudah tidak mampu lagi
menampung jumlah sivitas akademika
yang ada saat ini, sehingga perlu
direnovasi. Masjid Teknik dikembangkan
menjadi 3 lantai dengan kapasitas 3000
jamaah. Lantai satu difungsikan sebagai
serambi masjid dan dapat digunakan
sebagai
co-working
space
bagi
mahasiswa. Masjid juga dapat dijadikan
sebagai tempat singgah atau menginap
bagi calon mahasiswa baru yang sedang
mengikuti tes masuk UGM.
Sebagai mantan warga Teknik UGM,
kageogama juga ikut serta dalam
memberikan bantuan donasi untuk
renovasi
Masjid
UGM.
Donasi
dikumpulkan langsung melalui rekening
bank Kageogama dan disalurkan untuk
kepentingan renovasi.
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BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

DONASI COVID-19

DONASI BANJIR
JABODETABEK

Pandemi covid-19 yang terjadi pada
tahun 2020 membuat banyak rumah
sakit serentak kesulitan mendapatkan
APD. Keprihatinan terhadap keadaan
yang ada menggerakan Kageogama
untuk
mengumpulkan
bantuan.
Banyaknya donasi yang terkumpul
pada 27 Maret 2020 sebanyak Rp.
120.864.946 langsung dibelikan masker
dan suplemen untuk para tenaga
kesehatan serta disalurkan langsung
ke
beberapa
rumah
sakit
di
Yogyakarta.
Donasi tetap dibuka hingga tanggal
30
Maret
2020
untuk
nantinya
diserahkan ke rumah sakit, puskesmas,
klinik yang masih perlu bantuan
mendapatkan APD juga extra fooding
untuk daya tahan tubuh mereka.
Tidak hanya donasi covid untuk rumah
sakit, namun juga donasi dilaksanakan
untuk karyawan dan dosen purna.
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Musibah banjir di daerah
Jabodetabek sudah menjadi hal yang
biasa terjadi. Pada Januari 2020,
wilayah Jabodetabek kembali terkena
musibah banjir. Banjir di Jakarta dan
sekitarnya telah membuat ribuan
rumah terendam dan penghuninya
mengungsi. Divisi sosial Kageogama
langsung berinisiatif untuk membuka
rekening donasi.
Jumlah donasi terkumpul sebesar
Rp3.150.000.
Donasi tersebut
disalurkan melalui tim KAGAMACARE
Posko Bekasi. Posko ini sebelumnya
telah
membagikan
400-500
nasi
bungkus selama 3 hari berturut-turut
kepada korban banjir. Dana dari
Kageogama
digunakan
untuk
keperluan
pasca
banjir,
seperti
pembagian air bersih.
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SURPASSING THE OBSTACLE
TO BE GREATER THAN BEFORE
Tahun 2020-2021 adalah tahun yang

Pandemi Covid-19 cukup mempersulit

berat bagi seluruh dunia. Pandemi Covid-19

pelaksanaan kegiatan Kageogama. Namun

melanda seluruh wilayah dan berdampak

adaptasi terus dilakukan dalam mengatasi

pada banyak aspek. Meskipun di tengah

kesulitan. Kegiatan online dengan platform

pandemi,

berjalan

digital yang dapat diakses dari mana saja

menciptakan terobosan baru yang dapat

dan oleh siapa saja mulai menjadi andalan.

menghibur dan merangkul alumni serta

Kegiatan

masyarakat luas.

Ngobrol Santuy Kageogama, Geopreneur,

Kageogama

tetap

Untuk meringankan beban masyakarat
yang

terdampak

pandemi,

online

peluncuran

Kageogama

buku

karya

misalnya

pak

ton,

juga

Kageogama

Kageogama Untuk Negeri. Selain itu juga

melakukan penyaluran donasi Covid19 ke

sukses melaksanakan acara besar Halal Bi

rumah sakit berupa APD dan penyaluran

Halal

makanan ke masyarakat sekitar melalui

peluncuran

Kageogama Extra Fooding. Kesulitan dan

menghadirkan Menteri PUPR, Ketua BMKG,

hambatan

Ketua Kagama diikuti oleh segenap alumni

selama

menyurutkan

semangat

pandemi
para

tidak

pengurus

2021

yang

dibarengi

Koperasi

dengan

Kageogama

dan mahasiswa aktif geologi UGM.

untuk terus menjadi yang terbaik. Terbukti

Antusiasme alumni dan para peserta

pada pelaksanaan PEMILU IAGI 2020, Timses

untuk memeriahkan tiap acara selalu tinggi.

UGM

Muhamad

Kesuksesan besar acara-acara Kageogama

Burhannudinnur (TGL86) menjadi ketua IAGI

tidak terlepas dari solidaritas para pengurus

periode 2020-2023..

Kageogama di bawah kepemimpinan Anif

berhasil

mengantarkan

Punto sejak awal hingga akhir periode
kepengurusan. Semangat Kageogama tidak
pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik
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dan

lebih

baik

di

Kageogama

tetap

pencapaian

besar

setiap
mampu
dengan

kesempatan.
membuat
melibatkan

banyak orang berpengaruh di lingkungan
geologi

dan

menjadi

contoh

bahwa

organisasi yang hebat tidak kehabisan akal
untuk bergerak.
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Buku (Serial)
Kageogama Webinar (Serial)
Donasi Kuliah Lapangan
Halal Bi Halal 2020
Beasiswa 10 Mahasiswa TGL UGM
Bersama Geologi 2003

2021

2020

Penggalangan Dana Melalui

Donasi Banjir Sulawesi Barat dan
Kalimantan Selatan
Beasiswa 12 Mahasiswa TGL UGM
Bersama Geologi 2003 dan 2012
Webinar Ngabuburit EBT
Donasi Asrama dan Kesekretariatan
Sabah Bridge
Owner's Talk (Serial)
CExO Talk (Serial)

Tim Sukses PEMILU IAGI 2020

Kageogama Untuk Negeri (Serial)
Halal Bi Halal 2021 dan Peluncuran
Koperasi Kageogama
PEMILU Kageogama
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KEGIATAN

SURPASSING THE OBSTACLE
TO BE GREATER THAN BEFORE
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PENGGALANGAN DANA
MELALUI BUKU
Kageogama sebagai wadah bagi para
alumni
Teknik
Geologi
UGM
selalu
memberikan kesempatan bagi anggotanya
untuk berkarya dan terus bermanfaat bagi
sesama. Dalam kegiataan Penggalangan
Dana Melalui Buku ini terdapat tiga buah
buku yang hasil penjualannya digunakan
untuk
manfaat
bersama.
Meskipun
diterbitkan pada waktu yang berbeda,
namun ketiga buku tersebut ditulis oleh para
alumni Teknik Geologi UGM.
Penggalangan Dana Melalui Buku #1
adalah penggalangan dana melalui buku
yang berjudul Dongeng Terakhir Pak Dhe
(Rovicky Dwi Putrohari), Cerita Persahabatan
dan Para Sahabat. Diketahui Pak Dhe
Rovicky Dwi Putrohari semasa hidupnya
memiliki hobi mengajar dan bersosialisasi.
Atas keprihatinan Pak Dhe karena minimnya
edukasi bencana yang mudah dipahami oleh
awam kemudian Pak Dhe menulis Dongeng
Geologi dan populer.
Sifat Pak Dhe yang egaliter dan penuh
empati ini pastinya pernah menyentuh
sahabat Pak Dhe dengan cara yang
beragam. Buku yang rilis pada Mei 2020 ini
ditulis oleh para sahabat Pak Dhe Rovicky
untuk mengenang jiwa besar Pak Dhe
Rovicky semasa beliau hidup. Dikurasi oleh
tim Dongeng Geologi, buku ini mendapat
kontribusi dari para akademia geologi,
alumni Teknik Geologi UGM dari berbagai
angkatan dan orang-orang hebat geosains
yang pernah berinteraksi dengan beliau.
Mengusung tema 'Dongeng' seperti warisan
Pak Dhe Rovicky, yaitu Dongeng Geologi,
buku ini berisi tentang tulisan mengenai Pak
Dhe dan juga dongeng kebumian.
Buku yang menceritakan tentang Pak Dhe
Rovicky menurut sahabat-sahabatnya ini
dijual
seharga
Rp.100.000.
Hasil
keuntungannya digunakan untuk beasiswa
Kageogama dan pemeliharaan website
Dongeng Geologi.

Laporan Pertanggungjawaban

41

BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

PENGGALANGAN DANA MELALUI BUKU
Penggalangan Dana Melalui Buku #2
adalah kegiatan penggalangan dana
melalui buku berjudul Geologi Menggali
Ilmu, Mengikat Persahabatan. Buku ini rilis
pada Januari 2021. Ditulis oleh 37 geologist
alumni Teknik Geologi UGM dari angkatan
1960 sampai 2017. Buku ini menceritakan
tentang berbagai macam pengalaman dan
perjuangan para penulis ketika menjalani
masa
perkuliahan.
Banyak
cerita
mengesankan dan penuh kenangan ada di
buku ini. Buku setebal 350 halaman ini
akan
membawa
pembaca
berkelana
dalam nostalgia selama rentang 60 tahun
Menceritakan tentang persahabatan, citacita, perjuangan dan menemukan jati diri.
Proses pre-order buku ini dilaksanakan
pada bulan Januari 2021 dan pada 6 Maret
2021 dilaksanakan bincang-bincang dan
bedah buku bersama seluruh penulisnya
melalui Zoom. Buku dijual seharga
Rp.99.000 dan hasil penjualan digunakan
untuk
kegiatan
sosial/beasiswa
kegeogama.
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Rangkaian terakhir dari acara ini adalah
Penggalangan Dana Melalui Buku #3
melalui buku yang ditulis oleh Wartono
Rahardjo (Pak Ton) berjudul Bersama
Mengayuh Biduk, Perjalanan Hidupku
Bersama Sunarti. Buku ini bercerita
tentang
memoar
cinta,
kesetiaan,
pengertian dan kebersamaan Pak Ton
dengan istrinya selama 53 tahun.
Peluncuran buku ini dilaksanakan pada 27
Maret 2021 secara online melalui Zoom
dihadiri
oleh
Rektor
UGM,
ketua
Kageogama, Kepala BMKG, Instruktur
Nasional MediaGuru dan juga Pak Ton
sendiri sebagai penulis.
Acara ini juga terbuka untuk para
mahasiswa Teknik Geologi UGM dan
dimoderatori oleh Intan Kemala Dewi
(TGL95). Buku ini dijual dengan harga
Rp.140.000. Hasil penjualan buku ini
dialokasikan untuk beasiswa Kageogama.
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DONASI COVID-19 :
EXTRA FOODING
Pandemi Covid-19 mengakibatkan
tingginya jumlah pasien Covid-19. Beban
tenaga kesehatan naik berkali lipat,
Kageogama tergerak untuk mengirimkan
makanan
kepada
mereka.
Sulitnya
mobilisasi saat pandemi malah membuat
Kageogama saling bahu membahu dalam
merealisasikan kegiatan Extra Fooding
dengan memberdayakan driver ojek/taksi
online.
Donasi berupa kotak makanan siap
santap siap dibagikan untuk tenaga
kesehatan, satuan tugas Covid-19, pasien
isolasi mandiri, panti asuhan, pemulung
dan mereka yang membutuhkan. Tak
hanya kotak makan, tapi juga ada paket
sembako untuk kurir, driver aplikasi
online, satpam, tukang sampah, tukang
sayur dan semua orang di sekitar kita
yang kesulitan akibat pandemi ini.
Donasi dikumpulkan ke rekening
Kageogama dan juga ada bantuan dari
Kitabisa.com yang digalang oleh Ahmad
Arid, seorang jurnalis dan inisiator lapor
Covid-19. Dengan bantuan para anggota
Kageogama,
kegiatan
ini
berhasil
menyalurkan lebih dari 1200 nasi kotak
dan 107 paket sembako bernilai ratusan
ribu rupiah, termasuk buah-buahan,
vitamin, obat dan masker.

Laporan Pertanggungjawaban

43

BIDANG SOSIAL DAN BEASISWA

DONASI BEASISWA PENDIDIKAN DAN
BENCANA ALAM
Divisi Sosial dan Beasiswa Kageogama
pada tahun 2020-2021 melaksanakan
berbagai banyak kegiatan penggalangan
dana untuk membantu adik-adik yang
kesulitan biaya pendidikan. Salah satu
kegiatan
yang
dilakukan
adalah
penggalangan dana untuk donasi asrama
dan kesekretariatan Sabah Bridge.
Sabah Bridge adalah gerakan sosial non
profit yang didirikan oleh Aris Prima
(TGL03) untuk memberikan harapan
pendidikan yang lebih baik bagi anakanak TKI Sabah, Malaysia. Sejak tahun 2014
Sabah Bridge berdiri telah mengirim
ratusan
anak
untuk
melanjutkan
pendidikan SMA/SMK hingga kuliah di
Indonesia.
Namun, pada tahun 2020 ini Sabah
Bridge
mengalami
kesulitan
untuk
membiayai 100-an anak yang sudah lulus
SMA/SMK. Ditengah kondisi tersebut,
uluran
donasi
disampaikan
kepada
Kageogama. Kontribusi donasi dapat
berupa uang yang nantinya digunakan
uang pangkal dan uang saku bulanan.
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Selain beasiswa pendidikan Sabah
Bridge,
Divisi
Sosial
dan
Beasiswa
Kageogama juga memberikan donasi
kuliah lapangan dan beasiswa kepada
mahasiswa Teknik Geologi UGM yang
berkolaborasi
dengan
para
alumni.
Terdapat
dua
kolaborasi
beasiswa
bersama alumni yaitu beasiswa untuk 10
mahasiswa Teknik Geologi UGM bersama
TGL03 dan beasiswa untuk 12 mahasiswa
Teknik Geologi UGM bersama TGL03 dan
TGL12.
Tak hanya donasi beasiswa pendidikan,
namun juga donasi bencana alam. Pada
Januari 2021 terjadi bencana banjir yang
melanda Sulawesi Barat dan Kalimantan
Selatan. Banjir mengakibatkan rumah
terendam dan banyak warga mengungsi.
Divisi Sosial dan Beasiswa Kageogama
langsung bergerak menggalang donasi
untuk membantu para korban di wilayah
yang terdampak banjir.
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ORGANISASI DAN URUSAN
INTERNAL

WEBINAR
NGABUBURIT EBT
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Webinar Ngabuburit EBT
dilaksanakan dalam rangka menjalin
silaturahmi
antar
alumni
sembari
menunggu
waktu
berbuka.
Dilaksanakan setiap hari Jumat sore
pukul
15.30-18.00
selama
bulan
Ramadhan
tahun
2021.
Acara
ini
dilaksanaka secara virtual dengan topik
yang
berbeda
setiap
minggunya.
Semua topik EBT yang sedang 'hype'
lengkap dibahas pada webinar ini,
mulai dari mini/mikrohidro, angin, laut,
hingga panas bumi. Dengan gaya
diskusi santai ala Kageogama bersama
para ahli EBT. Beberapa narasumber
dihadirkan
sekaligus
dalam
satu
webinar untuk memeriahkan acara.
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CEXO FORUM
CExO adalah sharing session perjalanan
karir seorang Chief Excecutive Officer
(CEO) dalam berbagai bidang ilmu
kebumian seperti minerba, migas, EBTKE,
dan yang lainnya dimulai dari fresh
graduate sampai ke jabatan CEO. Sharing
session
ini
dilakukan
menggunakan
platform Zoom Meeting dan disiarkan
langsung melalui Youtube.
Acara ini dipandu oleh moderator dan
menghadirkan
para
narasumber
Kageogama yang saat ini menduduki
posisi sebagai CEO pada perusahaannya
masing-masing dan berfokus pada bidang
ilmu kebumian tertentu.
Acara ini terdiri dari empat seri yang
dilaksanakan satu minggu sekali pada
bulan Juli 2021. Dilaksanakan secara online
acara ini menghadirkan para direktur dari
perusahaan besar geologi, mulai dari
Pertamina EP, PT Bukit Asam Tbk, PT
Pertamina
Geothermal
Energy,
dan
Direktur PT J Resources Asia Pacific Tbk.
Dihadiri oleh para Kageogama dan
terbuka bagi mahasiswa aktif Teknik
Geologi UGM.
Acara ini dibawakan
dengan cara diskusi santai mengenai
career
path,
pengalaman
hebat,
kehidupan sosial, dan faktor afektif para
narasumber.
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HALAL BI HALAL 2021 DAN
PELUNCURAN KOPERASI
KAGEOGAMA
Pandemi
Covid-19
yang
masih
berlangung pada tahun 2021 membuat
acara tahunan Halal Bi Halal Kageogama
berlangsung secara online. Pada 12 Juni
2021 acara ini berlangsung menggunakan
platform
Zoom.
Seperti
tahun
sebelumnya, acara ini juga menghadirkan
para tokoh besar seperti Menteri PUPR,
Ketua BMKG, Kepala Badan Geologi juga
dihadiri oleh Rektor UGM dan Ketua
Kagama.
Acara Halal Bi Halal 2021 ini berlangsung
sangat meriah meskipun dilaksanakan
secara online. Tidak hanya menyambung
silaturahmi tapi juga ada Sharing Session:
Great Shifting Geologi diisi oleh para
alumni Teknik Geologi UGM angkatan
muda yang sukses berkarir di bidang non
geologi. Bersamaan dengan acara ini juga
dilaksanakan Grand Launching Koperasi
Kageogama.
Koperasi Kageogama adalah merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keluarga
alumni Teknik Geologi Universitas Gajdah
Mada. Koperasi ini dibentuk dalam rangka
mewadahi
aspirasi
para
anggota
kageogama yang ingin berwirausaha dan
juga sebagai ajang silahturahmi bagi para
anggota kageogama. Ketua Kageogama
mengeluarkan SK pengangkatan formatur
Wirson sebagai ketua, Sony Yudhistira dan
Era.

Laporan Pertanggungjawaban

47

PP KAGEOGAMA

Setelah melalui proses rapat dan diskusi
para anggota disepakati Digital Printing
menjadi pilihan usaha pertama koperasi.
Pembentukan pengurus koperasi
dilakukan dalam forum rapat anggota
koperasi yang dipimpin langsung oleh
ketua Kageogama Bapak Anif Punto. Pada
rapat anggota ini ditunjuklah Saudara
Wirson sebagai Ketua koperasi. Yang
diberikan kewenangan untuk menyusun
kepengurusan inti. Selanjutnya menunjuk
Candra Budhi Prasetyo sebagai Sektetaris
dan Gonata Pranajaya sebagai Bendahara.
Pada
rapat
ini
juga
disepakati
pembentukan Dewan Pengawas Koperasi
yang terdiri dari Anif Punto selaku Ketua
Kageogama exoficio, Ipranto dan Sarju
Winardi, ke depannya akan mewakili
seluruh
anggota
koperasi
untuk
melakukan pengawasan terhadap sepak
terjang pengurus koperasi.
Pengurus koperasi yang telah ditunjuk
pun langsung gerak cepat menyiapkan
segala sesuatu yang diperlukan agar
koperasi
kageogama
dapat
segera
beroperasi. Salah satu yang paling penting
adalah penyiapan dokumen legalitas dan
badan
hukum
koperasi
Kageogama.
Setelah badan hukum dan legalitas
selesai,
pengurus
langsung
bekerja
menyiapkan rencana bisnis untuk unit
usaha pertama koperasi kageogama yaitu
usaha digital printing. Program kerja ini
pun akhir nya dipresentasikan dan
dipublikasikan oleh pengurus kepada
seluruh anggota koperasi.
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Sembari
mengerjakan
proses
penyusunan
program
kerja,
para
pengurus juga langsung melakukan
survey lapangan untuk lokasi usaha digital
printing. Setelah melalui proses survey
yang berlangsung selama 3 – 4 bulan,
akhirnya diputuskan bahwa koperasi
Kageogama akan mendirikan usaha
Digital Printing nya di daerah BSD, kota
Tangerang Selatan. Usaha Digital Printing
ini
disepakati
akah
diberi
nama
GEOPRINT.
Secara parallel, para pengurus juga
sudah mulai fokus pada persiapan
menjelang Grand Opening. Beberapa hal
yang langsung disiapkan pengurus di
awal adalah rekrutmen tenaga kerja yang
akan mengawaki operasional Geoprint.
Proses rekrutmen dan pelatihan manager
dan krew GEOPRINT dimulai pada bulan
January
2021.
Proses
pelatihan
ini
dilakukan dengan bekerjasama dengan
salah satu usaha digital printing yang
sudah ternama di Yogyakarta.
Pada Februari 2021, bangunan untuk
ruang usaha Geoprint sudah mencapai
tahapan akhir persiapan. Pada waktu
inilah
diputuskan
untuk
segera
mempercepat proses persiapan menuju
grand
opening.
Dimulai
dengan
mendatangkan manager GEOPRINT ke
lokasi usaha di BSD, Tangerang Selatan.
Selanjutnya berturut-turut didatangkan
perlengkapan mesin cetak yang menjadi
alat usaha didatangkan ke BSD dan
langsung dilanjutkan dengan proses
instalasi mesin dan pengaturan interior
GEOPRINT.
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GEOPRINT akhirnya mulai beroperasi
pada tanggal 29 Maret 2021. Salah satu
yang menjadi prestasi pertama GEOPRINT
adalah langsung bekerjasama dengan
KAGEOGAMA
dalam
menangani
pencetakan kurang lebih 500 eksemplar
buku berjudul “Bersama Mengayuh Biduk”.
Buku ini merupakan autobiografi dari
Bapak
Ir.
Wartono
Rahardjo
yangmerupakan
tokoh
sesepuh
di
kalangan kampus Teknik Geologi UGM.
Sejak pertama beroperasi, team GEOPRINT
bekerja keras mendobrak pasar digital
marketing
di
wilayah
jabodetabek
ditengah-tengah masa pandemi. Setelah
beroperasi kurang lebih 2 bulan, aknirnya
KAGEOGAMA berinisitaif melakukan acara
pembukaan
secara
resmi
GEOPRINT
Digital Printing secara Online.
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Pada tanggal 12 Juni 2021, GEOPRINT
Digital Printing diresmikan oleh Bapak
DR. Ir. Basuki Hadimuljono, MSc (Mentri
PUPR) yang juga merupakan anggota
KAGEOGAMA. Selain itu, acara grand
opening juga dihadiri oleh Bapak Ganjar
Pranowo yang juga merupakan Ketua
KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas
Gadjah Mada).
Lahir disaat pandemi, geoprint berjuang
keras
untuk
dapat
survive
dan
berkembang
sebagaimana
harapan
semua anggota.
Geoprint
ini
sangat
mengharapkan
dukungan dari semua alumni dan
jejaringnya. Tanpa itu pengurus tentu
akan semakin berat menjalankan usaha
ini ditengah situasi yang memang sedang
terlalu
banyak
pembatasan
akibat
pandemi.
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KAGEOGAMA UNTUK NEGERI
Kageogama Untuk Negeri adalah seri
webinar
yang
diselenggarakan
oleh
Kageogama
sebagai
wadah
sharing
session para pembicara yang memiliki
peran
besar
melalui
jabatan
di
pemerintahan, gerakan lewat organisasi
profesi dan penyampaian solusi-solusi
lewat opini publik. Menghadirkan lima
pembicara yang berbeda yang sangat
kaya dengan cerita dan pengalaman
hebat.
Acara ini dilaksanakan pada 20 Agutus 17 September 2021. Dilaksanakan secara
online
dengan
platform
Zoom.
Menghadirkan para alumni Teknik Geologi
UGM yang memiliki kontribusi kepada
negeri dengan porsi dan bentuk yang
berbeda-beda.
Kageogama
Untuk
Negeri
#1
menghadirkan Sukmandaru Prihatmoko,
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia
Periode 2014-2020 yang bercerita tentang
pengalaman menahkodai IAGI selama dua
periode. Memimpin IAGI dan memberikan
kontribusi yang baik supaya dapat
menjadi peninggalan yang bermanfaat
untuk generasi selanjutnya.

Pengurus Pusat Kageogama UGM 2018-2021

Kageogama Untuk Negeri #2 diisi oleh
Singgih Widagdo, Komisaris BUMN dan
Pengamat Kebijakan Publik. Seorang
tokoh yang kontribusinya dalam ranah
energi memberikan dampak dan juga
solusi untuk kemajuan energi dan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Selanjutnya, Kageogama Untuk Negeri #3
diisi oleh Eko Budi Lelono, Kepala Badan
Geologi
yang
berbincang
mengenai
pengalamannya menjadi ujung tombak
dari Badan Geologi. Melaksanakan tugas
dan bertanggung jawab langsung kepada
Menteri. Pembicara Kageogama Untuk
Negeri #4 adalah rektor wanita pertama
UGM di tahun 2014 yaitu Dwikorita
Karnawati
yang
sekarang
menjabat
sebagai Kepala BMKG.
Acara ini diikuti oleh para anggota
Kageogama dan juga mahasiswa aktif
Teknik Geologi UGM. Melalui Kageogama
Untuk Negeri diharapakn dapat menjadi
wadah bagi berbagai kalangan mulai dari
mahasiswa,
alumni,
dan
komunitas
lainnya untuk belajar dari pengalaman
para pembicara
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TIM SUKSES PEMILU IAGI
2020

Julianta Parlindungan Panjaitan
TGL02
Ketua Timses IAGI 2020-2023
Julianta P. Panjaitan (TGL02). Saya
sangat bersyukur diberikan kepercayaan
oleh
PP
Kageogama
utk
menjadi
koordinator tim pemenangan bakal calon
ketua IAGI 2020-2023. Pak Burhannuddin
sebagai Kageogama 86, tidak asing
ditelinga saya. Semenjak mahasiswa saat
bergabung dengan AAPG UGM SC.
Saya mengenal beliau sebagai Faculty
Advisor AAPG Trisakti University SC. Hal itu
terjadi sada saat diselenggarakannya
kegiatan Student Chapter Leadership
Conference di Jakarta pada tahun 2004.
Mengusung Pak Burhan menjadi calon
ketua
IAGI
sangat
menarik
untuk
dikenang tapi tidak untuk diulang. Hal ini
merupakan tantangan sekaligus peluang
bagi Kageogama untuk membuktikan
seberapa besar soliditas kekuatan alumni
Kageogama lintas angkatan maupun
antar Universitas untuk meneruskan
tongkat estafet yang dilakukan oleh
kepengurusan
sebelumnya
dibawah
nahkoda Pak Sukmandaru Prihatmoko.
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Keberhasilan untuk mengusung pak
Burhan merupakan kesuksesan besar IAGI
dalam
menjalankan
regenerasi
kepemimpinan melalui pesta demokrasi 3
tahunan. Hal ini juga membuktikan
kesuksesan Kageogama dalam menjaga
marwah kehormatan solidaritas dan
soliditas antar alumni.
Dialog terbuka komunikatif merupakan
ciri khas Kageogama untuk menjaga
semangat soliditas yang sudah dibentuk
oleh alm. Rovicky Dwiputrohari. Dengan
visi
dan
misi
membangun
tali
persaudaran diantara alumni Teknik
Geologi UGM melalui berbagai macam
narasi yang dituangkan dalam grup sosial
media yang ada. Hal ini sangat membantu
team sukses secara khusus dalam
menyampaikan visi dan misi yang diusung
oleh Pak Burhan bersama Pak Ami.
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TIM SUKSES PEMILU IAGI
2020
Berbagai persiapan acara, deklarasi
tim, kegiatan webinar lintas topik dan
lintas alumni, sampai hari H penghitungan
suara sangat menyita banyak waktu,
pemikiran dan tenaga. Namun hal ini
semua terbayar dengan terpilihnya Pak
Burhan.
Perolehan
suara
lumayan
fantastis dengan selisih suara yang
lumayan.
Sekali
lagi
saya
mengucapkan
terimakasih
yang
setinggi-tingginya
kepada teman-teman Kageogama yang
sudah mendukung baik secara moril dan
materiil, langsung dan tidak langsung
dalam perhelatan Pemilu IAGI 2020 yang
tidak dapat saya sebutkan satu persatu..
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Pada kesempatan ini, saya memohon
maaf dari lubuk hati yang paling dalam
jikalau ada tutur kata maupun perbuatan
saya yang tidak berkenan bagi bapak ibu
rekan Kageogama. Mohon dibukakan
pintu maaf yg sebesar-besarnya.
Semoga Kageogama dapat terus
berkontribusi
memberikan
pemikiran
terbaiknya melalui usaha dan aksi nyata
bagi kemajuan alumni Teknik Geologi
UGM. Salam Kageogama, salam Guyub,
Gayeng dan Ginanjar.
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PEMILU KAGEOGAMA
Dalam suatu kepengurusan pastinya
harus ada regenerasi pengurus baru untuk
meneruskan tongkat estafet pencapaian
Kageogama. Kepengurusan Kageoagama
sudah berjalan selama periode 2018-2021
dibawah
kepemimpinan
Anif
Punto
(TGL83). Kepengurusan ini akan segera
berakhir
pada
Oktober
2021
dan
digantikan oleh kepengurusan baru yang
akan dilaksanakan pemilihan ketua baru
melalui acara Pemilu Kageogama.
Proses pendaftaran calon ketua
Kageogama periode 2021-2024 telah
berlangsung pada tanggal 16-22 Agustus
2021.
Selama
periode
pendaftaran
terdapat
satu
bakal
calon
ketua
Kageogama yaitu Intan Kemala Dewi
(TGL95). Setelah dilakukan verifikasi syarat
pendaftaran, KPU 2021 menetapkan Intan
Kemala Dewi (TGL95) sebagai calon ketua
umum Kageogama periode 2021-2024.
Dikarenakan hanya ada satu calon
tunggal, maka diadakan musyawarah
yang dihadiri oleh KPU, BAWASLU, PP
Kageogama,
Dewan
Penasehat
Kageogama, dan perwakilan angkatan
yang diadakan pada 7 Oktober 2021
melalui Zoom.
Kemudian pada 30 Oktober 2021
dilaksanakan
musyawarah
nasional
(munas) bertempat di Dammara Cafe,
Jakarta. Agenda yang dibahas pada
munas yaitu LPJ Kageogama 2018-2021,
laporan
KPU
Kageogama
2021,
penyampaian visi misi, dan pengesahan
Ketua Umum Kageogama terpilih.
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KAGEOGAMA WEBINAR BATCH 1
Kageogama Batch#1 Webinar telah
selesai diselenggarakan pada tanggal
20 April - 20 Mei 2020 dengan topik
Migas . Diisi oleh pembicara dan
moderator alumni Teknik Geologi UGM
yang silih berganti dari empat benua.
Lengkap diikuti oleh kombinasi praktisi
industri dan akademia.
Webinar ini telah diikuti oleh total
ribuan peserta. Menghabiskan 30 jam
lebih waktu belajar online dari 12 topik
terkait Migas antara lain General tips in
petroleum
industry,
Petrofisik
low
contrast low resistivity, Marine and
Coastal Geology : Linking the modern
deposit to subsurface, Interactive Talk
to Encourage Oil and Gas Young Spirit,
Biogenic Gas, Jaming Presentation
Session;
Openess
&
Emerging,
Subsurface Geomodelling From Static
to Dynamic, Data Science & Machine
Learning,
Comprehensive
Drilling
Exploration and Development Wells to
Meet
Sub-surface
Requirement,
Promoting Geologi UGM Portfolio to
the Industry, Tektonik Sumatera, dan
Petroleum Economic and Decision Tree.
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Acara ini dibawakan oleh moderator
dan narasumber ahli dengan topik
yang sangat menarik. Para mahasiswa
yang hadir juga berkesempatan untuk
mempresentasikan ide-ide baru dan
pencapaiannya di bidang geologi. Total
57 presenter dan moderator dari empat
bunia mengisi acara secara online .
Lebih dari 1180 peserta berpartisipasi
dalam acara ini.
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BIDANG GEOPRENEUR

OWNER'S TALK
Owner’s Talk adalah sharing session
bersama para anggota kageogama
pemilik perusahaan yang bergerak
pada berbagai bidang, seperti Food &
Beverages, teknologi, dan konsultan di
Indonesia. Acara ini berjalan selama
lima
seri,
masing-masing
seri
menghadirkan
alumni
Kageogama
yang sukses berbisnis di bidang geologi
maupun non geologi. Owner’s Talk
dilakukan
menggunakan
Zoom
Meeting. Acara ini berbentuk talkshow
dan diselenggarakan pada bulan JuniJuli 2021.
Serangkaian acara ini dimulai dari
Owners Talk Series #01 yang diisi oleh
Cornelius Swangga tentang bagaimana
memulai bisnis dan cara menghadapi
tantangannya. Setelah bisnis sudah
menemukan pasarnya, tentu harus
dipertahankan. Solusi dan jawaban
tersebut berlanjut ke Owners Talk
Series #02 oleh Bang Wirson yang
sudah
sukses
membangun
dan
menjaga keberlangsungsan bisnisnya.
Tidak kalah dari acara sebelumnya,
Owner's Talk #03 oleh Irwan Susilo
membahas
cara
memulai,
mendapatkan pasar, hingga problem
solving dalam bisnis. Selanjutnya, pada
Owners Talk Series #04 menghadirkan
Rochmad dengan topik membangun
dan scale up bisnis.
Terakhir, Owners Talk Series #05
diisi
oleh
Dr.
Ir.
Muhammad
Burhannudinnur,
M.Sc.,
IPM
yang
membagikan ilmunya melalui cara
berwirausaha
dari
empati
untuk
membuka peluang pasar yang luas.
Acara ini diikuti oleh mahasiswa Teknik
Geologi UGM yang sudah terjun ke
dunia bisnis dan para mahasiswa yang
ingin memulai bisnis. Owner’s Talk ini
diharapkan menjadi wadah belajar bagi
semua kalangan mengenai seluk beluk
dunia bisnis.

Laporan Pertanggungjawaban

55

SALAM
DARI
KAMI
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Bidang Info Pekerjaan dan Kerja
Praktek
Alhamdulillah tak terasa 3 tahun
berlalu
di
dalam
menjalankan
amanah untuk membantu rekanrekan Kageogama maupun adekmahasiswa
agar
dimudahkan
menjemput rezekinya melalui Info
Lowongan Kerja dan KPTA. Pada saat
awal mendapatkan amanah ini, posisi
saya sedang mengandung anak kedua
dan mendekati hari perkiraan lahir.
Sehingga, saya pun sempat pesimis di
dalam mengemban amanah yang ada
karena
sibuk
dengan
persiapan
persalinan dan juga mengurus bayi ke
depannya.
Akan
tetapi
dengan
support yang luar biasa dari team
leader saya yaitu Bagaskara Widi
Nugroho
(2013).
Alhamdulillah,
beberapa program kegiatan dapat
terlaksana dengan baik. Meskipun
ada beberapa program kegiatan yang
belum terselesaikan akibat adanya
pandemic Covid-19 ini. Harapannya
beberapa program yang tertunda ini
dapat terwujud dalam kepengurusan
selanjutnya.
Selain itu, semoga Kageogama
dapat memberikan manfaat luar biasa
bagi para alumninya dalam mencari
lapangan
pekerjaan
maupun
memudahkan adik-adik mahasiswa
dalam
menyelesaikan
program
studinya.
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Tak lupa, saya ucapkan terima
kasih dan kepada team hebat saya
yang lainnya yaitu Ekky Yustian
(2008), Ekky Nugroho (2007), Didit
Putra (2008), Bang Julianta (2002),
Enry Horas (2010), Rizal Abiyudo
(2008?), Albert (2008), Anton Prasetyo
(2013),
Taufiq
B.
(2013),
Amanda
Ayudhia (2013), Rizki Nanda (2014),
Ilham
Ilmawan
(2014),
Yazid
Abdurrazzaq
(2014),
Rizki
Nanda
(2014) dan juga Ichsan (2014) yang
telah berkontribusi dengan sukarela
membantu divisi Info Lowongan Kerja
dan KPTA di dalam menjalankan
program kegiatan, koordinasi dengan
HMTG untuk memudakan adik-adik
mahasiswa
Teknik
Geologi
UGM
menjalankan
KPTA
di
instansi
pilihannya,
serta
sharing
info
lowongan
kerja
kepada
sesama
alumni Kageogama.
Sebagai pengurus kami mohon
maaf jika belum dapat memberikan
kontribusi yang maksimal di dalam
kepengurusan kali ini. Sedikit saran
untuk
kepengurusan
tahap
selanjutnya yaitu adanya portal online
yang dapat mengintegrasikan antara
database Kageogama dengan info
lowongan kerja, KPTA, dan yang tidak
kalah pentingnya informasi beasiswa
bagi
rekan-rekan
Geogama
yang
berminat untuk melanjutkan studi ke
jenjang yang lebih tinggi.
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Bidang Info Pekerjaan dan Kerja
Praktek
Hal ini akan memudahkan pekerjaan
tim Lowker dan KPTA kedepannya
serta akan memberikan lebih banyak
manfaat bagi civitas Geogama yang
membutuhkan
informasi
terkait.
Semoga
kedepannya
organisasi
Kageogama
dapat
semakin
bermanfaat untuk seluruh keluarga
besar Teknik Geologi UGM. Aamiin
Allahumma Aamiin.
Salam
Sehat
Selalu,
Kageogama
semakin Jaya!!
(Erawati, Ketua Bidang Info Pekerjaan
dan Kerja Praktek)

Bidang Sosial dan Beasiswa
Kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan dari seluruh pengurus
dan warga Kageogama, Pengurus
Departemen Teknik Geologi serta
masyarakat umum kepada seluruh
program dan kegiatan Bidang Sosial
dan
Beasiswa.
Tanpa
dukungan
tersebut, niscaya kami tak akan bisa
melakukan apa pun. Semoga Allah
YMK
memberi
sebaik-baiknya
balasan.
Semoga
kageogama
ke
depan semakin maju, semakin kuat,
untuk bersama-sama berbakti kepada
negeri.
(Intan Kemala Dewi, Ketua Bidang
Sosial dan Beasiswa)
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Bidang Geothermal
Kepengurusan Kageogama tahun
2018-2021 ini bisa dikatakan sukses.
Dikala
pandemi
Covid
19
yang
melanda seluruh dunia Kageogama
dalam menjalani semua program
dengan baik dan sukses. Pandemi ini
seolah tidak menjadi penghalang
untuk Kageogama dalam berperan
untuk
berbakti
buat
anggota
almamater dan bangsa. Tak hanya
berbagi
ilmu
lewat
webinar
Kageogama juga hadir berperan aktif
dalam membantu para pejuang covid
baik dari tenaga kesehatan dan juga
pasien.
Hal
ini
sangat
membanggakan.
Semoga
tongkat
kesuksesan ini dapat dilanjutkan oleh
kepengurusan berikutnya.
(Alfiady,
Anggota
Bidang
Geothermal)

Bidang Fundraising

Kepengurusan Kageogama 20182021
merupakan
masa
dimana
tantangan
hadir
dan
dihadapi
bersama keluarga. Kageogama saling
memberikan
dukungan.
Semoga
Pengurus
berikutnya
selalu
membawa semangat Kekeluargaan.
Salute untuk Kageogama.
(Sonny
Yudhistira, Ketua Bidang
Fundraising)
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Bidang Pengembangan
Organisasi dan Urusan Internal
Dimanapun organisasinya, selalu
ada divisi internal yang kepadanya
diamanatkan untuk mengakar kuat
dan menjulang tinggi. Mengakar kuat
artinya
semakin
bertumbuh
organisasi, akar semakin bercabang.
Akar-akar ini adalah regenerasi dan
kaderisasi. Semakin menjulang tinggi
artinya
cabang-cabang
organisasi
semakin mencari langit-langit citacita baru yang tidak terbatas pada
geologi konvensional seperti migas
dan
tambang,
tetapi
juga
unconventional
seperti
profesi
geopreneur dan bidang energi baru terbarukan.
Divisi internal berharap akar dan
tumbuhnya
organisasi
akan
memberikan buah melimpah sesuai
tri dharma perguruan tinggi. Insan insan Kageogama menjadi manfaat
yang berkelanjutan bagi masyarakat
luas yang merasakan keteduhan dan
kerindangannya.
Dengan segala kerendahan hati,
kami
menyampaikan
permohonan
maaf
kepada
seluruh
anggota
Kageogama jikalau terdapat program
kerja yang belum optimal dalam
pelaksanaan dan implementasinya.
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Besar harapan kami, peran divisi
internal
dapat
mempererat
dan
memperkuat sinergi antar divisi di
Kageogama, sehingga Kageogama
kedepannya semakin guyub, rukun,
dan menjadi wadah saling tolong
menolong antar alumni khususnya
dan bangsa Indonesia umumnya.
(Julianta Panjaitan, Ketua Bidang
Pengembangan
Organisasi
dan
Urusan Internal)

Bidang Minerba

Kageogama
bidang
Minerba
mengucapkan
terimakasih
atas
kontribusi seluruh seluruh pengurus
dan
warga
Kageogama,
serta
terimakasih sebesar besarnya kepada
bapak
ketua
bapak
Anif
Punto
Utomo.
Tanpa
arahan
pusat
Kageogama periode kepemimpinan
bapak Anif Punto Utomo. Dibawah
arahan dan kepemimpinan beliau
kami
para
pengurus,
terutama
bidang Minerba dapat bergerak dan
memberikan manfaat bagi khalayak
ramai. Semoga Kageogama kedpan
semakin solid, semakin bermanfaat
dan terus mengambil peran dalam
pemberdayaan Negeri Indonesia.
(Tatzky Reza Setiawan, Ketua Bidang
Minerba)
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Bidang Geopreneur

Salam geopreneurs,
Aspek wirausaha merupakan salah
satu bidang yang mengakibatkan
mendapat perhatian dari Kageogama
sejalan dengan dinamika anggota.
Kageogama
berkomitmen
untuk
mendorong dan memberikan ruang
seluas-luasnya dalam pengembangan
geopreneur bagi anggota dan antar
anggota.
Bidang
Geopreneur
Kageogama
bersama
bidang-bidang
lainnya
menginisiasi
acara
sharing
knowledge terkait bidang wirausaha
dengan
menghadirkan
para
pembicara dari anggota Kageogama
yang telah berkarya dalam bidang
usaha serta para profesional yang
berpengaruh dalam lingkup lembaga
atau korporasinya.
Bidang Geopreneur Kageogama
sangat mendukung dan mendorong
Koperasi Kageogama sebagai inisiasi
anggota Kageogama dalam rangka
bersama-sama menciptakan peluang
usaha
untuk
kebersamaan
dan
kemajuan anggotanya.
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Beberapa
perbaikan
bidang
geopreneur yang perlu diperbaiki ke
depan
antara
lain
adalah
peningkatan
kualitas
database
pelaku
usaha
geopreneur,
meningkatkan
sharing
knowledge
dengan menekankan pada minat dan
segmen tertentu yang lebih spesifik
sesuai
minat
para
geopreneur,
mendorong para Kageogama muda
untuk
terjun
dalam
bidang
interpreneur,
serta
meningkatkan
networking dan kolaborasi usaha
antar anggota kageogama.
Semoga
dalam
periode
kepengurusan
Kageogama
berikutnya bidang geopreneur bisa
lebih baik lagi dalam menginisiasi
dan mewadahi para pelaku usaha
anggota kageogama serta mampu
mendorong lebih banyak lagi para
calon usahawan lagi dari anggota
Kageogama.
(Irwan
Susilo,
Ketua
Bidang
Geopreneur)

60

Bidang
Kebijakan
Urusan Eksternal

Publik

dan

Tidak banyak yang bisa dilakukan
Bidang
Kebijakan
Publik
karena
berbagai
kendala
salah
satunya
Pandemi Covid-19. Tapi ada sejumlah
aktivitas
seperti
membangun
hubungan eksternal dengan berbagai
pihak
eksternal,
alumni,
tokoh
kampus. Yang penting mendukung
bagian
lain
yaitu
melaksanakan
Webinar CeOX Forum Series dan
Kageogama untuk Negeri. Kegiatan
inspiratif yang menampilkan tokohtokoh penting alumni T. Geologi UGM
seperti
Kepala
BMKG
Dwikorita
Karnawati, Kepala Badan Geologi Eko
Budi Lelono, Direktur Eksplorasi PTBA
Suhedi,
Direktur
Eksplorasi
Pertamina Geotermal Tafif Azimudin
yang
telah
sukses
berkiprah
di
berbagai fora.
Teriring permohonan maaf kepada
pengurus lain karena kontribusi Saya
yang masih minim, Saya berterima
kasih pernah diajak untuk ikut ‘cawecawe’ mengurus Kageogama. Semoga
Kageogama semakin jaya.
(Endy
Subiantoro,
Ketua
Bidang
Kebijakan
Publik
dan
Urusan
Eksternal)
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HIGHLIGHT OF THE YEAR
2018-2019

GEOPINCUKAN

WORKSHOP GEOTHERMAL
WORKSHOP GEOTHERMAL
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DONASI

WORKSHOP GEOTHERMAL
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HIGHLIGHT OF THE YEAR
2019-2020

PREPARE YOUR
CAREER COURSE

HALAL BI HALAL 2 0 1 9

GEOTHERMAL GOES TO
CAMPUS
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FIELDTRIP GEODOLAN

NGOBROL SANTUY
KAGEOGAMA

DONASI COVID-1 9
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HIGHLIGHT OF THE YEAR
2020-2021

DONASI COVID

KAGEOGAMA UNTUK
NEGERI

TIM SUKSES PEMILU IAGI
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PENGGALANGAN DANA
MELALUI BUKU

KAGEOGAMA WEBINAR

HALAL BIHALAL 20 21
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LAPORAN KEUANGAN
SURPASSING THE OBSTACLE
TO BE GREATER THAN BEFORE
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LAPORAN KEUANGAN
SURPASSING THE OBSTACLE
TO BE GREATER THAN BEFORE
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TERIMA
KASIH
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