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Gama Multi Berpartisipasi dalam Event MIT AITI 2013
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Selain perwakilan dari Massachusetts Institute of Technology,
turut hadir dalam acara tersebut
Direktur Pengembangan Bisnis &
Inkubasi UGM, CEO Kibar & Head
of Business Group Google, Direktur
Utama PT. Gama Multi Usaha Mandiri, Direktur Utama PT. Gamatechno Indonesia, Direktur AINO Integration System, dan beberapa AITI
guest lecturer yang terdiri dari CoFounder Nokn Bags, Owner Serafin
Patisserie, Founder Nuwira mobile
app development company dan
Youtube partner.

Gama Wisata Rutin Menangani Program Asia Education
Foundation Australia
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program di 6 negara. Lebih dari
1800 siswa dilatih dan lebih dari 120
instruktur MIT berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut. AITI telah mengirimkan lebih dari 100 MIT instruktur
untuk mengajar lebih dari 1500
siswa di daerah berkembang sejak
tahun 2000.
Pada tanggal 2 Agustus 2013
diselenggarakan final demo day MIT
AITI di Wisma MM UGM Yogyakarta. Pada event tersebut para peserta AITI mendemontrasikan mobile application yang mereka ciptakan dan mempresentasikan pergerakan mereka kepada 5 orang juri
dari MIT, Google, Kibar, UGM dan
Gama Multi yang kemudian akan
memberikan penilaian terhadap masing masing mobile application yang
telah diciptakan.
Tujuan final event ini adalah
untuk menampilkan 4 mobile application yang telah diciptakan oleh
peserta AITI selama 6 minggu
sekaligus
mempromosikan
kewirausahaan dalam aplikasi bidang pengembangan mobile dan
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
tujuan AITI jangka panjang adalah
untuk terus menjalankan program
inkubasi pengaktifan entrepreneurship di Indonesia. Diharapkan setidaknya selama 2 tahun program tersebut dapat lebih berkembang di Indo-

Gama Wisata merupakan biro
perjalanan wisata Gama Multi Group
yang telah menyusun konsep wisata
pendidikan dan budaya. Dengan
memiliki status keanggotaan ASITA
dan IATA, Gama Wisata semakin
melebarkan sayapnya sampai ke luar

negeri. Terkait dengan hal tersebut,
PT. Gama Wisata dipercaya kembali
oleh Asia Education Foundation
(AEF) Australia untuk menghandle
beberapa kegiatan program kerja
AEF Australia pada tanggal 30 Juni12 Juli 2013 di Indonesia.
Gama Wisata menangani educational & cultural tour, akomodasi
dan seluruh kebutuhan peserta pada
kegiatan tersebut. Sudah kelima kalinya AEF mempercayakan program
“Indonesia Uncovered’ ini kepada
PT. Gama Wisata dalam rangka program Study Tour guru-guru dari
berbagai wilayah di Australia.
Asia Education Foundation

Australia merupakan sebuah yayasan
yang tidak berorientasi keuntungan di
Australia yang dibentuk untuk mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Asia di sekolah-sekolah
Australia. AEF berusaha untuk
mengerti Asia tidak hanya dalam
bahasa, tetapi juga pengetahuan dalam geografi, sejarah, sastra, matematika, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bersama dengan Asialink,
AEF menawarkan banyak program
untuk para pendidik dan kepala
sekolah untuk melakukan perjalanan
ke Asia, termasuk ke Indonesia, sehingga dapat memperluas pengetahuan mereka di wilayah tersebut.
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AEF telah berada di garis depan
promosi literature Asia selama 20
tahun. AEF bekerja sama dengan
Australian Institute of Teaching
and School Leadership untuk
mengembangkan Standar Nasional
bagi guru dan pimpinan sekolah.
Selama kegiatan berlangsung,
Gama Wisata bertanggung jawab
atas seluruh kegiatan wisata pendidikan dan budaya dari rombongan AEF. Kegiatan kali ini
diikuti oleh 9 orang dari AEF.
Pada kegiatan tersebut dilakukan
kunjungan ke beberapa tempat
yang berhubungan dengan pendidikan dan budaya Indonesia.
Kota-kota yang biasanya
dikunjungi adalah Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Surabaya.

Tempat-tempat tersebut diantaranya Kementerian Pendidikan,
Kementerian Agama, Masjid
Istiqlal,
Gereja
Kathedral,
Pelabuhan Sunda Kelapa dan
Muara Angke. Di Yogyakarta,
rombongan berdiskusi dengan
akademisi dari CRCS (Center for
Religious and Cross Cultural
Studies) UGM, Fakultas Kependidikan UNY dan juga dengan ahli
geologi & bencana alam UGM
maupun dari pemerintah daerah
serta para relawan Merapi. Selain
itu rombongan juga melakukan
kunjungan ke juru kunci Merapi,
Desa
Wisata,
dan
Candi
Borobudur. Di Surabaya, rombongan mengunjungi Yayasan
Alfaz dan melihat dari dekat

situasi di daerah Porong yang
terkena dampak semburan lumpur.
Kegiatan ini merupakan
kegiatan rutin yang diadakan
oleh AEF dengan tujuan agar
para pendidik di Australia dapat
belajar lebih dalam tentang
kesenian, budaya, agama, sejarah dan masyarakat kontemporer di Indonesia. Kegiatan
selanjutnya akan diselenggarakan pada bulan September- Oktober 2013 selama
14 hari. Gama Wisata telah
secara rutin menangani
kegiatan
kunjungankunjungan AEF Australia
di Indonesia.

Gama Multi Group Selenggarakan Kegiatan Rohani
dan Corporate Social Responsibility
Pada tanggal 25 juli 2013,
Gama Multi Group mengadakan
acara buka puasa bersama di hall
UC Hotel. Acara tersebut
diselenggarakan untuk meningkatkan kebersamaan di Gama
Multi Group dengan bertemakan
“wujudkan syukur atas kesejahteraan, keselamatan dan rezeki
yang berlimpah”. Selain seluruh
direksi dan karyawan Gama Multi Group, turut hadir dalam acara
tersebut Wakil Rektor Bidang
Kerjasama & Alumni UGM
sekaligus Komisaris Utama PT.
Gama Multi Usaha Mandiri ,
Prof. Ir Dwikorita Karnawati,
MSc., Ph.D dan Sekretaris
Eksekutif UGM sekaligus Komisaris Gama Multi, Drs. Gugup
Kismono, MBA., Ph.D.

Acara tersebut didukung
penuh oleh SDM dari Gama
Multi Group, diantaranya Byte
Band dari Gamatechno yang
mengiringi acara dengan music
rohani, para penyiar (Fania &
Assad “Sunset Drive Program”)
dari Radio Swaragama yang
mengarahkan
acara
dengan
penuh semangat, serta Qori dan
Saritilawah dari Gamatechno &
Swaragama. Selain itu juga Gama Multi mengundang penceramah rohani untuk mengisi
acara inti buka puasa bersama.
Selain itu Acara buka puasa
bersama tersebut juga diisi oleh
Divisi HRD Gama Multi Group
dengan
mengumumkan
17
beasiswa anak karyawan Gama
Multi Group yang berprestasi dan

19 penghargaan karyawan teladan Gama
Multi Group serta
anak perusahaan PT.
Gama Multi Usaha
Mandiri yaitu PT.
Gamatechno,
Swaragama Group, PT.
Gama Book Store dan
PT. Gama Wisata. Bagian acara tersebut
merupakan salah satu
bentuk Corporate Social
Responsibility (CSR) Gama Multi Group terhadap
para karyawan yang nantinya akan menjadi motivasi
dan dukungan untuk menjadi
lebih baik lagi.

Acara buka puasa bersama
Gama Multi Group di
hall Univercity Club Hotel

Gamatechno Berpartisipasi dalam Seminar IT
Offshoring di Bandung Techno Park

PT. Gamatechno Indonesia
berpartisipasi pada kegiatan IT
Offshoring dengan tema “A Challenge for Indonesia”. Bentuk
kegiatan berupa seminar yang di
selenggarakan oleh Bandung
techno park ini bertujuan untuk
membuka wawasan bahwa Indonesia memiliki peluang yang
besar untuk digarap oleh pelaku
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bisnis IT Indonesia.
Potensi pasar IT outsourcing di Eropa sangat besar, kebutuhan
tenaga IT di kawasan itu
juga cukup besar, dan
Indonesia berpotensi
mengambil peran dalam pasar teknologi
informasi itu.
Dalam kegiatan ini
Gamatechno merupakan salah satu dari enam perusahaan yang bersepakat untuk
membentuk Asosiasi Indonesian
Global IT (Indoglobit) sebagai
langkah awal untuk mempromosikan kemampuan IT Indonesia ke pasar global. Lima perusahaan lainnya adalah PT Abyor
International, PT Masvent Technosoft, PT Bataviasoft Indonesia,

Kegiatan Program Asia Education
Foundation Australia

PT Jogja Global Technology dan
Bandung Techno Park. Awal
pembentukan asosiasi ini adalah
terlibatnya keenam perusahaan
ini dalam acara CeBIT di Hanover, yang merupakan pameran IT
terbesar didunia pada bulan maret
lalu.
Acara seminar yang berlangsung
di Bandung Techno Park, pada
tanggal 1 Juli 2013 ini di ikuti
oleh lebih dari 100 peserta yang
berkecimpung di bidang industri
IT. Sebagai moderator M. Aditya, Direktur Utama PT.
Gamatechno Indonesia, dan
Budi Raharjo PhD. Dengan
pembicara Onno W. Purbo
PhD selaku pakar IT, Hari
Tjahjono sebagai ketua
Asosiasi Indoglobit, Ron
Van Domburg dari Neth-
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erland, Jan-Hendrik Tiedje selaku
Project
Director
CeBIT
(Germany), serta Ridwan Kamil
selaku Walikota Bandung. Onno
W. Purbo, PhD memaparkan
mengenai perkembangan IT saat
ini dan bagaimana prospek IT di

Indonesia kedepannya.
Melalui jaringan ini, keterlibatan Gamatechno sebagai salah
satu pemangku kepentingan
dunia usaha IT turut berupaya
menguatkan kerjasama di bidang
IT yang terintegrasi dan menja-

jaki peluang pengembangan
usaha dan kerjasama di bidang
IT. Sehingga tidak menutup
kemungkinan Indonesia bisa
meraih peluang kerjasama pada
pasar global nantinya.

Swaragama Training Center Selenggarakan Beauty
Class Bersama Wardah Kosmetik
PT. Gamatechno Indonesia
berpartisipasi pada kegiatan IT
Offshoring dengan
tema “A Challenge for Indonesia”.

Swaragama Training
Center (STC), sebagai salah
satu unit usaha Swaragama
Group, merupakan sebuah
lembaga pelatihan media,
pengembangan diri dan
siaran radio. STC selalu
mengutamakan unsur
latihan dan evaluasi
untuk meningkatkan
dan mengasah rasa
percaya diri.
Selain pelatihan
career
planning,
program
baru
lainnya yang diadakan di STC
adalah
kelas
kecantikan (beauty
class STC), dimana kelas ini

akan mengajak dan mengajarkan
kaum perempuan baik itu mahasiswi maupun karyawati agar
memiliki wawasan yang luas
untuk mempercantik diri dalam
rangka
pengembangan
kepribadian diri. Dibentuknya
kelas tersebut dilandasi oleh banyaknya keinginan para perempuan
untuk tampil cantik dan juga agar
kaum perempuan mendapatkan
kemudahan untuk memilih produk
kecantikan yang aman, mengingat
semakin banyaknya produkproduk kecantikan yang ditawarkan di pasar. Materi-materi yang
diberikan pada kelas kecantikan
STC adalah overview (mengenal
beberapa macam alat kecantikan
dan kosmetik), hijab tutorial (jika
menggunakan kerudung), natural

make up tutorial dan lain sebagainya.
Program ini diselenggarakan
pertama kali pada tanggal 19-20
Juli 2013 atas hasil kerjasama
dengan Wardah Kosmetik. Fasilitas-fasilitas yang akan diberikan
antara lain make-up palette yang
akan disediakan oleh Wardah,
goodie bag dari STC& Wardah,
sertifikat, snack-drink, voucher
produk dari Wardah, dan lain
sebagainya. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai STC dapat langsung
mengunjungi
www.swaragamajogja.com atau
mendatangi langsung kantor Swaragama Group, Bulaksumur H-5
Yogyakarta,
telp
0274549513/0856
2727
323‖
onestopstc.

Gama Auto Service Lakukan Pengundian
Program Gebyar Undian Berhadiah
Dalam
rangka
mengembangkan
strategi Customer Relationship Management
program kelas kecantikan
(CRM) untuk mening(beauty class STC) yang diadakan di STC
katkan loyalitas pelanggan, Gama Auto Service
menyelenggarakan
program rutin “Gebyar Undian
Berhadiah Ultratune Gama
Auto Service”. Program yang
bekerjasama dengan PT. Pertamina tersebut berlangsung
pada bulan April sampai
dengan bulan Juli 2013.

Pada tanggal 25 Juli 2013
pengundian Gebyar Undian Berhadiah dilakukan di bengkel otomotif Gama Auto Service (GAS)
dengan dihadiri oleh beberapa
pihak diantaranya Gama Multi
Usaha Mandiri sebagai Holding
Company dari Gama Auto Service, Pertamina, Sekolah Vokasi
Jurusan Mesin Fakultas Teknik
UGM dan beberapa pihak dari
lingkungan UGM seperti Fakultas
Biologi UGM dan SKK UGM.
Hadiah yang diberikan antara lain
1 buah Android Tablet, 1 buah

Android Phone, 1 buah Blackberry, 2 buah flashdisk dan 10 voucher dari GAS.
Program tersebut akan rutin
dilakukan oleh GAS tiap tahun
agar tercipta hubungan yang baik
dengan para pelanggan. Dengan
hanya melakukan service di
bengkel GAS minimal 200.000
rupiah bagi member atau minimal
300.000 rupiah atau tune up dan
ganti oli dengan menggunakan
fastron bagi pelanggan umum
akan mendapatkan kesempatan
untuk mengikuti undian tersebut.

Acara Pasca Pengukuhan Guru Besar UGM
diselenggarakan di University Club Hotel

Pengundian Gebyar Undian
Berhadiah di bengkel otomotif
Gama Auto Service

University Club Hotel &
Convention saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat baik dan menjadi tempat
pilihan utama bagi masyarakat
Yogyakarta, bahkan bagi seluruh
masyarakat Indonesia. UC Hotel
dengan konsep MICE nya selalu
ramai digunakan untuk eventevent baik regional, nasional
maupun internasional. Hal tersebut disebabkan karena UC
Hotel telah memiliki reputasi
yang sangat baik selain lokasinya
yang strategis,
profesional dan memiliki
atmosfer yang penuh
dengan keramahtamahan.

Pada tanggal 19 Agustus
2013, Guru Besar Bidang
Ekonomi
Makro
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof.
Dr. Sri Adiningsih, M.Sc menyelenggarakan acara pasca pengukuhan Guru Besar di UC Hotel setelah pengukuhan jabatannya sebagai Guru Besar di Balai
Senat UGM pada tanggal 18
Agustus 2013.
Turut hadir dalam acara
tersebut Ketua MPR RI, Gubernur
DIY
Sri
Sultan
Hamengkubuwono X, Gubernur
DKI
Jakarta,
Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Rektor UGM beserta

para Wakil Rektor UGM, Wakil
Menteri Pendidikan Nasional RI,
Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional RI, Wakil
Menteri Keuangan RI, Wakil
Menteri Perdagangan RI, Dekan
beserta para Wakil Dekan FEB
UGM dan tamu VIP lainnya.
Selain acara tersebut, masih
ada beberapa acara regional,
nasional maupun international
lainnya yang juga akan diselenggarakan di UC Hotel dan sudah
melakukan reservasi pada tahun
ini. Hal ini membuktikan bahwa
UC Hotel telah menjadi pilihan
utama untuk berbagai acara di
Yogyakarta.
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AMDAL Beberapa Rumah Sakit di Jawa Tengah
Dikerjakan oleh Gama Konsultan
Pentingnya AMDAL dalam
pembangunan fasilitas baru membuat
pemerintah ikut membuat kebijakankebijakan guna memperkecil dampak
negatif yang terjadi pada lingkungan.
Salah satu ketentuan tersebut adalah
bahwa pada setiap kegiatan yang
diperkirakan dapat menimbulkan
dampak penting baik positif maupun
negatif harus melakukan studi
AMDAL. Untuk itu diperlukan konsultan-konsultan lingkungan yang
baik dan berpengalaman untuk menyusun
dokumen
lingkungan
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
AMDAL diperlukan pada setiap
pembangunan fasilitas kota/daerah,
diantaranya pembangunan rumah
sakit, hotel, mall, perumahan,
pengembangan sektor pertambangan,
pembuatan jalan tol, pembangunan
SPBU, PLTU dsb. Kebijakan untuk

pembangunan rumah sakit adalah
bahwa rumah sakit yang terkena
wajib AMDAL yaitu rumah sakit
dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur.
AMDAL itu sendiri merupakan
salah satu syarat dalam perencanaan
suatu proyek yang diperkirakan akan
memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya agar
mendapatkan ijin usaha/kegiatan. Hal
-hal yang dikaji dalam proses
AMDAL adalah aspek fisik-kimia,
ekologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya, dan kesehatan masyarakat
sebagai pelengkap studi kelayakan
suatu rencana tersebut.
Melihat semakin pentingnya
AMDAL dalam pengembangan kota,
Gama Konsultan semakin memperluas layanannya di bidang lingkungan hidup yaitu pembuatan
AMDAL. Sejak tahun 2010 Gama

Konsultan mulai kerjasama
dengan Pusat Studi Lingkungan
Hidup (PSLH) UGM dan mulai
intens mengerjakan proyek-proyek
AMDAL dan kajian lingkungan
hidup lainnya.
Selain
dipercaya
untuk
mengerjakan AMDAL dan menyusun dokumen UKL/UPL beberapa hotel di Yogyakarta, kini
Gama
Konsultan
juga
mengerjakan untuk beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, diantaranya gedung Rumah Sakit Dr. Oen
Surakarta dalam jangka waktu 90
hari dan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Klaten yang berlangsung
selama 180 hari. Terkait dengan bidang kesehatan, Gama Konsultan
juga menyusun naskah akademik
Perda Kesehatan Ibu, Bayi dan
Balita (KIBBLA) untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Klaten.

Gamatechno Adakan Program Sharing Session "Reformasi
Birokrasi Melalui Penguatan E-Governance"
Senin, 1 juli 2013, PT.
Gamatechno Indonesia mengadakan
program sharing session bekerjasama dengan Magister Administrasi
Publik, Pasca Sarjana Fisipol UGM
Yogyakarta. Sebagai perusahaan
yang fokus melakukan pengembangan dan implementasi Teknologi
Informasi dan serta Komunikasi (TIK) khusus untuk
perguruan tinggi, perusahaan
dan instansi pemerintahan
sejak tahun 2003. Gamatechno
ingin berbagi pengalaman
implementasi di berbagai instansi pemerintah, dengan
menggunakan teknologi terkini
untuk mengatasi kendala pelayanan masyarakat. Kegiatan
sharing session yang diadakan
dengan
tema
“Reformasi
Birokrasi Melalui Penguatan E
-Governance” dirasa perlu
terus dijaga penyelenggaraannya guna menjaga semangat
reformasi
di
lingkungan
pemerintah daerah kabupaten
kota.
Acara yang diselenggarakan di
convention hall UC Hotel ini,
dihadiri 60 pimpinan dari berbagai
dinas di seluruh Indonesia. Dibuka
oleh Dekan FISIPOL UGM, Dr.
Erwan Agus Purwanto M.Si. yang
menyampaikan harapannya agar
acara ini bisa menjadi ajang untuk
memperkaya pengetahuan para
kepala dinas tentang manfaat TIK
dan perannya dalam reformasi
birokrasi ke arah yang lebih baik.
Kemudian dilanjutkan sesi
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diskusi panel dengan moderator Dr.
Agus Pramusinto, MDA, Ketua
Program Magister Administrasi
Publik FISIPOL UGM. Paparan
pertama disampaikan oleh Prof. Dr.
Wahyudi Kumorotomo, MPP yang
membahas
materi
"Reformasi
Birokrasi, e-Governance dan pem-

anfaatan TIK dalam pelayanan publik". Kesempatan kedua diberikan
kepada Dewi Syulamit S.Sos., M.M.
selaku kepala seksi pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Sleman, Ibu
Dewi berbagi pengetahuan tentang
"Pemanfaatan Sistem Informasi
Pelayanan Perijinan Terpadu di
Kabupaten Sleman" yang merupakan program hasil pengembangan
project SCBD-P di tahun 2009. Paparan selanjutnya disampaikan oleh
Nanang Ruswianto, ST dengan materi "TIK Sebagai Katalisator Refor-

masi Birokrasi Pelayanan Perijinan Daerah". Setelah para pemateri menyampaikan materinya,
peserta diberikan kesempatan
untuk bertanya kepada para
panelis terkait materi yang
sudah disampaikan.
Dari beberapa masukkan yang disampaikan
kepada
Gamatechno,
acara sharing session ini
diharapkan bisa diadakan
secara rutin dan pemilihan waktu penyelenggaraan bisa lebih longgar
untuk memberikan kesempatan perwakilan daerah bisa datang, sehingga
update
informasi
mengenai TIK untuk mendukung operasional di
instansi pemerintah bisa
lebih tersebar luas ke daerah.
Sharing session ini diharapkan
memberikan
manfaat besar kepada para
pelaku birokrasi dengan pemanfaatan TIK. Khususnya dalam
upaya peningkatan pelayanan
prima terhadap masyarakat di
sektor perijinan daerah, dan juga
memberikan pengalaman belajar
dari praktek perijinan daerah di
pemerintah kabupaten kota. Selain
itu peserta juga dapat mengambil
manfaat dari diskusi yang diselenggarakan untuk menyimpulkan pilihan terbaik yang coba diterapkan di
instansi masing-masing.

