
Putra Presiden Turki Bilal Erdogan
Kunjungi UGM, Bahas Apa?

Putra Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Necmettin Bilal Erdogan, berkunjung Kampus
Gadjah Mada (UGM) pada Selasa, 20 Desember 2022. Bilal Erdogan berkunjung UGM
bersama dengan kelompok dari Kirikkale University dan Fuat Sezgin Research Foundation
for the History of Science in Islam untuk merajut kerja sama di dalam sektor pengajaran dan
riset.

https://inksports.art/

Persetujuan kerja-sama diikuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama di
antara Rektor UGM Ova Emilia, Rektor Kirikkale University, Erssan Aslan, dan President of
the Board of Directors, Fuat Sezgin, Research Foundation for the History of Science in
Islam, Mecit Çetinkaya dan ikut ditemani oleh Bilal Erdogan.

Kerja-sama di antara ke-3  faksi ini dalam usaha perkuat jalinan dan mempromokan transisi
akademis dan budaya antara beberapa faksi. Adapun kerja-sama yang hendak digerakkan
mencakup transisi mahasiswa, profesor, dan periset, penerapan kerjasama riset, penerapan
kuliah umum, pertemuan, seminar, summer course, dan simposium.

Selain itu, kerja sama dengan akan digerakkan dalam transisi info akademis dan material
dan transisi tamu fakultas untuk tingkatkan faedah dan efektivitas management lembaga.
"Lawatan ini sebagai lanjutan pengokohan kerja-sama pengajaran dan riset di perguruan
tinggi semenjak lawatan Rektor UGM Ova Emilia ke Turki pada Juli 2022 lalu," ungkapkan
Bilal Erdogan ke reporter selesai lawatan seperti dikutip di situs sah UGM pada Rabu, 21
Desember 2022.

Bilal Erdogan sampaikan jika Turki sediakan bermacam beasiswa bagus untuk program
sarjana atau pascasarjana. Dia juga mengharap mahasiswa UGM atau mahasiswa
Indonesia yang lain dapat manfaatkan beasiswa yang ditawari untuk meneruskan study di
Turki.

Selesai penandatangan MoU ikut dikerjakan seminar Scientific Development: Past, Present,
And Future Trajectories yang mendatangkan beberapa pembicara Mecit Çetinkaya (Fuat
Sezgin Research Foundation for the History of Science in Islam), Ersan Aslan (Rector of
Kirikkale University), Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga), Dicky Sofjan (ICRS/
CRCS UGM).

Dalam peluang itu Bilal Erdogan ikut bercerita riwayat pendirian Fuat Sezgin Research
Foundation for the History of Science in Islam. Yayasan ini dibangun oleh Fuat Sezgin yang
mempersembahkan 94 tahun hidupnya untuk pelajari riwayat ilmu dan pengetahuan Islam.
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Yayasan dibangun dengan arah untuk memberi pengetahuan yang lebih bagus mengenai
peninggalan ilmiah dan tehnologi budaya dan peradaban Islam, mentransmisikannya
dengan terbaik ke angkatan baru, dan pastikan peninggalan kekal untuk semuanya study.
Lewat kerja-sama yang sudah disetujui bersama ini dia mengharap ke depan dapat
menggerakkan peningkatan penelitian dan tehnologi yang berguna untuk beberapa faksi.

Sementara Rektor UGM Ova Emilia sampaikan Turki dan Indonesia sebagai dua teman
dekat baik di mana ke-2 nya sebagai negara dengan sebagian besar muslim. Jalinan itu
dapat dijelajahi kembali lagi ke era keduabelas saat ulama Turki mainkan peranan penting
dalam penebaran Islam di Indonesia dan jalinan tersebut bersambung sampai sekarang ini.

Ova menjelaskan dari sisi ekonomi dan perdagangan, Indonesia dan Turki ialah anggota
G20 dengan jalinan yang lumayan kuat. Di tahun 2019 nilai perdagangan ke-2 nya capai
USS 1,37 miliar. Sementara export Indonesia ke Turki di 2019 capai USS 1,05 miliar dan
import Indonesia ke Turki terdaftar USS 321,dua juta.

"Perubahan sains di Turki menempati rangking ke-41 dunia dalam Index Pengembangan
Global tahun 2021, bertambah dari tahun 2011 yang ada diposisi 65. Ini ada praktek baik
Turki dalam mempromokan sains dan tehnologi dan ini hari kami untung dapat belajar dan
berunding untuk pengokohan kerjasama nantinya," tuturnya.

Oleh karenanya, Ova benar-benar menggerakkan beberapa periset dari UGM dan Turki
dapat mentransformasikan MoU ini jadi aktivitas riil. Disamping itu, kerja-sama yang
digerakkan nanti bisa berpengaruh positif dalam aktivitas pengajaran, riset dan publisitas,
dan dedikasi ke warga.

Lionel Messi dikenai jubah hitam saat penyerahan piala Piala Dunia 2022 Qatar dan
panggilan sheikh ramai dibicarakan. Apa arti jubah sheikh itu?

Kampus Gadjah Mada (UGM) melangsungkan aktivitas bertema "Rektor Menegur: Back to
Campus, Bekerjasama Membuat UGM", ini yang dikatakan rektor.

Menurut Jokowi, Indonesia berkesempatan jadi lumbung pangan dan energi dunia apa lagi
energi hijau yang paling diperlukan dunia.

UGM meniti usaha Pertamina Shop (Pertashop) yang diatur oleh Unit Aktivitas Mahasiswa
Koperasi Mahasiswa.

Selainnya Presiden Jokowi berikut barisan menteri di cabinetnya yang lulusan UGM.
Diantaranya Pratikno, Retno LP Marsudi dan Budi Kreasi Sumadi.

Kagama, katanya, seperti sepiring gado-gado yang didalamnya bermacam background
tetapi mempunyai cita-rasa nusantara.

Pas ini hari, Kampus Gadjah Mada (UGM) berumur 73 tahun. Ini riwayat awalannya dan
peranan Sultan Hamengkubuwono IX. Apa fakultas pertama?

Dirintis semenjak 2014, Greenery sebagai barisan riset Fakultas Tehnik UGM dari
multidisiplin keilmuan.



Ekonom UGM Eddy Junarsin merekomendasikan peraturan makro ekonomi yang lebih ketat
untuk menangani imbas krisis ekonomi global pada 2023 kedepan.

8 orang polisi beberapa luka saat bom mobil menghajar sebuah minibus di Turki.


