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Kuat Bersama 
Menghadapi COVID-19

Saat ini, COVID-19 telah menyebar di berbagai  seluruh Indonesia, para tenaga 

medis berjuang di berbagai rumah sakit untuk membantu pasien dan masyarakat 

yang terdampak.

ILUNI FEBUI menggalang dana dari alumni FEB UI untuk membantu penanganan 

COVID-19 dengan koordinasi dari Direktorat Giving Back dan Direktorat Ekonomi 

Syariah melalui platform Wakavia.com,

Proses penyebaran COVID 19 yang sangat mudah membuat kita harus extra 

hati-hati, mulai dari menjaga jarak (#Physical Distancing), #DiRumahAja, 

menerapkan #PolaHidupSehat, dan terus #JagaImunitas.



#01 Bantu Alat Pelindung 
Diri (APD) 
APD sangat dibutuhkan tenaga medis  dalam 
menangani pasien COVID-19 
Link Donasi

#02 Bantu Konsumsi 
Tenaga Medis
Membantu konsumsi  untuk menunjang tenaga 
medis dalam menjalankan tugasnya
 Link Donasi 
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wakavia.com/apd

wakavia.com/konsumsimedis

#03 Bantu Kuota Internet untuk 
Mahasiswa Bidikmisi dan Beasiswa 
ILUNI FEB UI
Pemberian kuota internet bagi mahasiswa Bidikmisi dan 
Beasiswa ILUNI FEB UI agar dapat mengikuti Perkuliahan 
Jarak Jauh (PJJ) dengan lancar. Link donasi

#04 Bantu Pangan 
#BantuTetanggaMu
Pemberian bantuan  sembako dan makanan 
jadi untuk meringankan penderitaan pekerja 
sektor informal dan juga masyarakat yang 
terdampak COVID-19. Link donasi

wakavia.com/kuotainet

wakavia.com/pangan

https://wakavia.com/apd
https://wakavia.com/konsumsimedis
https://wakavia.com/kuotainet
https://wakavia.com/pangan


UI Ultra 2020 Ditunda
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UI Ultra semula akan diadakan pada tanggal 
18-19 April 2020 ditunda karena adanya 
pandemi COVID-19. UI Ultra merupakan 
lomba lari ultra marathon berjarak 70 
kilometer  di Kampus Universitas Indonesia 
(UI)– Depok dalam rangka memperingati Dies 
Natalis Universitas Indonesia ke 70 dan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia yang ke-70 juga di tahun 2020 ini. 
Lomba lari marathon yang baru pertama kali 
diadakan di Kampus UI ini digagas oleh FEUI 
Runners, salah satu komunitas  olahraga 
dibawah naungan Direktorat Life Balance.
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1007 peserta telah antusias 
mendaftar demikian juga dukungan 
sponsor yang mendukung event ini. 
Akan tetapi, pandemi COVID-19 
membuat UI Ultra ditunda hingga 
badai COVID 19 berlalu dan UI ultra 
dapat segera terlaksana.

Press Release 20-02-2020

Rapat Panitia 
09--02-2020

Rapat Panitia 
09--02-2020



Sunday Funday Seru
Sunday Funday yang rutin diadakan secara berkala sebagai sarana 

berkumpul alumni FEB UI setelah selesai aktivitas olahraganya. Tanggal 9 

February 2020, acara Sunday Funday mensyukuri kemenangan team Basket 

alumni FEB UI (Fraternitas 06/FEB UI) sebagai juara umum (juara bersama 

dengan alumni FISIP) dan juga sukses sebagai penyelenggara Kompetisi 

Basket ILUNI UI Cup 2019. 

Acara syukuran ini dihadiri oleh para alumni FEB UI serta komunitas  seperti 

Zero Sixers (komunitas gowes), FEUI Runners, Penikmat Jalan Pagi dan 

komunitas lainnya yang tergabung dalam Direktorat Life Balance. Ikut hadir 

pula alumni dari  ILUNI FEBUI-PE (Program Ekstensi) dan ILUNI MM (Magister 

Manajemen).

Sunday Funday yang dikoordinir oleh Direktorat Life Balance  terbuka untuk 

semua alumni FEB UI. Sampai jumpa di Sunday Funday berikutnya! 
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5 Kunci Sukses dalam Karir versi Ira 
Noviarti | Alumni Sharing
Depok (4/3/2020), Ira Noviarti (Vice President of Beauty and Personal Care Unilever 
Indonesia)  merupakan alumni FEB UI berbagi  beberapa jurus dan strategi  andalan 
dalam menapaki karirnya selama ini. Dihadapan ratusan mahasiswa/i FEB UI, Ira 
menyampaikan 5 ingredients of success yang ia gunakan selama berkarir dalam 25 
tahun ini.

1. Be Passionate dimana tempat kita bekerja dan pastikan value yang dimiliki 
perusahaan itu sesuai dengan value yang kita miliki.

2. Challenge Yourself, Biasakan untuk mengambil pekerjaan yang sulit sebagai 
tantangan dan datanglah terus ke tempat dimana kita dapat memberikan 
impact atas apa yang kita kerjakan.

3. Learn & Stay Curious, Selalu belajar, belajar, dan belajar serta selalu haus 
dengan ilmu dari siapapun sampai kapanpun.

4. Build Network, Bangun jaringan yang berkualitas, bukan seberapa banyak 
orang yang kita kenal namun seberapa berkualitas hubungan dengan 
orang-orang yang kita kenal.

5. Own Your Unique Talent, Ketika kita memiliki sebuah kompetensi dimana 
tidak ada orang yang bisa mengerjakannya maka itu akan menjadi unique 
talent kita sehingga hal itu membuat kita lebih bernilai sebagai individu.
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Alumni sharing dikoordinir oleh 
Direktorat Giving Back bersama 
dengan FEB UI 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia melangsungkan prosesi pada 
Senin (27/1/2020), Yudisium Lulusan 
Semester Gasal 2019/2020 Jenjang 
Magister dan Pascasarjana yang 
berlangsung di Auditorium Soeria 
Atmadja, Gedung Dekanat.

Acara tersebut dihadiri oleh Pjs.Dekan 
FEB UI, Dr. Beta Yulianita Gitaharie, 
WaDek Bidang Pendidikan, Penelitian & 
Kemahasiswaan, Teguh Dartanto 
S.E,M.Ec,Ph.D beserta Pimpinan 
Departemen dan Program Studi.

Total 470 Wisudawan/Wisudawati dari 
jenjang Magister ,PascaSarjana, 
S1,Program Ekstensi dilepas untuk 
berkarya dan terus berkontribusi bagi 
NKRI. 

ILUNI FEB UI  turut hadir menyambut 
para wisudawan/wisudawati menjadi 
keluarga besar alumni FEB UI. 

Penyampaian   kata sambutan dari 
Ketua Umum ILUNI FEB UI, 
Destry Damayanti, diwakilkan oleh 
Wiwit Handayani/ Direktur, Direktorat 
Giving Back dan Notariza Taher, 
Direktur Direktorat Life Balance.

 

Yudisium FEB UI Semester Gasal: 
Selamat Berkarya!
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Kelas Bimbel ini yang diadakan setiap tahun dengan tidak dikenakan biaya bagi 
peserta terpilih dan berlangsung setiap akhir pekan dari bulan Desember 2019 s/d 
April 2020 diadakan di kampus FEB UI Depok terdiri dari 2 kelas yaitu 40 orang IPA 
& 40 orang IPS kelas XII SMA/SMK/MA di Jabodetabek yang kurang mampu dan lulus 
seleksi panitia sesuai kriteria ditetapkan.

Tahun 2019 dari total 80 peserta, sebanyak 50 peserta Bimbel berhasil lulus PTN 
yang terdiri dari 11 orang diterima di UI (3 FEB UI & 8 orang non FEB UI) serta 39 
orang di PTN lainnya. Angka penerimaan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 
berjumlah 26-30 orang. Adapun peningkatan kelulusan di PTN ini merupakan hasil 
dari kerjasama semua pihak untuk memberikan materi berkualitas serta tim 
pengajar yang kompeten. 

DIkarenakan adanya musibah COVID-19, bimbel  dilanjutkan dengan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) melalui website bimbelmengejarui.com dan aplikasi LINE untuk 
berdiskusi/tanya jawab dengan kakak pengajar secara berkelompok. Selain itu, ujian 
masuk ditunda hingga situasi membaik.

Dengan 

dalam mengikuti ujian.

Bimbingan Belajar (Bimbel) 
“Mengejar UI” merupakan salah satu 
program ILUNI FEB UI yang 
dikoordinir oleh Direktorat Giving 
Back yaitu program pemberian 
bimbingan belajar berkualitas bagi 
siswa/siswi SMAN/SMK/Madrasah 
Aliyah kelas XII di Jabodetabek untuk 
membantu mereka menghadapi ujian 
masuk perguruan tinggi. 

Bimbingan Belajar “Mengejar UI”
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Menyambut peserta bimbingan  baru



Alumni FEB UI Gotong Royong Bantu 
Korban Banjir Jabodetabek

Banjir yang melanda area Jabodetabek sejak hari Rabu 01/01/2020 merendam 
banyak area di Jabodetabek dan memaksa para warga harus dievakuasi dan 
sementara tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Direktorat Giving Back (GB) berinisiasi menggalang dana dari para alumni FEB UI 
dan memberikan bantuan kepada  para korban banjir.

Mulai sejak tanggal 04/01/2020 dari sejumlah dana terkumpul telah didistribusikan 
dengan  bantuan berupa konsumsi nasi kotak dan bantuan logistik kepada para 
korban. Bantuan ini  menjangkau sekitar 1.200 keluarga  yang mengungsi di daerah 
Bogor, Kalimalang, Cipinang Melayu, Bukit Duri, komplek IKPN Bintaro , Petukangan 
Utara-Ulujami dll. 
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ilunifebui.org/register

Mari bergabung dalam Alumni HUB agar dapat terkoneksi dan 

mengakses beragam fitur sebagai penghubung antar alumni FEB UI . 

Dibawah koordinasi

Direktorat Network and Communication   

Ayo Daftar 
Alumni HUB!

https://ilunifebui.org/register

