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UNPAK — Simulation game adalah metode pengajaran yang lebih baik dibanding 

pembelajaran mata kuliah dan studi kasus dalam kurikulum sistem informasi. Simulasi 

perangkat lunak berbentuk game dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, karena 

metode ini telah digunakan cukup lama. 

Simulation game akan memberikan gambaran terhadap aktivitas secara realistis sehingga 

mahasiswa berperan secara aktif dalam menjalankan kegiatan yang disediakan dalam 

simulation game. 

Maka untuk membentuk Mahasiswa/i Unpak menjadi SDM yang berkualitas diperlukan 

adanya sarana peningkatan skill terutama dalam kemampuan menganalisis sistem yang 

efisien dan efektif serta pengendalian manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan 

sehingga dapat menghadapi tantangan dan persaingan Teknologi d i era global yang terjadi. 

MonsoonSIM adalah simulation game yang tepat untuk memperkenalkan konsep pendidikan 

dengan memanfaatkan metode sistem pengajaran secara pengalaman langsung (immersive 

experiential learning model).  

Namun di Universitas Pakuan saat ini MonsoonSIM baru digunakan oleh Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. Sehingga dalam rangka memperluas edukasi mahasiswa/i Universitas Pakuan, 



MonsoonSIM Club FEB-Unpak berinisiasi untuk menciptakan suatu kegiatan yakni 

MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Rektor yang diharapkan menjadi sarana model 

edukasi Mahasiswa/i Universitas Pakuan yang dapat membentuk SDM berkualitas yang lebih 

siap dalam menghadapi persaingan Global di era 4.0 ini dengan mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan yang diselenggarakan. 

Hal yang sama juga dituturkan oleh Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M. Pd selaku Wakil Rektor 

Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Pakuan, beliau menuturkan MonsoonSIM 

merupakan sarana yang dapat dijadikan wadah untuk pengembangan diri yang terutama 

mengasah kemampuan mahasiswa/i yaitu  Complex Problem Solving, Critical Thinking, 

Creativity, People Management, Coordinating with Other, dan Decision Making.  

Sehingga diharapkan melalui platform MonsoonSIM, para mahasiswa/i dapat memiliki model 

pembelajaran yang memberikan kesan menikmati langsung proses bisnis yang sebetulnya 

terjadi di dunia nyata. Maka dengan MonsoonSIM mahasiswa/i Universitas Pakuan dapat 

menjadi SDM yang unggul mandiri dan berkarakter.  

Berikut ini sasaran kegiatan MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Rektor 2022 antara 

lain: 

1. Terbentuknya minat dan bakat mahasiswa/i Universitas Pakuan dalam bidang bisnis 

atau wirausaha serta mempererat silaturahmi dan menambah relasi antar mahasiswa/i 

Universitas Pakuan. 

2. Mahasiswa/i Universitas Pakuan dapat memahami dan menambah wawasannya dalam 

pengelolaan bisnis di perusahaan.  

3. Terciptanya SDM berkualitas yang memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan 

global.  

 

Kegiatan MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Rektor 2022 ini terdapat berbagai 

rangkaian acara yaitu: 

Workshop dan Technical Meeting MonsoonSIM  

 Hari dan Tanggal: Senin, 4 Maret 2022 

 Waktu: Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  

 Tempat: Auditorium Utama Lt. 3A Gedung Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pakuan  

MonsoonSIM Competition dan Closing Ceremony  

 Hari dan Tanggal: Selasa, 5 Maret 2022  

 Waktu: Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  

 Tempat: Auditorium Utama Lt. 3A Gedung Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pakuan 



Full artikel selengkapnya: 

https://docs.google.com/document/d/1IUGDo8BLrlrb0rE2JFRocFQpgh__LxPLRwLTqqnx-

7k/edit 
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