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UNPAK — Menghadapi era revolusi Industri 4.0 dibutuhkan pembangunan SDM yang 

unggul dan berkualitas untuk membawa bangsa Indonesia maju dan mampu untuk mengikuti 

persaingan Global. Terlebih untuk mempersiapkan Generasi Muda penerus bangsa, seperti 

halnya Mahasiswa/i Universitas Pakuan. Mahasiswa/i Unpak harus siap terhadap perubahan 

dan persaingan Global. 

Mengingat persaingan Global semakin sengit serta persaingan dagang antar negara saling 

berebut terutama dalam sektor Investasi, pasar, dan kemajuan teknologi yang semakin ketat. 

Sehingga untuk siap menghadapi hal tersebut mahasiswa harus memiliki Skill yang mumpuni 

terutama dalam kemampuan Complex Problem Solving, Critical Thinking, Creativity, People 

Management, Coordinating with Other, dan Decision Making.  

Dengan demikian dibutuhkan sarana yang dapat memfasilitasi Mahasiswa/i untuk 

mengembangkan lebih optimal potensi diri yang dimiliki. Mengingat persaingan di era ini 

semakin sengit dan persaingan dagang yang semakin ketat antar negara dengan 

memperebutkan sektor Investasi, Pasar, dan Kemajuan Teknologi.  

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 di era global yang terjadi.  

MonsoonSIM adalah game simulasi bisnis dimana setiap tim akan bersaing untuk mengelola 

perusahaan virtualnya masing-masing untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya sebagai 

bukti keberhasilannya dalam mengelola perusahaan dengan baik.  

Dengan ini MonsoonSIM Club FEB-Unpak melaksanakan suatu kegiatan yakni 

MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Dekan yang diharapkan menjadi sarana 

Mahasiswa/i FEB Universitas Pakuan menjadi SDM berkualitas yang lebih siap dalam 

menghadapi persaingan Global di era 4.0 ini dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

yang diselenggarakan.  

Berikut ini sasaran kegiatan MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Dekan 2022 antara 

lain: 

1. Diharapkan terbentuknya minat dan bakat mahasiswa/i FEB Universitas Pakuan 

dalam bidang bisnis.  

2. Diharapkan mahasiswa/i FEB Universitas Pakuan dapat memahami dan menambah 

wawasannya dalam pengelolaan bisnis di perusahaan.  

3. Agar terciptanya SDM yang berkualitas terutama memiliki kesiapan dalam 

menghadapi persaingan global.  

4. Mempererat silaturahmi dan menambah relasi antar mahasiswa/i FEB di Universitas 

Pakuan. 

Kegiatan MonsoonSIM Bootcamp Competition Piala Dekan 2022 ini terdapat berbagai 

rangkaian acara yaitu: 

Workshop dan Technical Meeting MonsoonSIM  

1. Hari dan Tanggal : Senin, 21 Februari 2022 

2. Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.15 WIB  

3. Tempat : Aula Madya Gedung Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pakuan 

MonsoonSIM Competition dan Closing Ceremony  

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022  

2. Waktu : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB  

3. Tempat : Aula Madya Gd. Akuntansi dan Lab Komputer Gd. Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan 

Kegiatan selengkapnya: 

https://docs.google.com/document/d/18Y4qelDXW5efPq_jEY6D_FIVq_nqxebDpvP_eSkmk

VQ/edit 

https://docs.google.com/document/d/18Y4qelDXW5efPq_jEY6D_FIVq_nqxebDpvP_eSkmkVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/18Y4qelDXW5efPq_jEY6D_FIVq_nqxebDpvP_eSkmkVQ/edit


 

 

 

 


