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Unpak - Jalin kerjasama dengan Universitas Pakuan (Unpak), PT Aseries Informix Solusi 

Teknologi (Nakama.id) dorong mahasiswa agar memiliki wawasan lebih terbuka di dunia 

bisnis maupun dunia kerja. 

Dengan itu, secara resmi Unpak dan PT Aseries Informix Solusi Teknologi melangsungkan 

teken MoU (Memorandum of Understanding) di Gedung Rektorat, Lantai 4, Unpak, Kamis, 

12 Januari 2023. 

PT Aseries Informix Solusi Teknologi atau Nakama.id merupakan platform listing antara 

startup dan investor yang berkolaborasi dengan banyak pembangunan ekosistem, mentor, dan 

pelatih yang memiliki kualifikasi terbaik untuk mendukung dan membantu mengembangkan 

beragam bisnis. 

Perusahaan tersebut memudahkan startup untuk berjejaring dengan sesama founder dan 

entrepreneur, serta penggiat teknologi. 



Oleh sebab itu, kerjasama antara Unpak dengan perusahaan tersebut bisa dijadikan peluang 

agar para mahasiswa memperoleh banyak pengalaman dan mengasah beragam kemampuan di 

dunia bisnis. 

Direktur Operasional, PT Aseries Informix Solusi Teknologi, Ernest Theodore, mengatakan 

kerjasama ini terjalin dengan tujuan agar wawasan para mahasiswa bisa lebih luas.  

"Jadi saya ingin mahasiswa yang telah memasuki tahap akhir, mereka tahu setelah lulus mau 

jadi apa, mau jadi wirausaha, pembisnis atau mau kerja," kata Theo sapaan akrabnya.  

Dengan kerja sama ini, lanjut Theo, pihaknya ingin mengenalkan seputar dunia kerja maupun 

bisnis secara luas melalui program-program yang dimiliki.  

"Dunia kerja itu seperti apa, dunia bisnis seperti apa, yang mau masuk ke dunia kerja kami 

ada kurikulum untuk ke arah situ, atau mau jadi pelaku bisnis kita bisa arahkan kesitu. Kita 

hanya menjembatani, balik lagi mahasiswanya ingin apa? kami akan coba penuhi," kata Theo 

menjelaskan. 

Theo menuturkan, macam-macam start up atau dunia yang berhubungan dengan teknologi, 

mulai dari teknologi full digital, setengah digital, maupun conventional itu bisa bergabung di 

PT Aseries Informix Solusi Teknologi.  

"Kalau mau masuk perusahaan-perusahaan start up besar, kita akan mencoba bisa bawa 

mereka (mahasiswa) ke ekosistem tersebut. Jadi mereka tahu cara kerjanya seperti itu, berati 

mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria tersebut," tuturnya.  

Selanjutnya, Theo menambahkan, bahwa ia dan tim tidak meragukan Unpak dalam 

membekali para mahasiswanya untuk bisa terjun di dunia kerja. Namun, menurut Theo, kini 

mahasiswa harus lebih banyak berlatih untuk menguasai beragam skill.  

"Unpak telah memberikan kurikulum akademisi yang amat sangat baik, itu kita sebut hard 

skill. Jadi kita mencoba menambahkan soft skill-nya, sehingga mereka siap dan multitalenta 

di berbagai bidang," tambah Theo. 

Selain itu, pada perusahaan tersebut terdapat sejumlah mahasiswa Unpak yang sudah aktif 

bergabung mengikuti program internal, bukan hanya sebatas bekerja, para mahasiswa itu 

didorong untuk membuka wawasan terhadap ekosistem di perusahaan.  

Dengan terjalinnya kerjasama itu, Rektor Unpak, Prof. Didik Notosudjono juga menyambut 

baik atas kerjasama yang telah disepakati.  

Sebab rektor ingin agar mahasiswa Unpak bisa lebih jauh mengenal wawasan dan dinamika 

di dunia industri, khususnya perusahaan yang bergerak di dunia teknologi.  

 

*Galeri kegiatan : 

- https://drive.google.com/drive/folders/1imPR_M5VDYeWqblLyj89G-m5vvZFdv7Y 

https://drive.google.com/drive/folders/1imPR_M5VDYeWqblLyj89G-m5vvZFdv7Y


 


