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Galeri Investasi Ubaya Menarik Perhatian Universitas Multimedia Nusantara
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) baru saja melakukan kunjungan di Universitas Surabaya. Kunjungan ini bertujuan untuk
mempererat hubungannya selaku lembaga pendidikan dan saling bertukar pengalaman. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis,
13 Juli 2017 dan bertempat di Meeting Room A, Gedung International Village, Ubaya Tenggilis.
Rektor, Wakil Rektor, Kepala Jurusan, dan Kepala Program Studi UMN hadir dalam acara ini. Tak ketinggalan, Rektor, Wakil
Rektor, sekaligus Direktur ditiap unit Ubaya, menyambut hangat kedatangan pihak UMN. Kegiatan dibuka dengan sambutan ramah
oleh Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT, Ph.D., selaku Rektor Ubaya. Kita berada dalam bahtera yang sama dalam upaya
mencerdaskan insan-insan muda bangsa Indonesia. Kita punya misi yang sama, sambut balik Rektor UMN, Dr. Ninok Leksono.
Setelahnya, diskusi mengenai program studi, hingga aktivitas mahasiswa terjadi diantara keduanya. UMN tertarik dengan program
studi Ubaya, baik gelar sarjana dan magister, sekaligus program internasional. Para Direktur Ubaya turut menjelaskan segala
aktivitas administrasi, pembayaran, hingga mitra universitas. Terlihat keduanya saling melontarkan pertanyaan dan mendengarkan
semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Transfer ilmu diantara pihak UMN dan Ubaya pun terasa kental.
Salah satu hal yang membuat UMN tertarik ialah Galeri Investasi Ubaya. Di Indonesia, Galeri Investasi Ubaya menduduki
peringkat kedua teraktif. Para rombongan UMN pun diajak ramah tamah bersama di Ruang Rapat, Gedung Fakultas Bisnis dan
Ekonomika (FBE). Lalu, pihak UMN diajak berkeliling dan mengunjungi Galeri Investasi Ubaya. Hadir pula 2 orang mahasiswa
Ubaya yang aktif dalam kegiatan investasi dan tergabung dalam U-Vest (Ubaya Investor Club).
Dr. Werner Ria Murhadi S.E., M.M., CSA., selaku Kepala laboratorium Manajemen Keuangan menemani dan menyambut hangat
pihak UMN sekaligus menceritakan cikal bakal Galeri Investasi Ubaya. Kenapa namanya Galeri Investasi? Karena kita ingin di
Galeri ini terdapat obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Kita pernah pasang surut, 2004-2007 pernah ditutup. Setelah 2007, kita bangun
ulang lagi dan bermitra dengan Reliance Securities. Kita membentuk U-Vest, Ubaya Investor Club. Kita undang para direksi untuk
mengajar di Ubaya, ujarnya.
Dalam mengaktifkan Galeri Investasi Ubaya, Werner menjelaskan, Kita membuat kegiatan rutin dengan menarik dana dari
mahasiswa, tergantung dari direksi yang diundang. Jadi, anak-anak ini yang mengelola keuangan. Mereka harus laporan ke saya tiap
bulan.
Melihat fakta ini, Rektor UMN terlihat takjub akan keaktifan kegiatan investasi di Ubaya. Tak ayal, beliau turut menanyakan
beberapa hal seputar kegiatan dan jumlah anggota yang terlibat di U-Vest. Perwakilan U-Vest ini secara detail menjawab setiap
pertanyaan dengan jelas. Tak ayal jika diskusi terlihat sangat interaktif bagi keduanya. Semoga Ubaya terus maju. Silahkan
berkunjung ke kampus UMN. Kami akan menyambut hangat pihak Ubaya dengan senang hati. Saya mengucapkan terima kasih atas
penyambutannya, tutup manis Dr. Ninok Leksono. (slr)
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