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Poltek Ubaya Tandatangani Triple Helix di HUT ke 725 Surabaya
suarasurabaya.net - Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya Ke-725, Pemerintah Kota Surabaya lakukan Penandatanganan 16
Kerjasama Lintas Perkotaan, Launching Aplikasi E-Wadul dan Penandatanganan Triple Helix antara Pemerintah Kota Surabaya
(Pemkot Surabaya), Politeknik Ubaya dan dunia usaha.
Saat saya berkunjung di PBB, saya ditanya bagaimana caranya dapat membangun Kota Surabaya secepat ini. Saya jelaskan jika
tidak hanya Pemkot Surabaya saja yang bagus, tapi semua unsur di kota ini ikut membangun seperti perguruan tinggi, BUMN,
swasta bahkan media. Saat saya kesulitan, saya kan Insinyur, tidak mengerti mengenai hukum, saya dibantulah oleh Ubaya. Jadi itu
kekuatan yang ada di Surabaya, saling membantu, terang Tri Rismaharini, Walikota Surabaya pada sambutannya.
Satu diantara rangkaian acara yang dilakukan adalah Penandatanganan Triple helix yang merupakan kerjasama antara 3 pihak, yaitu
Pemkot Surabaya, Politeknik Ubaya dan pimpinan perusahaan.
Kerjasama ini dalam bentuk pemberian beasiswa oleh Pemkot Surabaya, kepada warga kota Surabaya yang nantinya akan berkuliah
di Politeknik Ubaya.
Harapannya melalui beasiswa ini, ketiga pihak dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan
berkualitas.
Penandatanganan dilakukan Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT, Ph.D., Rektor Ubaya
dan beberapa pimpinan perusahaan.
Program ini terbuka bagi warga masyarakat yang memiliki KTP Surabaya dan berusia maksimal 22 tahun.
Pendaftaran program ini harus melalui Pemkot Surabaya, bisa mendatangi Dinas Pendidikan ataupun Dinas Sosial.
Setelah mendaftar ke salah satu tempat tersebut, data yang terkumpul akan diberikan ke Politeknik Ubaya, kemudian pendaftar bisa
mengikuti serangkaian tes yang tersedia.
Terdapat 4 tes yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan Beasiswa Triple Helix. Tes tersebut antara lain Tes Potensi Akademik
(TPA), Tes Substansi Akademik (TSA), Tes Psikologi dan tes terakhir yang diberikan oleh perusahaan.
Beasiswa ini sudah berlaku untuk Penerimaan Mahasiswa Baru periode 2018/2019 di Politeknik Ubaya.
Triple Helix merupakan satu terobosan baru. Setelah lulus, mereka mendapatkan jaminan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang
bekerjasama dalam Triple Helix. Jadi pasti ada perusahaan yang akan menampung. Harapannya semoga para penerima beasiswa
bisa bertanggung jawab atas beasiswa yang mereka dapatkan, pungkas Ir. Benny Lianto, MMBAT., Direktur Politeknik
Ubaya.(tok/rst)
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