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Sarjana Fresh Graduate Harus  

Melek Teknologi Informasi    
KATAN Alumni Universitas Negeri 
Malang (IKA UM) berkolaborasi 
dengan Niagahoster melalui program  

WordPress Pro Course. Untuk  
mendukung dan berkontribusi dalam  
akselerasi pengembangan talenta  
digital. Khususnya bagi generasi Z dan  
generasi milenial.  

Prof. Dr. Ainin, M.Pd., Ketua I IKA UM,  
mengatakan, sarjana fresh graduate  
notabene merupakan generasi Z dan  
generasi milenial. 

Mereka harus adaptable dengan  
teknologi informasi. Butuh difasilitasi  
dan dimotivasi untuk mengembangkan  
karir dan memasuki dunia kerja secara  
profesional di era yang kompetitif ini. 

“Untuk itu, kami mewujudkan visi dan 
misi IKA UM dengan mengembangkan 
berbagai program kerja. Salah satunya 
berkolaborasi dengan Development 
Program Niagahoster lewat program 
WordPress Pro Course." 

Melalui program ini, Niagahoster  
membantu menghadirkan narasumber  
kredible yang berpengalaman di bidang  
design thinking, instalasi website,  
layouting, dan SEO,” ujarnya dalam  
kesempatan Media Meet-Up yang  
sama. 

WordPress Pro Course kolaborasi  
antara Niagahoster dan IKA UM telah 
selesai dilaksanakan dengan total  
alumni sebanyak 90 orang. Hal tersebut 
diharapkan bisa menjadi bentuk  
kontribusi Niagahoster dan IKA UM  
dalam ikut mengakselerasi 
pengembangan talenta digital di  
Indonesia. Mencetak sumber daya 
manusia unggul yang sesuai dengan 
kebutuhan era digital saat ini. 

“Kami berharap kerjasama dengan  
Niagahoster ini tetap berkelanjutan  
untuk kebermanfaatan bersama dan 

khususnya untuk alumni UM serta para  
pemuda dalam mengembangkan karir  
dan memasuki dunia kerja,” kata Prof.  
Ainin. 

Salah satu lulusan Universitas Negeri 
Malang, Nur Mega Aris Saputra, 
memberikan testimoni tentang manfaat  
yang ia dapatkan dari mengikuti program  
WordPress Pro Course Niagahoster x 
IKA UM. Berasal dari jurusan Bimbingan 
Konseling yang jarang bersentuhan 
langsung dengan IT, Aris justru kini 
sudah memiliki website sendiri. 

“Penjelasan dari mentor Niagahoster  
sangat jelas dan mudah dipahami.  
Sehingga saya yang awalnya berpikir 
membuat website itu sulit karena harus  
coding, justru sekarang bisa memiliki  
website yang saya manfaatkan untuk  
kebutuhan branding diri saya sendiri,”  
ujar Aris. 

Dan sebelumnya Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang (IKA UM) 
berkolaborasi dengan Niagahoster 
sukses menggelar Workshop 
WordPress Pro Course selama lima hari  
(13-17 Desember 2021) secara daring. 

Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 
dan alumni UM ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan baru bagi 
para peserta dalam pengelolaan 
portofolio secara daring. 
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Sebagai catatan Niagahoster adalah 
Salah satu perusahaan web hosting di 
Indonesia yang mengakselerasi 
pengembangan talenta digital di  
Indonesia, dengan menyediakan 
berbagai macam alat bagi semua orang 
untuk belajar dan berkembang dalam 
memanfaatkan teknologi digital. 

“Sejalan dengan visi Niagahoster, yaitu 
membantu jutaan orang di Indonesia 
untuk memaksimalkan potensi internet, 
Development Program diperuntukkan 
bagi mahasiswa, UMKM, dan 
masyarakat umum yang ingin mendalami  
skill digital dan memaksimalkan online  
presence di internet,” ujar Linggar Dwi  
Addieningtyas, Community Program 
Specialist Niagahoster, dalam  
kesempatan Media Meet-Up, Selasa 
(26/7/2022). 

Development Program Niagahoster  
memberikan berbagai pelatihan digital  
skill secara gratis. Dari mulai pelatihan 
website berbasis WordPress dan Laravel, 
SEO, design thinking, hingga branding dan 
digital marketing bagi UMKM. 

Untuk memperluas jangkauan  
masyarakat yang mendapatkan edukasi 
digital, Niagahoster juga secara  
konsisten berkolaborasi dengan institusi 
pendidikan, seperti kampus maupun  
platform edukasi digital. (M Abd Rahman 

Rozzi-Januar Triwahyudi) 
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