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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

 Di era disrupsi saat ini, salah satu hal penting bagi universitas yang menyasar status World Class 
University adalah kemampuan mahasiswa dalam mengikuti aktivitas bereputasi di tingkat internasional. 
Salah satu aktivitas yang bergengsi tersebut adalah Model United Nation.

 UII MUN sebagai unit unggulan yang fokus pada penyiapan serta pengiriman delegasi mahasiswa 
UII ke ajang MUN di beberapa negara telah menorehkan capaian prestasi dan reputasi yang 
membanggakan. Capaian tersebut diharapkan terus ditingkatkan untuk semakin mendorong prestasi 
mahasiswa di tingkat internasional sekaligus mengasah softskill mahasiswa dalam lingkup aktivitas 
global. Selain itu, aktivitas UII MUN diharapkan juga dapat mengembangkan jejaring mitra bagi UII dalam 
berbagai skema kolaborasi di tingkat internasional.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Beni Suranto, S.T., M.SoftEng.
Direktur Pembinaan Kemahasiswaan 
Universitas Islam Indonesia
beni.suranto@uii.ac.id



Sambutan 
Sekretaris Jendral

Assalamualaikum wr wb
Salam diplomasi!

 Di tengah-tengah era global saat ini, di mana persaingan menjadi sangat ketat, perubahan sangat 
cepat dan tidak menentu arahnya, serta ketidakpastian begitu tinggi, mahasiswa sebagai generasi 
penerus Indonesia perlu meningkatkan berbagai macam skill yang dapat menjadi sustainable 
competitive advantage bagi mereka. Sepuluh hingga dua puluh tahun lagi, berbagai macam pekerjaan 
yang sekarang masih ada akan tergantikan oleh robot dan mesin, saat itulah mahasiswa-mahasiswa 
sekarang perlu berjuang lebih keras untuk memepertahankan atau mendapat income. Masalah ini dapat 
diatasi dengan memiliki kemampuan yang tidak dapat ditiru oleh mesin atau robot. Beberapa 
kemampuan tersebut mencakup: skill public speaking yang terus berkembang gaya dan tata bahasanya 
seiring dengan pergantian tren, skill networking dan lobbying yang perlu mengoptimalkan interaksi antar 
individu, skill berpikir kritis dan problem solving untuk melakukan analisa kompleks terhadap suatu 
masalah dari berbagai perspektif. Kemampuan-kemampuan ini, perlu dibiasakan dan diasah sedini 
mungkin agar di masa depan, mahasiswa telah mampu menggunakan mereka untuk membangun 
bangsa yang lebih baik.

 UII MUN Association sebagai organisasi yang mewadahi mahasiswa untuk terlibat dalam ajang 
simulasi sidang PBB tingkat internasional siap mendukung penuh seluruh mahasiswa yang memiliki 
motivasi dan komitmen tinggi dalam kegiatan pendelegasian yang kami buka setiap tahunnya. Tidak 
hanya itu, kami juga mengadakan agenda simulasi sidang PBB sendiri setiap tahunnya yang dapat 
menjadi ajang berlatih calon delegasi. Kami berharap, dengan membantu memberangkatkan mahasiswa 
UII ke ajang MUN internasional, sedikit banyak kami dapat juga mendukung UII dalam pembangunan 
negri dan menjadi universitas berkelas dunia.
Di era global ini, menjadi hebat adalah sebuah kebutuhan. Siapa yang tidak mampu beradaptasi dan 
bertahan dalam persaingan, maka ia akan tertinggal. Bersama UII MUN Association, mari kita bangun UII 
untuk selalu menjadi yang terdepan dalam persaingan nasional maupun global!

UII MUN Association,
Through diplomacy: We involve, empower, and evolve!

Wassalamualaikum wr wb

Salam hormat,
Idznila Shabrina Kartika W.
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Sejarah
MUN UII

 Pada awalnya, organisasi ini terbentuk karena sekumpulan mahasiswa yang memikirkan bahwa 
pergi keluar negeri dan bergengsi dikancah international adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. 
Berfikir untuk orang lain dan menjadi manfaat untuk orang lain juga termasuk salah satu faktor pendorong 
mengapa organisasi ini terbentuk. Hal ini diawali dengan mengikuti ajang yang dapat dilihat sangat 
mendukung dan sesuai untuk dijadikan batu loncatan pergi keluar negeri dan bergengsi dikancah 
interational yaitu Model United Nation (MUN) atau disebut dengan simulasi sidang Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB). Setelah melalui berbagai macam rintangan, terkumpulah beberapa mahasiswa yang 
memutuskan menjadi delegasi untuk mengikuti London International Model United Nation 2015. Bukan 
hanya mempersiapkan diri untuk memberikan standar pada umumnya tetapi juga membawa pulang 
penghargaan, dan memikirkan pula apa yang bisa diberikan kelak setelah perlombaan selesai.

 Berfikir bahwa semua kalangan mahasiswa bisa mendapatkan dan mengikuti ajang tersebut. 
Terbentuklah UII Model United Nations Association sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin mengikuti 
ajang perlombaan ini dengan visi membangun karakter mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang 
kritis, solutif, dan implementatif terhadap isu – isu nasional maupun internasional agar menciptakan 
pribadi yang dapat berguna bagi kehidupan diera globalisasi. Serta memberikan wadah bagi mahasiswa 
Universitas Islam Indonesia dalam mengikuti konfernesi Model United Nations.

 Organisasi ini diresmikan pada tanggal 14 Juni 2015 bersamaan dengan Workshop perkenalan UII 
MUN 2015. Di dalam organisasi inipun tidak semata mata hanya wadah untuk mengikuti lomba saja tetapi 
disini lebih menekankan pada nilai “being a giver”. Menjadi pengurus atau pelatih untuk delegasi 
berikutnya selama setahun sebagai ungkapan bahwa organisasi ini berfikir untuk orang lain dan menjadi 
manfaat untuk orang lain (“being a giver”). Di dalam organisasi ini juga menekankan setiap delegasi untuk 
meningkatkan wawasan mahasiswa tentang isu global serta menjadikan Universitas Islam Indonesia 
World Class University atau universitas yang mendunia tanpa menghilangkan nilai – nilai budaya bangsa 
Indonesia.



DELEGASI 

MUN

Delegasi 2016

Di tahun 2016, UII MUN Association mengirim sebanyak 2 delegasi dengan jumlah total 12 

mahasiswa yang terlibat. UII MUN mendelegasikan 6 orang ke London International MUN 

2016 dan 6 orang lainnya ke Hamburg MUN 2016. Di ajang Hamburg MUN 2016, salah satu 

delegasi dari UII MUN mampu menyabet 3 penghargaan sekaligus berupa The Honorable 

Mention (Arum Kamala, IP FE 2014), Best Position Paper (Amanda Prima Analia (FE 2013), dan 

Verbal Mention Award (Rizky Andhika Putera Pratama, IP FE 2014). Ketiga delegasi ini masing-

masing merupakan perwakilan di ruang komite UNEP (Arum, representatif negara Australia), 

SOCHUM (Amanda, representatif negara Mesir), dan AIIB (Rizky, representatif negara India).

Delegasi 2015

 LIMUN 2015 merupakan kegiatan MUN internasional pertama yang diikuti oleh 

delegasi UII. Berawal dari kegiatan ini mulailah muncul dan berkembang komunitas UII 

MUN. LIMUN 2015 diselenggarakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 27 Februari hingga 1 

Maret 2015 di London, Inggris. LIMUN 2015 ini diikuti oleh banyak delegasi dari berbagai 

macam negara. Universitas Islam Indonesia melalui UII MUN Assosiation secara perdana 

mengirimkan 4 orang delegasinya untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Keempat delegasi 

tersebut adalah para pendiri organisasi ini, yaitu :

1. Risanti Citrasavitri (IP- Akuntansi 2012)

2. Febri Tri Intan Azhana ( IP Manajemen – 2012)

3. Reza Fattah Ghalib Santoso ( Hukum -2012)

4. M. Andy Hakim ( FTI – 2012)



DELEGASI 

MUN

Delegasi 2018

A. AUSMUN  ( American University of Sharjah Model United Nations) 2018

 AUSMUN 2018 merupakan sebuah kegiatan konferensi tahunan yang diselenggarakan 

oleh American University of Sharjah, Dubai, Uni Emirat Arab . Kegiatan ini berlangsung selama 

3 hari, dimulai dari tanggal 21 Februari-23 Februari 2018. Pada tahun ini, AUSMUN 2018 

mengangkat tema utama yang berjudul “Innovation on Future Technology” . AUSMUN 2018 

diikuti oleh 850 peserta yang berasal dari berbagai macam negara. Pada kesempatan ini 

Universitas Islam Indonesia melalui UII MUN Association mengirimkan 4 delegasinya untuk 

mengikuti kegiatan AUSMUN 2018. Keempat orang delegasi tersebut yakni :

1. Yuni Sheila (Hubungan Internasional - 2015)

2. Dirra Kurniawati ( Teknik Lingkungan - 2015)

3. Zakiah Ramadanti Siregar ( Ekonomi Islam - 2016)

4. Bintar Mupiza ( Hubungan Internasional - 2014)

Delegasi 2017

 Seiring dengan terus meningkatnya jumlah delegasi yang dinilai sesuai kriteria 

seleksi, di tahun 2017, UII MUN Association mampu menambah jumlah delegasi menjadi 3 

tim dengan total 16 mahasiswa yang terlibat. Di tahun ini, UII mengirim sebanyak 4 orang ke 

Harvard National MUN 2017, 6 orang London International MUN 2017, dan 6 orang lainnya 

ke ajang Japan English MUN 2017. Hingga saat ini, pengiriman delegasi ke Harvard National 

MUN merupakan sebuah prestasi bagi UII MUN maupun UII sendiri mengingat kondisi 

kompetisi dalam ajang HNMUN dikenal sangat keras. Namun, keempat delegasi mampu 

meyakinkan juri seleksi bahwa mereka mampu mewakili UII di ajang tersebut.



PRESTASI 

MUN

A. LIMUN 2016

Fiqki Fao Rahmawati: Diplomacy Award

B.Hamburg MUN 2017

Arum Kamala: Honorable Mention

Amanda Prima Analia: Best Position Paper

Rizky Andhika Putera Pratama: Verbal Mention Award

C.EUROMUN 2018

Zul Hazmi Lutfi: Diplomacy Award

 UII MUN ASSOCIATION telah mengirim beberapa delegasi ke berbagai acara MUN 

regional dan internasional dengan berbagai pencapaian. Kami telah mengirim sebanyak 3 

tim delegasi ke London Model 2016 United Nations di London, 1 tim delegasi ke Hambrug 

MUN 2016 di Universitas Hamburg, 1 tim delegasi ke Japan English Model 2017 United 

Nations (JEMUN) yang berlokasi di Kindai University, Osaka, Jepang, 1 tim delegasi ke 

Harvard National Model United Nations 2017 di Boston, AS, 1 tim delegasi ke American 

University of Sharjah Model United Nations 2017 yang terletak di Uni Emirat Arab dan 

terakhir 1 delegasi ke The European Model United Nations yang terletak di Maastricht, 

Belanda. Dalam sejarah pengiriman delegasi, beberapa mahasiswa mampu meraih 

penghargaan nasional dan internasional sebagai berikut:

Prestasi Internasional & Nasional

Penghargaan Internasional



PRESTASI 

MUN

A.JOINMUN 2016

Nazhifah Junia: Most Outstanding Delegate

B.SOEMUN 2016

Diella Zuhdiyani: Verbal Recommendation

C.JOINMUN 2017

Zul Hazmi Lutfi: Best Delegate Award

D.UMY MUN 2017

Alif Muhammaad Gultom: Most Outstanding Delegate

E.Surakarta International MUN 2017

Leliana Galuh Manika: Honorable Mention

Penghargaan Nasional

Sharing Session
 Sharing Session adalah kegiatan tahunan yang diadakan Divisi Creative and Project UII 

MUN Association. Kami membahas tentang simulasi sidang PBB secara umum, keuntungan 

mengikuti simulasi siding PBB, cara menjadi delegasi yang baik, dan cara mendaftar sebagai 

delegasi UII MUN. seluruh mahasiswa UII dapat bergabung dalam kegiatan ini secara gratis 

dan mengambil keuntungannya.

 Sebagai pembicara, kami mengundang delegasi yang telah berpengalaman dalam 

simulasi sidang PBB untuk menceritakan tidak hanya hal-hal menarik tapi juga 

perjuangannya.

 Tujuan diadakannya Sharing Session adalah untuk mempromosikan UII MUN di 

kalangan mahasiswa UII dan memberikan informasi tentang 

simulasi sidang PBB. Selain itu, kami juga ingin membuat 

Mahasiswa UII tertarik mendaftar sebagai delegasi UII, 

sehingga kami dapat menyeleksi delegasi yang

 lebih baik untuk meraih prestasi di tingkat 

internasional.



UII MUN 

CONFERENCE

 UII MUN Conference merupakan simulasi sidang PBB yang diselenggarakan oleh UII 

MUN Association dalam 3 sampai 4 hari. Tujuan dari acara ini adalah untuk belajar 

bagaimana cara menjadi representatif suatu negara dan membahas issu internasional yang 

sedang terjadi dan diharapkan dengan ada nya acara ini, MUN bisa lebih diperkenalkan 

kepada semua orang sehingga semua orang juga bisa lebih kritis dalam menghadapi dan 

menanggapi isu yang sedang terjadi baik dalam skala internasional. Sejauh ini, UII MUN 

telah mengadakan sebanyak dua kali acara UII MUN Conference. Rangkaian acaranya terdiri 

dari commitee session, social night, dan city tour. Tahun ini kamiacara tahunan kami ini 

digelar di Cakra Kembang Hotel di Jalan Kaliurang KM 5 dengan tema "The Call of Global 

Harmony: Symphony to Immortalize Humanity" dengan total 2 council yaitu United Nations 

of Human Right Council (UNHRC) dan United Nations of Security Council (UNSC) dengan 

jumlah peserta mencapai 75 orang dari berbagai macam universitas ternama di Indonesia.

UII MUN Conference 



CREATION

2018

 Tanggal 9 Desember 2018 lalu merupakan launching pertama dari acara tahunan UII 

MUN Association: Creative Talk with UII MUN Association. Acara ini diselenggarakan 

dengan harapan dapat memberi informasi lebih detail dan jelas terkait dengan kegiatan 

Model United Nations dan UII MUN Association sebagai organisasi yang membidangi 

kegiatan tersebut. Dalam acara CREATION 2018, UII MUN Association mengundang dua 

pembicara untuk membagikan penglaman, perspektif, dan insight mereka terhadap 

kegiatan internasional dan kontribusi mahasiswa di dalamnya. Kedua pembicara tersebut 

adalah Ibu Istyakara Muslichah, MBA (dosen berprestasi manajemen UII) dan Fikri Abirawa 

(coach delegasi UII MUN Association).

 Disampaikan oleh Ibu Istyakara, bahwa mahasiswa yang sedang belajar 

menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, mereka tidak seharusnya 

diejek karena menggunakan dua bahasa sekaligus (mencampur bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris). Ibu Istyakara percaya bahwa hal tersebut nantinya akan menjadi sebuah 

hasil positif dan mampu membawa mahasiswa lebih berani dalam tampil di ajang 

internasional. Selain itu, Ibu Istyakara sebagai dosen juga menyampaikan bahwa

mahasiswa perlu sangat hati-hati dalam memilih ajang internasional yang mereka ikuti. 

Harapannya, agar maksud mahasiswa untuk mendapat manfaat dan pengalaman 

internasional dapat tercapai dengan baik. 

 Sedangkan, disampaikan oleh Abirawa bagaimana usahamua belajar berbahasa 

Inggris dari nol. Abirawa mengaku bahwa di satu tahun pertama masa kuliahnya, ia tidak 

mampu memahami dan menggunakan bahasa Inggris. Ia kemudian belajar bahasa Inggris 

secara otodidak dan akhirnya saat ini mampu menggunakan dan memahami bahasa Inggris 

dengan fasih, terlebih, Abirawa terpilih menjadi Director of United Nation Security Council 

di Asia-Pacific Model UN 2018.

CREATIVE TALK WITH UII MUN ASSOCIATION



TESTIMONI

MUN

Bintar Mupiza (Ilmu Hubungan Internasional 2014)

 Sebagai delegasi UII MUN 2018 untuk AUSMUN UAE 2018, saya merasakan telah 

mendapatkan banyak manfaat positif dari UII MUN. Hal tersebut sudah saya dapatkan saya 

pertama kali mengikuti seleksi, dimana seleksi dilakukan secara kompetitif, memaksa setiap 

calon peserta untuk disiplin dan mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki. Sisi positif 

lain juga dapat saya rasakan ketika mengikuti pelatihan, dimana peserta dibimbing oleh 

pelatih yang berpengalaman dalam mengikuti MUN. Disamping itu, MUN juga telah 

memberikan saya kemampuan untuk berkembang menjadi individu, terutama sejalan dengan 

jurusan yang saya tempuh yaitu hubungan internasional. Sebagai delegasi saya belajar dalam 

berdiplomasi secara langsung dalam level internasional, bertemu dengan berbagai delegasi 

dari berbagai macam negara. Tentu hal ini meningkatkan kemampuan saya dalam bidang 

jurusan yang saya tekuni. Dengan demikian saya mendorong mahasiswa UII, terutama 

mahasiswa Hubungan Internasional untuk mendalami kemampuan diplomasi melalui 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh UII MUN. 

Cynthia Wara Ivandasari (IP Akuntansi 2013)

 UII MUN Association telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi delegasi 

resmi dalam Harvard National Model United Nations. Sebelum saya berangkat, UII MUN 

Associations menyediakan pelatih yang berpengalaman serta latihan-latihan yang 

meningkatkan kemampuan saya dalam berpidato dan berdiplomasi. Selain itu, dengan 

menjadi delegasi resmi saya juga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, tidak sekedar 

pengetahuan yang saya dapatkan terkait studi saya di kuliah. Saya sangat senang dan 

bangga telah menjadi bagian dari organisasi yang tidak hanya baik dalam akademik, namun 

juga non-akademik sebagai salah satu penyokong bagi Universitas Islam Indonesia untuk 

menjadi universitas yang berkelas dunia.

1.  Alumni Delegasi UII MUN



TESTIMONI

MUN

Gehan Ghofari (MUN Expert dari UGM)

 Sebuah kehormatan menjadi bagian dari perjalanan UII MUN Association. Saya melihat 

banyak individu yang bersemangat dan bermotivasi tinggi. Ada banyak pasang surut dalam 

sebuah proses, tapi mereka tetap maju untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ingatlah 

bahwa MUN bukan sekedar perlombaan atau kamuflase liburan, tapi juga alat untuk belajar 

keterampilan hidup yang akan berguna di kehidupan sehari-hari. Saya hendak berterimakasih 

pada UII MUN Association atas kesabaran dan hasratnya untuk mengerjakan tugas-tugas 

berat serta penilaian apa adanya yang saya berikan. Itu mungkin tidak mudah, tapi itu untuk 

kalian. Semoga berhasil di masa depan dan sampai jumpa!

Retyan Sekar Nurani (Ilmu Komunikasi 2015)

 Jika kamu memperkaya dan berdaya dengan bertemu mentor terampil yang hebat 

dengan atmosfer kolaboratif, kamu berada di tempat yang tepat untuk bergabung dengan 

MUN UII.

 Pendidikan dan orang-orangnya membentuk bagaimana saya berpikir dan bersikap 

seperti sekarang. Mulai dari belajar bagaimana menyusun pidato, simulasi, dan 

meningkatkan keterampilan kognitif yang lain. Lebih dari itu, kamu juga dapat 

meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan menjadi berguna bagi sekitar. Seorang 

pemberi lahir dari sini.

Fight the good fight, enjoy being UII MUNers.

2.  Alumni BoE UII MUN

3.  Alumni Coach



TIM EDITOR

MUN
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