Reuni DEPOLPE KANGENE
Tuesday, 04 Oktober 2016 WIB, Oleh: Agung

Alumni dari berbagai angkatan Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM "tumplek bleg" di
Jimbaran Resto, Pantai Carnival, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (2/10). Para alumni dari
generasi pendiri hingga angkatan 2006/ 2007 berkumpul saling menumpahkan rasa kangen setelah
sekian lama tidak bertemu dan bersilaturahmi.
Bertema "DEPOLPE KANGENE", kata dalam bahasa Indonesia berarti alumni Departemen Politik
dan Pemerintahan Fisipol UGM begitu rindu untuk bisa bertemu dengan teman. Namun, "DEPOLPE
KANGENE" dalam bahasa plesetan, bisa pula diartikan menumpahkan rindu lama yang di "polke'.
Begitu banyak alumni sengaja datang ke Jakarta, termasuk mereka yang datang dari luar Jawa untuk
mengikuti acara reuni. Reuni diisi pemberian penghargaan kepada dosen-dosen senior pendiri
Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM. Diberikan pula penghargaan untuk karyawan dan
acara inipun dimeriahkan dengan musik dan pembagian doorprize.
Dosen senior yang menerima penghargaan diantaranya Riwu Kahoe, Ibnu Syamsi, Djoharwinarlien
dan Mashuri Maschab. Sedangkan untuk karyawan, penghargaan diberikan kepada Tukiyo dan
Sarjono.
Mensesneg sekaligus dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM, Prof. Dr. Pratikno,
M.Soc.Sc., mengapresiasi penyelenggaraan Reuni DEPOLPE KANGENE. Reuni terselenggara karena
Jurusan Hubungan Internasional telah menggelar kegiatan serupa sebelumnya.
"Terinspirasi jurusan HI, semua pasti ingin ketemu pak Yosef, bu Lien, pak Mashuri, pak Ibnu.

Terima kasih untuk semua panitia yang berbulan-bulan menyiapkan acara ini," kata Pratikno.
Makhdum Priyatno, selaku panitia reuni akbar, mengatakan jalinan komunikasi antar alumni terus
berjalan. Bahkan, interaksi antar alumni dengan perangkat sangat intensif terus dilakukan.
Adanya teknologi menyebabkan tidak ada hambatan ruang dan waktu untuk terus berinteraksi.
Dalam sehari bisa dilakukan 24 jam dan dalam seminggu bisa 7 hari.
"Namun begitu, jika antar angkatan berinteraksi, DPP ikut turun tangan, demikian juga fakultas.
Karena kalau antar angkatan sudah semakin intens, bahkan nanti bisa berkembang antar jurusan,"
katanya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, menyambut baik
penyelenggaraan Reuni DEPOLPE KANGENE. Dengan penyelenggaraan reuni, maka alumni Jurusan
Politik dan Pemerintahan antar angkatan bisa berkumpul.
Dengan reuni, para alumni bisa belajar dari alumni-alumni Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol
UGM yang telah menjadi pejabat dan tokoh-tokoh penting. Apalagi, tidak sedikit dari alumni yang
menjadi pimpinan organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintah.
"Yang tertinggi menjadi menteri, ada yang direktur, Kepala Kanwil dan lain-lain. Tidak hanya di
pemerintahan saya kira, namun juga di lembaga-lembaga swasta, ada di organisasi-organisasi
kemasyarakatan (NGO), tetapi semuanya menjadi pemimpin yang menginspirasi dan hal itu yang
membanggakan bagi Fisipol UGM," katanya. (Humas UGM/ Agung)
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