Rektor UGM Ajak Alumni Bersinergi Membangun Bangsa
Saturday, 03 Februari 2018 WIB, Oleh: Satria

Rektor UGM, Prof.Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., mengajak seluruh alumni untuk bersinergi
dalam membangun kejayaan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Rektor dalam pertemuan UGM Menyapa Alumni di Provinsi Papua Barat
yang mengangkat tema “Membangun Sinergi UGM, Pemda, dan Sektor Swasta”, di Swiss Bel Hotel,
Sorong, Sabtu (3/2).
Menurut Rektor, alumni UGM perlu bersinergi dengan almamater agar kontribusi terhadap bangsa
semakin optimal. Selain itu, juga dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.
“Para alumni diharapkan dapat membangun sinergi dengan almamater dan bidang lainnya agar
dalam mengabdi kepada bangsa bisa semakin optimal dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan
bangsa,” ucapnya.
Rektor mengatakan bahwa UGM menduduki meraih peringkat 1 di Indonesia dan urutan 402 dunia.
Prestasi tersebut salah satunya tidak lepas dari peran alumni dalam memberikan masukan
pelaksanaan program tridarma.
UGM memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.
Persatuan alumninya yang dikenal dengan Kagama telah terbentuk hampir di seluruh Indonesia dan
beberapa negara, seperti Belanda, Qatar dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Rektor menyampaikan dukungan kepada alumni di Papua Barat untuk
mendirikan ikatan alumni atau Kagama Papua Barat. Kehadiran wadah alumni ini diharapkan dapat

memudahkan komunikasi alumni dengan UGM dan mempercepat kemajuan daerah.
Bupati Tambrau, Gabriel Asem, S.E., M.Si., mewakili para alumni mengapresiasi kunjungan UGM
yang menyapa langsung para alumninya yang berada di Papua Barat. Melalui kegiatan ini
diharapkan dapat terbentuk sinergi antara sivitas akademika UGM dengan pemerintah daerah dan
swasta dalam membangun sumber daya manusia untuk menyejahterakan Papua.
Gabriel menyebutkan adanya keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Papua
Barat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia antar bidang.
"Perlu ada semangat pengabdian pada masing-masing alumni agar bisa mewujudkan kemajuan
Papua. Harapannya dengan pembentukan wadah alumni UGM nantinya bisa menjadi corong dan
tempat berbagi informasi antar alumni, UGM, dan Pemda,"katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Papua Barat, Dr. Baesara Wael,
mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan harapan UGM dapat
berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia di Papua Barat. Disamping itu, juga dapat
dijalin kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah.(Humas UGM/Ika)
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