Dukung Asian Games ke-18, FISIPOL UGM Gelar FISIPOL
FUN RUN
Saturday, 11 Agustus 2018 WIB, Oleh: Satria

Halaman depan FISIPOL UGM ramai dipenuhi sivitas akademika dengan pakaian olahraganya pada
Jumat sore (10/8). Mereka berkumpul di sana untuk mengikuti acara FISIPOL FUN RUN. Acara yang
diselenggarakan oleh pihak FISIPOL ini bertujuan untuk menyambut Asian Games ke-18 yang akan
dilaksanakan 18 Agustus mendatang.
Kegiatan yang diikuti 250 peserta ini mengusung konsep lari santai dengan rute yang sudah
disediakan oleh panitia. Rute yang ditempuh sejauh empat kilometer, dimulai dari Selasar Barat
Fisipol UGM, melewati Wisdom Park, Kompleks Perumahan Dosen, Graha Sabha Pramana, hingga
akhirnya kembali ke Fisipol UGM. Setelah peserta menyelesaikan larinya menyusuri seluruh rute,
panitia membagikan doorprize kepada peserta yang beruntung.
Velina Aulia, selaku Humas FISIPOL UGM, menyatakan kegiatan ini sebagai wujud dukungan
FISIPOL akan terselenggaranya Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang. Menurutnya, Asian
Games ini perlu dimaknai sebagai milik orang Indonesia secara umum, bukan hanya milik kota
tempat diselenggarakannya saja. “Jangan sampai kita acuh terhadap perjuangan para atlet yang
nantinya berjuang,” ujarnya.
Hal itu dibenarkan oleh Erwan Agus Purwanto, Dekan FISIPOL UGM. Ia mengungkapkan bahwa
FISIPOL berusaha mensosialisasikan kepada sivitas akademika UGM akan pentingnya dukungan
mereka bagi atlet yang akan berjuang bagi Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia itu. “Asian
Games ini perlu kita viralkan,” katanya.

Erwan juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk perekat solidaritas antar
sivitas akademika di UGM, khususnya di FISIPOL. “Kita selalu mencoba untuk mengumpulkan
berbagai elemen, baik dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam suatu kegiatan bersama,” ujarnya.
Kegiatan ini, lanjut Erwan, bukanlah satu-satunya usaha perekat solidaritas yang diselenggarakan
FISIPOL. “Untuk kegiatan lari sendiri FISIPOL memiliki komunitas FISIPRUN yang setiap
minggunya memiliki agenda. Selain itu, ada FISIPPIT bagi mereka yang menyukai kegiatan
bersepeda. Ada pula FISIPOL LARAS bagi sivitas yang menyukai gamelan,” ungkapnya.
Erwan berharap dengan adanya FISIPOL FUN RUN ini, setiap elemen sivitas akademika FISIPOL
menjadi lebih sehat jasmaninya, serta lebih solid hubungannya. “Hal ini mendukung visi UGM dalam
hal pelayanan terhadap sivitasnya,” jelasnya.
Selain itu, ia juga berharap dengan kegiatan ini demam Asian Games akan semakin menyebar.
“Tidak hanya menular pada sivitas akademika FISIPOL saja, melainkan ke seluruh UGM,” harapnya.
(Humas UGM/Hakam)
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