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UGM menggelar Malam Alumni pada Sabtu (14/12) malam di Balairung UGM. Ratusan alumni
berkesempatan hadir malam itu, beberapa bahkan datang bersama keluarganya. Mereka hadir,
selain untuk memenuhi undangan, juga untuk sekadar bersua kembali dengan sahabat mereka
ketika kuliah dahulu. Beberapa juga mengaku hadir karena hanya ingin bernostalgia.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 atau Lustrum XIV UGM. Malam
Alumni tersebut secara rutin diadakan tiap tahunnya. Sebelumnya, mereka berkumpul dalam
Pelantikan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pakar Kagama Periode 2019-2024.
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PP Kagama Periode 2019-2024, Ganjar Pranowo,
yang telah terpilih kembali bulan lalu.
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng., Rektor UGM, yang hadir malam itu
menyatakan rasa terima kasihnya. Hal itu karena para alumni yang berasal dari penjuru tanah air ini
telah menyempatkan hadir jauh-jauh ke Jogja.
Panut kemudian memaparkan bahwa tidak ada universitas di dunia ini yang dapat maju tanpa
dukungan dari alumninya. Menurutnya, UGM telah membuktikan hal tersebut. “UGM bisa menjadi
luar biasa seperti sekarang adalah karena kontribusi dari alumninya. Kontribusi dari alumi telah
membuat UGM mampu berkontribusi pula untuk kemaslahatan negeri ini,” terangnya.
Oleh karena itu, Panut berharap bahwa para alumni antara satu sama lain saling menguatkan
sinerginya. “Seperti bait kedua himne Gadjah Mada, kami ingin agar para alumni senantiasa
mengingat alamamaternya. Mari bersama-sama berkontribusi untuk kejayaan Indonesia,”
pungkasnya.

Seusai sambutan, Panut sekaligus meresmikan peluncuran buku “The Magic of 70th UGM” dan
“Buku Putih UGM : Inspirasi UGM untuk Indonesia” bersama perwakilan PP Kagama. Selain
peluncuran buku, pada acara malam itu dilakukan pula penyerahan secara simbolis Beasiswa
Kagama Batch IX, Beasiswa Oman, serta Beasiswa Sahabat UGM. Penyerahan tersebut dilakukan
oleh perwakilan UGM dan Kagama kepada perwakilan mahasiswa UGM penerima beasiswa tersebut.
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