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Sinergi UGM dan KAGAMA menyelenggarakan acara Malam Alumni 2021, Sabtu (18/12) sebagai
bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-72 UGM. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi
terhadap para alumni yang terus menjaga relasi yang baik serta turut berkontribusi bagi kemajuan
UGM.
“Apresiasi kepada KAGAMA yang guyub, rukun, migunani,” ucap Rektor UGM, Prof. Ir. Panut
Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.
Pada kesempatan ini, Rektor menyampaikan berbagai pencapaian yang telah diraih UGM serta
target yang hendak dicapai di tahun-tahun mendatang.
Rektor menerangkan, saat ini UGM menduduki posisi tertinggi perguruan tinggi terbaik di Indonesia
menurut sejumlah lembaga pemeringkatan. Meski demikian, pemerintah memberikan target kepada
UGM untuk meraih peringkat yang lebih tinggi pada pemeringkatan perguruan tinggi dunia.
Hal ini, menurut Rektor, bukanlah target yang mudah untuk dicapai. Meski demikian, UGM dirasa
mampu untuk terus meningkatkan rekognisi di kancah dunia dengan dukungan berbagai pihak,
termasuk para alumninya.
“Dengan kontribusi dan kepedulian KAGAMA kepada almamater saya yakin peringkat UGM akan
terus naik,” ucapnya.
Ia menambahkan, UGM saat ini juga tengah gencar membangun sinergi dengan alumni UGM yang
menjabat sebagai rektor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menyelenggarakan

program KKN bersama.
UGM juga memerlukan dukungan KAGAMA untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian,
serta hilirisasi produk inovasi hasil penelitian dari dosen-dosen UGM.
Budi Karya Sumadi selaku Wakil Ketua Umum I Pengurus Pusat KAGAMA turut memberikan
apresiasi kepada Rektor UGM beserta segenap pengelola universitas atas beragam capaian yang
mampu diraih.
“Atas nama KAGAMA saya mengucapkan selamat kepada Pak Rektor, UGM menjadi universitas
terbaik di Indonesia. Kami di Jakarta sangat intensif berbicara bagaimana kita bisa meningkatkan
hal ini,” ungkapnya.
UGM, menurutnya, juga menjadi salah satu contoh baik lembaga yang mampu beradaptasi di tengah
pandemi Covid-19 dan tetap berupaya memberikan layanan yang terbaik.
Ia menyatakan bahwa KAGAMA berkomitmen untuk mendukung kemajuan UGM, termasuk dalam
pelaksanaan program kampus merdeka.
“Kami sudah memikirkan bagaimana caranya bisa mendukung. Adik-adik mahasiswa harus
mendapatkan pengalaman ekstrakurikuler,” kata Budi Karya.
Untuk mempermudah komunikasi antar alumni serta komunikasi alumni dengan pengelola
universitas, UGM meresmikan fitur Simponi pada aplikasi Sahabat UGM.
Pada acara ini, turut dilakukan penyerahan tiga beasiswa secara simbolis kepada mahasiswa UGM,
yaitu Beasiswa KAGAMA, Beasiswa Sahabat UGM, dan Beasiswa Gadjah Mada Peduli.
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