Dilepas Rektor, Kontingen PIMNAS XXIV UGM Siap Berlaga
Friday, 15 Juli 2011 WIB, Oleh: Agung

Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., didampingi Direktur Kemahasiswaan, Drs.
Haryanto, M.Si., melepas kontingen UGM yang akan berlaga di PIMNAS XXIV. Kontingen yang
terdiri atas 39 tim PKM, 4 tim penunjang, dan 1 kelompok pameran ini akan berkompetisi dengan
perguruan tinggi lain selama lima hari, 18 s.d. 22 Juli 2011, di Universitas Hasanuddin (Unhas),
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Setelah melakukan berbagai persiapan, Rektor berharap agar predikat juara umum PIMNAS XXIII
pada 2010 yang berlangsung di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, dapat dipertahankan tim
UGM pada tahun ini. "Dengan berbagai latihan dan persiapan yang dilakukan mahasiswa dan dosen
pembimbing, tentu kita berharap UGM kembali dapat memboyong piala juara umum," ujar Rektor di
Auditorium Fakultas Farmasi, Jumat (15/7).
Rektor meyakini di dalam diri seseorang tersimpan potensi yang sangat tinggi dan baru sebagian
yang dibangkitkan. Bila potensi tersebut terus dibangkitkan, tentu akan menunjukkan kapasitas
yang maksimal untuk dapat berkompetisi. Oleh karena itu, kepada tim PIMNAS UGM, ia berpesan
agar masing-masing mampu menghilangkan penghalang yang menjadi kendala untuk mencapai
puncak prestasi di Makassar. "Tadi sudah dengan yel-yel guna membangkitkan kemampuan kita.
Namun, ada cara lain yang mungkin bisa ditempuh dengan berteriak atau menari-nari, yang penting
tidak mengganggu orang lain," tuturnya.
Keberhasilan dalam ajang PIMNAS XXIV tahun 2011 di Makassar menjadi harapan seluruh civitas
akademika UGM. Dengan keberhasilan itu nantinya akan membuka mata rantai sukses lain di masa
depan. "Jika berhasil tentu akan membawa kebahagiaan dan kebanggaan seluruh warga UGM, juga
para orang tua mahasiswa," imbuhnya.
Dalam pelepasan ini, Prof. Sudjarwadi berkesempatan menyerahkan kembali piala juara umum yang
diraih UGM dalam PIMNAS XVIII kepada Direktur Kemahasiswaan UGM untuk diperebutkan lagi.
Direktur Kemahasiswaan UGM, Drs. Haryanto, M.Si., pun memiliki harapan yang sama.
Dikatakannya bahwa untuk PIMNAS XXIV bertema "Inovasi untuk Membangun Karakter Bangsa
Maritim" di Makassar ini, UGM kembali menjadi tim terbesar. Tim UGM yang terdiri atas 39 tim
PKM, 4 tim penunjang, dan 1 kelompok pameran ini mempunyai jumlah personil sebanyak 169
mahasiswa dan 64 dosen pembimbing penalaran/wakil dekan bidang kemahasiswaan. "Kita sedikit
berbahagia karena kita telah mendapat kabar gembira, tim UGM berhasil menjadi juara II dalam
kejuaraan MTQ," tambahnya. (Humas UGM/ Agung)
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