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YOGYAKARTA-Mantan Ketua MPR RI, Prof. Dr. Amien Rais, M.A., mendorong mahasiswa baru
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (HI) UGM untuk berani membuat perubahan. Sebagai seorang
calon pemimpin masa depan, para mahasiswa diharapkan untuk menjadi seorang intelektual
sehingga mampu membuat perubahan berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini
dikemukakan Amien Rais pada kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa baru Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional 2011. â€œBukan hanya intelektual, tapi intelegensia yang mampu dan
berani membuat perubahan yang berguna bagi bangsa,â€ kata Amien di Ruang Seminar
Pascasarjana Fisipol UGM, Sabtu (17/9).
Amien mengatakan para mahasiswa sangat tepat masuk di Jurusan HI UGM. Ia berpandangan
bahwa lulusan HI UGM memiliki prospek yang cerah dan fleksibel untuk berada di dunia kerja mana
saja, baik birokrat, diplomat, duta besar, dosen, maupun yang lainnnya. Untuk itu, ia berharap agar
mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu selama studi di kampus agar berhasil
mencapai cita-cita. â€œLulusan HI itu fleksibel, baik itu di birokrat, duta besar, diplomat, walikota,
dll,â€ sebutnya.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM ini mengatakan kondisi perkuliahan saat ini yang berbeda
dan lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Karena itu, mahasiswa dapat memperoleh banyak
kemudahan untuk menyelesaikan studi. Sistem pembelajaran di HI, menurut Amien, juga
memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih
tinggi, baik S-2 maupun S-3. â€œLulusan HI bisa dilihat akan memiliki karakteristik berbeda dengan
jurusan lain di sini,â€ kata Amien yang saat itu didampingi oleh dosen HI UGM, Drs. Dafri
Agussalim, M.A.
Tidak lupa, Amien juga berpesan kepada mahasiswa baru untuk tidak melupakan para pejuang
bangsa, seperti Bung Karno, yang memiliki semangat tinggi untuk terus melakukan perubahan demi
kemajuan bangsa. Salah satu hal yang dapat dijadikan teladan dari pendiri dan pejuang bangsa,
antara lain, ialah untuk tidak berhenti membaca dan berpikir kritis. (Humas UGM/Satria AN)
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