Hermin Jabat Dekan Fisipol Gantikan Pratikno
Monday, 28 May 2012 WIB, Oleh: Satria

YOGYAKARTA-Dr.Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.I.P., M.Si. secara resmi menggantikan Prof. Dr.
Pratikno, M.Soc.Sc., Rektor UGM yang baru dilantik, sebagai Dekan Antar Waktu Fisipol UGM
periode 2008-2012. Acara serah terima jabatan dekan dan ramah tamah dilangsungkan di gedung
baru Fisipol UGM, Senin (28/5) sore.
Acara serah terima jabatan diawali dengan pembacaan SK Rektor tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dekan Antar Waktu Fisipol Periode 2008-2012 oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi,
Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, Dr. Suharko, S.Sos., M.Si. Dengan jabatan yang baru
diembannya, Hermin akan menjabat sebagai Dekan Fisipol UGM sampai dengan 9 Oktober 2012
mendatang. Sebelum menjadi dekan, Hermin telah menjabat Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan Fisipol.
Ari Sujito, mewakili panitia dan keluarga besar Fisipol UGM dalam sambutannya mengatakan
Pratikno memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai Rektor. Warga Fisipol bangga dengan
jabatan baru tersebut dan tetap akan terus menjaga eksistensi Pratikno dalam mengawal UGM.
â€œTanggung jawab Rektor akan semakin besar dari sisi akademis maupun politis. Terpilihnya Mas
Pratikno ini mudah-mudahan akan menjadi dorongan moral untuk terus membangun UGM,â€ ujar
Ari.
Ketika didaulat memberikan sambutan perpisahan, Pratikno mengaku bangga menjadi dekan karena
dibantu oleh tim dekanat serta warga Fisipol yang selama ini cukup solid memajukan fakultas.
Dengan kekompakan tersebut, berbagai kemajuan telah diraih oleh kalangan dosen dan mahasiswa.
â€œResearch kita cukup maju, mahasiswa terus berprestasi dan ini harus kita tingkatkan karena
mereka sekaligus amanah dari orang tua yang dititipkan ke kita,â€ tutur Pratikno.
Pratikno berharap agar dekan yang baru dapat meningkatkan capaian dan prestasi yang telah
diperoleh selama ini. Selain itu, beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai dapat diteruskan,

seperti pembangunan gedung perpustakaan dan ruang seminar. Pratikno dalam kesempatan
tersebut juga menyinggung peran dan dukungan Keluarga Alumni Fisipol UGM (Kafispolgama)
dalam memajukan almamaternya. â€œSinergi yang kuat dan melibatkan Kafispolgama ini mudahmudahan terus terjalin,â€ terangnya.
Dalam sambutannya Hermin mengaku bangga sekaligus sedih atas terpilihnya Pratikno sebagai
Rektor UGM karena harus meninggalkan Fisipol. Ia melihat selama ini Pratikno merupakan sosok
dream creator karena dengan mimpi-mimpinya mampu memajukan Fisipol. â€œTanpa mimpi-mimpi
tersebut, saya rasa Fisipol UGM tidak akan maju seperti sekarang ini,â€ kata Hermin.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kafispolgama, Eddie Siregar. Eddie dalam kesempatan
tersebut berharap Pratikno dapat memajukan UGM sebagai kampus kerakyatan yang memang
benar-benar berskala nasional. â€œBukan lagi sebagai universitas berskala lokal dan hanya
menampung mahasiswa dari Jawa saja sebagaimana kritikan yang berkembang selama ini, tapi
memang harus benar-benar universitas nasional dengan menampung banyak mahasiswa luar
Jawa,â€ kritik Eddie pula.
Dalam acara yang dikemas dengan santai dan penuh kekeluargaan tersebut juga diserahkan kenangkenangan berupa foto dan karikatur Pratikno. (Humas UGM/Satria AN)
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