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PRAMBANAN-Tim formatur KORPAGAMA (Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada) 2012-2017
telah terbentuk. Pemilihan tim formatur KORPAGAMA yang baru ini dilaksanakan melalui
Musyawarah KORPAGAMA Tahun 2012 bertempat di Hotel Galuh, Tlogo, Prambanan-Klaten, Sabtu
(14/7). Sebelum pemilihan tim formatur, acara yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sistem
Informasi dan Keuangan UGM, Dr.Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com ini diawali dengan laporan
pertanggungjawaban Ketua KORPAGAMA 2007-2011, Prof. Dr. Ir. Susamto, M.Sc.
Dalam laporannya Prof.Susamto mengingatkan kembali keberadaan KORPAGAMA sebagai satusatunya organisasi resmi yang mewadahi segenap pegawai UGM baik tenaga pendidik (dosen)
maupun tenaga kependidikan (dulu disebut pegawai non edukatif).
â€œIni saya sampaikan kembali karena sebagai organisasi yang relatif baru masih banyak pegawai
dan pejabat di lingkungan UGM yang belum tahu seluk beluk KORPAGAMA,â€kata Susamto.
Selain itu setidaknya ada tujuh program penting yang selama ini telah dijalankan oleh pengurus
KORPAGAMA 2007-2011. Kelima program tersebut meliputi: pengembangan klinik dokter keluarga,
bakti sosial, upaya penyediaan makam bagi pegawai dan keluarganya, mengupayakan pemberian
uang duka dan tali asih yang sesuai kepada pegawai yang memasuki masa purna tugas,
pengembangan organisasi, advokasi untuk kepentingan pegawai, dan membantu kegiatan
keagamaan, seni dan olahraga.
â€œUntuk kesehatan adanya GMC ternyata belum dapat menjangkau pelayanan kesehatan kepada
anggota keluarga pegawai maupun pegawai yang purna tugas. Maka, pengurus telah merevitalisasi
Puskesmas Pembantu Depok III menjadi klinik dokter keluarga KORPAGAMA,â€terang Susamto.

Di akhir laporan Susamto berharap meskipun status UGM berubah dari waktu ke waktu sesuai
dengan tantangan yang dihadapi, namun jati diri dan nilai-nilai perjuangan organisasi pegawai UGM
sebagaimana diamanatkan dalam mukadimah Anggaran Dasar KORPAGAMA, tetap layak diacu di
masa yang akan datang.
Di sisi lain, dalam sambutan pembukaan musyawarah Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan
Keuangan UGM, Dr.Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com berharap agar KORPAGAMA bisa menjadi mitra
pihak universitas khususnya yang menyangkut pembinaan dan pengembangan SDM pegawai UGM.
Di hadapan peserta musyawarah Didi juga sempat menyinggung beberapa hal terkait pengesahan
UU Perguruan Tinggi oleh DPR seperti pengelolaan keuangan maupun usia pensiun guru besar yang
ditambah.
â€œSaya berharap KORPAGAMA bisa menjadi mitra bagi universitas terutama yang menyangkut
pengembangan dan pembinaan pegawai UGM,â€harap Didi.
Sementara itu tim formatur KORPAGAMA 2012-2017 yang terbentuk pada kesempatan tersebut,
yaitu Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Susamto, M.Sc. , Drs.Heru Marwata, M.Hum, Ir. Bugi
Rustamadji, M.Sc. , dan Prof. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc., Ph.D. Nantinya, tim formatur ini diberi
waktu selama satu bulan untuk membentuk kepengurusan yang baru (Humas UGM/Satria AN)
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