Teknik Elektro Gelar Temu Alumni dan Pentas Budaya
Thursday, 13 November 2008 WIB, Oleh: Gusti

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik UGM, mengadakan acara temu alumni dan pentas budaya
dalam rangka perayaan ulang tahun ke 45 dan lustrum IX, Sabtu (15/11) di Plaza KPTU Fakultas
Teknik Kampus UGM.
Kepada wartawan, salah satu panitia acara temu alumni, Sasongko, mengatakan bahwa dalam acara
temu alumni jurusan teknik elektro 2008, akan diisi dengan kegiatan pameran foto almamater dan
alumni, peresmian laboratorium schneider, aneka games antar angkatan, penanaman pohon
angkatan dan tanaman hias bersama, luch dan gathering, serta gala dinner.
Di malam harinya, akan diadakan pentas budaya pertunjukan tari gambyong dan orasi budaya oleh
Prof Adhi Susanto MSc PhD, serta pentas wayang kulit dengan lakon â€œPeksi Antatwulanâ€ oleh
dalang Ir Surjono Mphil.
â€œKami mengajak masyarakat umum untuk menyaksikan acara pentas budaya wayangan ini di
plaza KPTU Teknik pukul 19.30. Acara pentas budaya ini terbuka untuk umum dan bersifat
gratis,â€ kata Sasongko, Kamis (13/11) di Kampus UGM.
Sasongko menjelaskan, pelaksanaan acara temu alumni ini dilatarbelakangi perjalanan panjang
selama 45 tahun jurusan teknik elektro sebagai almamater telah melahirkan ribuan alumni yang
tersebar di berbagai bidang karya dan beragam medan pengabdian di masyarakat, baik di dalam
maupun diluar negeri.
Untuk itu, di tahun 2008 ini jurusan teknik elektro mengundang para alumni untuk menjenguk
almamaternya dan bersama ikut merayakan hari ulang tahun sekaligus menguatkan jaringan antar
alumni yang perlu terus menerus dipupuk dan ditumbuhkembangkan.
â€œSetelah lama dipisahkan oleh kesibukan, jarak dan waktu, diharapkan acara pulang kampus ini
akan membangun kembali kecintaan alumni terhadap almamaternya,â€ katanya.
Terbangunnya kecintaan antar alumni dan almamater ini, jelas Sasongko, diharapkan akan
meningkatkan kepedulian alumni untuk kemajuan almamater. Sebaliknya bagi alumni, selain dapat
memetik manfaat dari kemajuan yang telah dicapai almamater, kemudian dapat kembali
bernostalgia berakrab dengan sesama alumni dan merahut tali silahturahmi untuk masa depan
bersama yang lebihbaik.
â€œAcara ini juga memberi kesempatan bagi alumni untuk berbagi pengalaman dan menuntun adikadiknya dalam menyiapkan diri terjun ke masyarakat,â€ ujar Sasongko. (Humas UGM/Gusti
Grehenson)
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