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Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan motivasi kepada sekitar 400 mahasiswa baru
Fakultas Hukum UGM. Ia berpesan agar mahasiswa baru memiliki semangat untuk ikut berperan
serta dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. "Republik ini akan berubah menjadi baik
kalau Anda semua ikut berperan di dalamnya," tandas Ganjar, Kamis (21/8) dalam acara Pelatihan
Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) Fakultas Hukum UGM 2014 .
Ganjar menegaskan bahwa mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan. Hal itu dilakukan
dengan ikut terjun dan berperan melalui bidangnya masing-masing. Ia yakin lewat cara itu kondisi
bangsa Indonesia yang akan lebih cepat berubah.
"Anda harus jadi agen untuk merubah kondisi bangsa melalui bidang masing-masing. Dengan begitu
Indonesia akan lebih cepat berubah," terangnya.
Dihadapan para mahasiswa baru, Ganjar menyampaikan beberapa contoh kerja nyata untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Harapannya melalui pemaparannya itu dapat mengubah
pandangan generasi muda yang saat ini memiliki kecenderungan hidup pragmatis dan apatis
terhadap berbagai persoalan bangsa.
"Sebagian besar generasi muda saat ini masih memiliki kencedurangan hidup pragmatis, muda
hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga," katanya.
Ganjar menceritakan beberapa hal yang pernah dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi
bangsa saat menjadi anggota dewan. Salah satunya, pada kasus Bank Century. Bersama dengan
anggota lainnya dalam pansus Century berhasil menggunakan hak angket untuk melakukan

penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah terkait Bank Century.
Sementara saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga melakukan reformasi birokrasi untuk
memangkas alur birokrasi yang berbelit dan menyulitkan masyarakat. Diantaranya dengan mulai
melakukan pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran.
"Belum lama ada pungli di Jembatan Comal, Pemalang oleh petugas kepolisian. Saya langsung
telepon Kapolres setempat minta laporan kemana aliran uangnya. Kalau tidak bisa usut dia yang
akan saya copot," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga melakukan dialog secara langsung dengan sejumlah mahasiswa
baru. Ia mencoba menggali apa yang menjadi cita-cita para mahasiswa baru. Tak hanya itu ia juga
melontarkan pertanyaan dan meminta solusi terkait permasalahan yang banyak mendera bangsa
Indonesia saat ini.
Tak lupa Ganjar mengingatkan para mahasiswa baru untuk menggunakan kesempatan belajar
dengan sebaik-baiknya. Setelah lulus nantinya lewat profesi masing-masing diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. "Internalisasikanlah cita-cita adik-adik semua. Peran
Anda akan mempercepat perubahan bangsa," tandasnya. (Humas UGM/Ika)
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