JUMAT, 29 JULI 2016

Alumni Menjembatani
Kampus dan Dunia Kerja
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TEMU ALUMNI: Lulusan Sospol Undip 1978 menggelar temu alumni di Gedung BPK
Jateng dihadiri Rektor Yos Johan baru-baru ini.(91)
SEMARANG-Undip menyatakan keterbukaannya
untuk selalu bersinergi dengan
alumni.
Hal itu, berkenaan peran mereka yang tidak boleh ditinggalkan dalam memperkuat kualitas perkuliahan, riset, hingga
pengabdian masyarakat. Kampus yang ingin prestasinya
membumbung harus menggandeng alumninya.
”Kampus dan alumni ibarat
keping mata uang. Jaraknya
yang sangat dekat tak terpisahkan.Sinergi menjadi keharusan
diantara keduanya,” tutur Rektor Prof Dr Yos Johan Utama disela-sela menghadiri forum
pertemuan alumni Sospol Undip angkatan 1978 di Gedung
BPK Pudakpayung baru-baru
ini.
Hadir mantan rektor Prof
Sudharto PH yang juga alumnus Sospol (Sekarang FISIP

Undip). Kemudian pula mantan
Dekan FISIP Agus Hermani,
hingga Inspektur Utama BPK
Mahendro Sumarjo.
Di jajaran alumnus nampak
para dosen, kepala dinas,
asisten sekda, hingga pejabat
di lingkungan pemerintahan.
Kemudian juga hadir Manajer
Riset dan Pengembangan
Suara Merdeka Dr Adi Ekopriyono, dan Kepala Humas FISIP
Undip Agus Naryoso yang juga
alumni.
Perolehan Akreditasi
Rektor menambahkan peran
alumni bahkan ikut memperkuat perolehan akreditasi.
Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Tinggi (BANPT)
yang berwenang dalam hal ini
pun memberikan penilaian
salah satunya dengan ukuran
kesuksesan para lulusan. Yos
Johan menyambut baik inisiasi
pertemuan alumni Sospol

angkatan 1978 ini. Sebab selain
untuk memperkuat tali silaturahmi antara kampus,dan alumni,
diinginkan muncul sumbang
saran pemikiran.
Mahendro Sumarjo mengakui Undip sudah memiliki
organisasi ikatan alumni yang
secara resmi menaungi semua lulusan dari kampus ini
yakni Ika Undip. Keberadaan
kegiatan ini diinginkan juga
bagian dari bentuk dukungan
lulusan Sospol 1978 membumikan kiprah para alumni.
”Untuk alumni Undip wadah
besarnya adalah Ika Undip. Kami juga bagian dari itu. Hanya
muncul keinginan mengumpulkan para alumnus di tingkat
FISIP Undip. Kiranya pertemuan ini juga langkah awal untuk
bisa memberikan sumbang
saran pemikiran pada almamater tercinta,” terang Mahendro.(H41-91)

