SENIN, 5 SEPTEMBER 2016

1.000 Alumnus Akan Hadiri
Reuni Akbar FISIPUndip
SEMARANG - Reuni akbar yang akan digelar
Ikatan Alumni FISIP Undip diperkirakan dihadiri
lebih dari 1.000 alumnus tahun 1960-2016. Temu
akbar alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Undip ini ditujukan untuk mengumpulkan alumni
dan membentuk Ikasos (Ikatan Alumni FISIP
Undip). Pembentukan Ikasos diharapkan meningkatkan kiprah dan partisipasi alumni terhadap
peningkatan kualitas pembelajaran di FISIP.
Kepala Humas FISIPUndipAgus Naryoso menjelaskan, ke depan temu alumni juga digunakan
sebagai sarana membentuk database lulusan.
‘’Manfaat database untuk melacak jejak alumni,
karier, jabatan, dan juga meningkatkan partisipasi
alumni terhadap pengembangan kampus,’’
katanya, di kampus Tembalang.
Acara yang mengusung tema ‘’Kumpul Gayeng
Putro Diponegoro’’ ini ditujukan untuk alumni dari
program diploma, sarjana, dan pascasarjana.
‘’Reuni ini harus bisa menyatukan alumni FISIP.
Tidak ada kesan senior dan junior. Ikasos juga
harus bisa menjadi media tukar pengalaman dan
saling membantu antarangkatan,’’ ujar dosen
Departemen Ilmu Komunikasi ini.
Melalui reuni akbar ini alumni harus lebih guyub
dan makaryo bersama. Rencananya pengurus
Ikasos akan membentuk tim alumni mengajar
yang akan membagikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.
Kegiatan yang akan diadakan pada 24
September itu bertempat di Gedung Prof Soedarto
Undip, dan dihadiri Gubernur Jateng, Wali Kota
Semarang, Rektor Undip, dan Menristek Dikti.
‘’Selain pengukuhan kepengurusan PP Ika FISIP
Undip Periode 2016-2019, juga akan digelar dialog
alumni dan jalan sehat Sabtu pagi mengelilingi
kampus Tembalang, temu kangen dosen jurusan,
lomba yel-yel antarangkatan dan hiburan.
Temu akbar alumni FISIP Undip juga akan
menobatkan dan memberikan penghargaan
kepada alumni senior yang memiliki karier cemerlang dan memberikan kontribusi konsisten di
bidangnya. Tujuannya penghargaan ini memberikan inspirasi bagi alumni muda untuk terus
berkarya dan berinovasi memajukan bangsa.
Agus menginformasikan, acara yang dikemas
penuh hiburan ini dipastikan akan memberikan kesempatan bagi alumni mencurahkan dan melepas
kangen dengan teman satu angkatan, serta
disediakan banyak doorprize. Alumni yang berminat dapat menghubungi koordinator angkatan.
Untuk konfirmasi kehadiran dengan koordinator
alumni masing-masing angkatan/jurusan. Biaya
kontribusi Rp 100.000/orang, yang disampaikan
via nomor rekening Bank Mandiri :135-003999499-9 A.N Ermawati Dinar / Ikasos, informasi
dapat menghubungi Humas FISIP Undip : Gusnar
081316196196 / Widi 0817246223 atau 0247465407 line 113. (H41-37)

