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Pengurus IKA Unila 2016-2021 Dikukuhkan
(Unila): Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung (Unila) masa bakti 2016-2021 dikukuhkan, di Swiss-Bel
Hotel, Bandarlampung, Kamis (21/12/2017).
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat IKA Unila,Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., dalam Surat
Keputusan Nomor: 001/KEP/KU-PP IKA-Unila/XII/2016. Kegiatan itu dihadiri pengurus pusat dan daerah IKA Unila, perwakilan
pemerintah Provinsi Lampung dan sivitas akademika Universitas Lampung.
Abdullah Fadri Auli Wakil selaku Wakil Ketua IKA Unila dalam sambutannya mengatakan, IKA Unila merupakan organisasi yang
hakekatnya menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi bagi alumni Unila, berperan dalam mendharmabaktikan ilmu diperoleh
untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat bangsa dan negara.
?Rasa kebersamaan dan kekeluargaan antarsesama alumni dengan sivitas akademika Unila dapat diwujudkan melalui organisasi ini.
Ini pun guna mewujudkan pengabdian alumni kepada almamater tercinta,? terang Abdullah saat sambutan.
Ia juga menyampaikan, pada kesempatan ini akan dilaksanakan rapat kerja nasional sebagai wahana untuk mengonsolidasikan
pikiran, cita-cita dan juga berharap agar IKA Unila tetap solid, lebih efektif, dan berdaya guna bagi almamater.
Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat IKA Unila yang juga sebagai Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.,
mengucapkan selamat kepada pengurus IKA Unila periode 2016 ? 2021 yang telah dilantik. Ia berharap pengurus baru dapat
bersinergi dengan baik terhadap sivitas akademika Unila untuk membesarkan almamater.
Ia mengatakan, IKA Unila merupakan posisi strategis dalam memajukan dan menghasilkan tenaga kerja profesional. Menurutnya,
Unila bersama alumni yang mempunyai ikatan emosional tidak hanya dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi,
melainkan turut serta memberikan umpan balik untuk membawa Unila lebih berkembang di mata bangsa.
?Posisi Unila saat ini sudah berada pada papan atas di antara perguruan tinggi di tingkat nasional. Kami berharap IKA Unila dapat
mengawal penuh agar Unila menjadi sepuluh besar pada 2025, agar tidak sekadar menjadi mimpi lagi melainkan dapat terwujud,?
paparnya.
Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung Theresia Sormin
mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan, pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang giat melaksanakan
pembangunan pada skala prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, energi, dan pertanian dalam program jangka menengah.
?IKA Unila dapat berperan memberikan dukungan dan berpartisipasi sesuai keahlian di bidangnya masing-masing demi
mempercepat keberlangsungan pembangunan di Lampung. ?Pemprov Lampung siap menerima sumbagsih pemikiran dari IKA
Unila, termasuk juga menerima masukan dan kritikan yang bersifat membangun,? paparnya.
Harapannya melalui rakernas ini dapat disusun program kerja yang solutif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi baik
tingkat almamater, daerah, maupun nasional.[Riky_Inay/Humas]
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