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LAPORAN KEGIATAN SILATURAHMI DAN KONSOLIDASI  

ANGGOTA DAN PENGURUS IKAPFI  

UNIVERSITAS HALU OLEO 

 

 

A. Judul  Kegiatan 

 Kegiatan ini berjudul “Silaturahmi dan Konsolidasi Anggota dan Pengurus Ikatan 

Alumni Pendidikan Fisika (IKAPFI) Universitas Halu Oleo”, dan mengangkat tema 

“Kuatkan Kebersamaan, Kokohkan Pilar Organisasi untuk Kemajuan Pendidikan dan 

Bangsa” 

 

B. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Lantai 2  Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo. 

  

C. Tanggal Kegiatan 

Acara silaturahmi dan konsolidasi anggota dan pengurus IKAPFI dilaksanakan pada 

hari Sabtu, 6 Juli 2019 pada pukul 16.00 – 18.00 WITA 

  

D. Panitia 

Kepanitiaan kegiatan silaturahmi dan konsolidasi dalam bentuk team work yang 

dengan penanggung jawab Bapak La Sahara, S.Pd., M.Pd dan dibantu oleh beberapa 

alumni pendidikan Fisika yang baru melaksanakan yudisium serta mahasiswa regular 

jurusan pendidikan Fisika FKIP Universitas Halu Oleo    

 

E. Jumlah Peserta 

Peserta yang menghadiri kegiatan silaturahmi dan konsolidasi anggota dan pengurus 

IKAPFI adalah 50 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota diantaranya 

kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Buton Utara, Konawe, Bombana, Muna, 

dan Wakatobi. Peserta yang hadir terdiri dari berbagai latar belakang yakni Dosen PTN 

dan PTS, PNS Propinsi/Kabupaten, Guru PNS SMA/SMP sederajat, Guru Honor,  

Tambang, Bimbingan Belajar, Percetakan, dan Swasta. 



F. Latar Belakang  

      Organisasi Ikatan Alumni Pendidikan Fisika (IKAPFI) UHO merupakan salah satu 

wahana untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan beberapa informasi yang 

diperlukan baik oleh alumni pendidikan fisika yang sudah mendapatkan pekerjaan 

tetap, yang belum memperoleh pekerjaan tetap, maupun yang baru menyelesaikan studi 

S1 di Pendidikan Fisika. Fakta yang terjadi menunjukkan kondisi alumni dengan 

berbagai kesibukan masing-masing dan aktivitas yang sudah menyebar diberbagai 

daerah, maka untuk menyampaikan ide dan bertukar informasi secara komprehensif 

antara sesama anggota dan pengurus belum efektif. Akibatnya kurangnya keakraban 

sesama alumni pendidikan fisika.  

Oleh karena itu untuk menumbuhkan keakraban, mempererat kebersamaan antar 

sesama alumni pendidikan fisika, dan didukung dengan kondisi yang masih dalam 

suasana lebaran Idul Fitri 1440 H/2019M, maka kami mengadakan kegiatan acara 

silaturahmni dan konsolidasi antara pengurus dan alumni pendidikan fisika sehingga 

memiliki kesamaan visi dan misi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan 

fisika FKIP Universitas Halu Oleo sebagai wujud komitmen alumni dalam  mendukung 

kemajuan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara pada khususnya. 

   

G. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi pengurus dan anggota Ikatan Alumni Pendidikan 

Fisika Universitas Halu Oleo bertujuan: 

1. Meningkatkan keakraban dan kebersamaan sesama anggota dan pengurus IKAPFI 

Universitas Halu Oleo 

2. Membangun komunikasi yang intens dan sharing informasi aktual  untuk 

peningkatan kapasitas dan karir antara sesama alumni dan pengurus IKAPFI UHO 

3. Mempererat persaudaraan antara sesama alumni pendidikan fisika FKIP UHO 

4. Menumbuhkan kesadaran bersama untuk berkomitmen mendukung kemajuan 

pendidikan di berbagai kabupaten dan kota serta provinsi Sulawesi Tenggara sesuai 

dengan tupoksi masing-masing.    

 



H. Narasi Kegiatan 

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi pengurus dan anggota Ikatan Alumni 

Pendidikan Fisika Universitas Halu Oleo  (IKAPFI – UHO) yang dilaksanakan pada 

Sabtu, 06 Juli 2019 dan bertempat di Aula FKIP UHO. Dalam acara tersebut 

mengangkat tema “Kuatkan Kebersamaan, Kokohkan Pilar Organisasi untuk 

Kemajuan Pendidikan dan Bangsa” yang dihadiri oleh perwakilan alumni pendidikan 

Fisika di Sulawesi Tenggara, diantaranya Kota Kendari, Konsel, Buton Utara, Muna 

dan Wakatobi. 

Penanggung jawab acara La Sahara, S.Pd., M.Pd, mengatakan tujuan utama 

pertemuan untuk menjalin dan mempererat kebersamaan antar sesama alumni 

Pendidikan Fisika. Melalui acara ini, diharapkan kedepan bisa mempermuda 

komunikasi antar sesama alumni, terutama untuk berbagi informasi dan hal-hal lain 

yang diperlukan oleh alumni. Kami sepakat dan komitmen untuk mendukung 

kemajuan pendidikan di Sultra. Meski diantara kami, ada yang birokrasi, pengusaha, 

dosen, guru, pengusaha, karyawan,  swasta maupun tupoksi lainnya tetap memiliki 

kesamaan visi membangun bangsa. Tentunya melalui pendidikan utamanya” kata 

Dosen Pendidikan Fisika FKIP UHO ini. 

Inisiator pertemuan Dr. La Ode Safiuddin, S.Pd., M.Si menambahkan 

silaturahmi ini bisa terlaksana karena kehendak Allah. Juga adanya kerinduan bersama 

akibat pengaruh “gaya sentrifugal” yang menarik serpihan-serpihan kenangan dan 

nostalgia menjadi sebuah mozaik harapan. “Saya berharap, acara ini dapat mempererat 

persaudaraan sesama alumni, serta mengokohkan pengurus dan anggota IKAPFI di 

masa depan. Lebih penting lagi, melalui pertemuaan ini, ada komitmen bersama untuk 

memajukan daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal ini sebagaimana telah 

ditunjukkan organisasi alumni perguruan tinggi (PT) besar di Indonesia, seperti 

organisasi alumni ITB, UI, UGM, UPI” jelasnya. 

Acara silaturahmi dan konsolidasi ini dibuka langsung oleh Ibu Rosliana Eso, 

S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO yang mewakili Dekan 

FKIP karena ada urusan penting diluar daerah. Dalam sambutannya mengharapkan 

IKAPFI – UHO kedepan dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan di Sulawesi Tenggara, khususnya pembelajaran fisika di sekolah. 



“Keberadaan IKAPFI  juga harus membantu meningkatkan mutu dan kualitas program 

studi pendidikan fisika FKIP UHO dan menjadi penyambung informasi antara program 

studi pendidikan fisika dengan masyarakat khususnya bagi peserta didik yang ingin 

melanjutkan pendidikan sarjana di pendidikan fisika FKIP UHO” tutupnya. 

Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Rais, salah 

seorang mahasiswa pendidikan fisika FKIP UHO dan komitmen bersama memajukan 

pendidikan di Sulawesi Tenggara serta foto bersama. 

 

I. Kesimpulan 

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi pengurus diharapkan dapat meningkatkan 

keakraban, kebersamaan serta rasa persaudaraan yang tinggi dalam rangka konsolidasi 

antara anggota dan pengurus dan berkomitmen untuk mendukung kemajuan 

pendidikan di Sulawesi Tenggara dan menjalin komunikasi dan informasi dengan 

jurusan pendidikan fisika FKIP Universitas Halu Oleo sebagai wujud kepedulian 

alumni untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


