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RINGKASAN
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat sebagai salah satu dari implementasi Tri
Dharma Perguruan Tinggi sudah selesai kami lakukandengan baik dan sukses pada semester
genap tahun akademik 2014-2015. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat kali ini mengambil
tema tentang “Sosialisasi Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019 di Depok”. Kami
melaksanakan kegiatan sosialisasi berdua dengan yaitu Hendra Maujana Saragih S.IP, M.Si
dan Zulkarnain S.IP, M.Si ditambah dengan 3 orang mahasiswa Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Kegiatan sosialisasi
ini ini diawali dengan bertatap muka terlebih dahulu dengan para Guru SMK 1 Depok Jawa
Barat yang juga mempunyai perhatian serius terhadap masalah-masalah politik luar negeri
Indonesia dan mereka menyambut kami dengan penuh antusias akan kehadiran kami dan
bahka sempat berbincang-bincang masalah Hubungan Luar Negeri Indonesia terkini. Bahwa
tepat pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 kami tim Dosen dan Mahasiswa pelaksana
kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Unversitas berangkat ke SMK 1 Depok untuk melakukan sosialisai ini
dan dismabut baik oleh Dewan Guru dan Siswa lalu mereka mendengarkan paparan kami
dengan seksama. Kami memulai kegiatan ini tepat pada jam 08.00 WIB diruangan dan
dilapangan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah sebelumnya lalu kamipun menyiapkan
bahan-bahan presentasi yang kami sudah siapkan juga dalam bentuk power point secara
terang dan jelas. Bahwa kegiatan yang kami laksanakan sesungguhnya berlangsung dengan
sangat penuh dinamika dan semangat diantara para peserta yang mendengarkan. Hal ini bisa
terjadi lebih karena siswa sekolah ini dapat dipastikan tidak diberikan materi tentang politik
luar negeri Indonesia dan boleh jadi ini hal baru bagi mereka. Dalam kegiatan ini kami
membuka sesi tanya jawab dan bahwa sosialisasi tentang arah politik luar negeri Indonesia
ini mendapatkan tempat yang khusus bagi siswa sekolah ini dan merupakan pencerahan baru
bagi mereka juga tentunya.

