
0 1 / 2 0 0 8

k a r e n a  i k a s t a r a  i t u  u n t u k  k a m u

IKASTARA

PROGRAM UNTUK MAHASISWA
Mahasiswa adalah salah satu tulang punggung Ikastara. 
Sebagai kelompok pemuda yang penuh dengan ide-ide segar dan gejolak aktualisasi  tinggi, mahasiswa adalah semangat 

penggerak Ikastara, bersama-sama dengan kaum profesional  muda. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bila 

Ikastara harus mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa seluas-luasnya dalam menghadapi tantangan hidup riil 

yang akan mereka hadapi bila memasuki dunia kerja nantinya.

Menyadari pentingnya untuk memahami kebutuhan mahasiswa dan melayaninya, kami Tim Ikastara Untuk Semua 

(Agung-Cil-Cay) , ketiganya mantan aktivis mahasiswa, berkomitmen akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut 

bagi rekan-rekan mahasiswa:

A. Pembentukan Kompartemen Profesi
Kompartemen Profesi adalah kelompok-kelompok di 

dalam Ikastara yang menampung para alumni dari satu 

bidang keprofesian tertentu dan menghubungkan para 

profesional  dengan mereka yang masih duduk di bangku 

kuliah dan akan terjun ke profesi tersebut.

Manfaat:

Memberi peluang untuk belajar dan mendalami seluk-

beluk di dalam profesi tersebut. Mahasiswa dapat 

belajar dari anggota lain yang sudah bekerja mengenai 

bidang-bidang dan spesifikasi yang ada di dalam profesi 

tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi 

istilah ”mahasiswa salah pilih jurusan” dan “pegawai salah 

pilih departemen”. Contoh: Mahasiswa dapat memahami 

perbedaan antara berbagai spesialisasi di Jur. Ekonomi 

Akuntansi  dari  alumni  yang berada di  Kompartemen 

Akuntan, dan juga akan terbantu bila ada sesi  transfer 

ilmu dalam mentoring dan coaching sessions.

Mempermudah kesempatan berkarir di profesi 

tersebut. Dengan adanya kompartemen profesi, 

mahasiswa akan terkoneksi  dengan alumni lain yang 

sudah bekerja. Lowongan kerja, peluang kerjasama, dan 

informasi relevan lain yang keluar dari  tempat kerja para 

alumni ‘senior’ ini  otomatis akan dengan mudah sampai 

ke para anggota lain di dalam kompartemennya. Contoh: 

Mahasiswa yang bergabung di Kompartemen Peneliti 

Sosial  akan mudah memperoleh info-info lowongan 

pekerjaan di  organisasi  riset dan lembaga-lembaga 

tempat alumni lainnya bekerja.

Memperbesar peluang sinergi inter-profesi. Alumni 

yang telah terkelompokkan dalam satu profesi akan 

memudahkan adanya kerja-sama untuk mengembangkan 

profesinya. Contoh: Para dokter di Kompartemen Dokter 

berpeluang dapat bersinergi bersama untuk membuat 

klinik.

Semakin luasnya kesempatan kerjasama dengan 

dengan publik. Alumni yang terkoordinir dalam satu 

profesi  akan memperoleh perhatian lebih mudah sehingga 

semakin lebih terbuka peluang kegiatan, baik komersil 

maupun sosial, yang dapat dilakukan. Contoh: Mudah 

sekali bagi alumni atau siapapun untuk mencari jasa IT 

dan programming bila Kompartemen Programmer telah 

terbentuk.

Dalam kondisi darurat, semua mudah tercapai. 

Contoh: Dalam keadaan kita membutuhkan bantuan 

hukum, ada Kompartemen Pengacara yang dapat 

dihubungi. Dalam situasi tak terduga kita sakit, ada 

Kompartemen Dokter yang eksis bagaikan Unit Gawat 

Darurat alumni.
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Kandidat Ketua 
Ikastara:
DR. Agung Wicaksono 

MSc. MBA (AGW)

Pengajar di Sekolah 
Bisnis & Manajemen 
Sampoerna - ITB 
Bandung dan Visiting 
Associate di Institute of South-east Asian 
Studies di Singapore. Doktor lulusan  
Universität St. Gallen (Swiss). Aktivitas 
a.l. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa 
TI-ITB dan pemimpin formal gerakan 
mahasiswa ITB masa Reformasi 1998.

Kandidat Sekjen 
Ikastara:
Priscilia Ester 

Waworuntu (CIL)

Mahasiswa tahap akhir 
Magister Teknik Kelautan 
ITB dan Sarjana Teknik 
Kelautan ITB. Aktivitas a.l. 
Bendahara Kabinet Keluarga Mahasiswa 
ITB, Ketua Angkatan 1999 URPA ITB, 
Pelatih Tim Renang ITB, Koordinator 
angkatan untuk Beasiswa Ikastara dan 
konseptor Studium General TN (2000).

Kandidat Global 
Liaison Ikastara:
Cahyadi 

Indrananto (CAY)

Project Executive 
bidang komunikasi di 
Asia-Europe 
Foundation (ASEF), 
organisasi internasional kerjasama Asia-
Eropa, di Singapura. Aktivitas a.l. 
Presiden ke-1 Pelajar Indonesia di 
Nanyang Technological University (PI-
NTU) Singapura & wakil Indonesia dalam 
Int’l Committee di NTU Students’ Union.

B. e-Newsletter Alumni 
e-Newsletter ini  bertujuan untuk menyebar-luaskan 

informasi yang berguna bagi alumni. Dikirimkan secara 

periodik ke alamat email  para alumni dengan konsep 

“mailing list satu arah” (untuk menghindari  diskusi  dan 

email  yang tidak perlu), e-Newsletter akan berisikan juga 

informasi kelanjutan studi dan beasiswa dari  berbagai 

penjuru Indonesia dan belahan dunia. Alumni-alumni yang 

memiliki  akses ke institusi pendidikan (dosen, peneliti, staf 

di  organisasi kerjasama antar-bangsa), termasuk mereka 

yang berada di universitas-universitas di luar negeri  akan 

diajak untuk berkontribusi dan mencari  perkembangan 

tentang beasiswa yang biasanya dipublikasikan di 

kalangan terbatas. Dengan ini, diharapkan e-newsletter ini 

akan menjadi komprehensif dan selalu memberikan 

informasi baru bagi pembacanya.

C. Jaringan Informasi & Komunikasi Alumni
Jaringan ini adalah wujud dari tekad Tim Ikastara Untuk 

Semua dalam memperbaiki database alumni Ikastara. 

Salah satu manfaat dari jaringan komunikasi  yang baik 

adalah hal ini akan mempermudah komunikasi, misalnya 

apabila seorang mahasiswa berkunjung ke sebuah 

daerah, tentunya akan lebih mudah dan murah bila di 

sana ada alumni yang bisa membantu. Kesempurnaan 

program ini  tentunya hanya dapat dicapai dengan 

ketekunan dan konsistensi dalam jangka panjang. Namun 

demikian, dengan menggunakan sistem “informasi 

berangkai” diharapkan database penyebaran alumni akan 

perlahan-lahan dapat diperoleh dan dapat membantu 

rekan alumni yang lain.

D. Wirausaha Ikastara
Tim Ikastara Untuk Semua memandang pentingnya 

kegiatan wira-usaha Ikastara, tidak hanya sebagai ajang 

mencari penghasilan, namun juga sebagai sand-box atau 

tempat alumni belajar berwirausaha, termasuk untuk 

mahasiswa dengan ide-ide bisnisnya yang inovatif dan 

prospektif. Untuk mendukung visi  ini, kami bertekad 

untuk:

• mendirikan Kompartemen Wirausahawan sebagai grup 

untuk belajar dan bertukar ilmu kewirausahaan.

• menghidupkan kembali usaha-usaha Ikastara yang 

pernah ada dan bermanfaat.

• Mendorong kegiatan-kegiatan usaha alumni yang sudah 

ada (baik perseorangan maupun kelompok) untuk dapat 

memberikan kesempatan belajar bagi rekan-rekan 

alumni, khususnya mahasiswa, yang berminat 

mengembangkan talenta bisnis mereka (melalui 

kesempatan magang atau bahkan memberikan 

permodalan). ***

Ini adalah sebagian kecil Program Kerja Ikastara Untuk Semua. Untuk Program selengkapnya dapat dilihat di:

http://IkastaraUntukSemua.wordpress.com

Pertanyaan? Masukan? Atau sekedar ingin berkenalan? Hubungi CAY di:

[ MSN: cay_indra@hotmail.com ] [ YM: cay_indra ] [ GTalk/FS: cahyadi@gmail.com ] [Skype: cay_indra ]
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