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IKASTARA

PROGRAM UNTUK PEREMPUAN
Ikastara memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kemajuan alumni perempuan
Sampai  tahun 2008, almamater tercinta kita sudah meluluskan 10 angkatan perempuan terbaik dari  seluruh penjuru 

Nusantara. Dengan jumlah perempuan yang semakin signifikan ini, sudah waktunya Ikastara untuk mulai  mengubah 

dirinya untuk tidak sekedar memberikan wadah bagi  alumni perempuan untuk dapat berkembang bersama anggota 

lainnya, namun juga dapat melayani sesuai dengan minat dan kebutuhannya sebagai kaum hawa.

Tim multi-jender Ikastara Untuk Semua (Agung-Cil-Cay) amat paham kebutuhan teman-teman yang kerap menyebut 

dirinya “TNita” ini, sehingga kami menawarkan program-program sebagai berikut khusus untuk alumni perempuan:

A. Aktivitas Bersama Alumni Perempuan
Ikastara Untuk Semua memandang kebersamaan dan 

kesatuan alumni perempuan ini adalah hal yang sangat 

penting. Maka kami bertekad untuk mengadakan acara-

acara yang bertujuan mempererat hubungan TNita. 

Memfasilitasi  kegiatan rutin dan sederhana, antar lain 

kegiatan memasak bersama, wisata bersama, dan arisan 

rutin, yang selama ini terlewatkan oleh Ikastara, dapat 

diselenggarakan. Tentunya kegiatan ini tetap akan 

memperhat ikan sensi t iv i tas yang ada, sepert i 

mengadakan olahraga dan kelas renang bersama di  sport 

center tertutup saat ladies day. 

B. Diskusi dan Workshop Khusus
Selain mengadakan diskusi ilmiah di  topik global dan 

nasional, Ikastara juga harus mampu menyelenggarakan 

diskusi dengan topik yang mengedepankan kebutuhan 

perempuan. Dengan jaringan kuat ada, tim Ikastara Untuk 

Semua optimis mampu mengadakan kegiatan semacam 

ini  bagi TNita dengan biaya yang sangat terjangkau. Hal-

hal yang berpeluang untuk dijadikan tema di tahun 

pertama, antara lain:

• Diskusi membina keluarga harmonis

• Workshop manajemen rumah tangga

• Konsultasi perawatan dan kesehatan kulit

• Konsultasi kehamilan dan perawatan anak

• Konsultasi penataan rumah 

C. Jaringan Komunikasi Alumni Perempuan
Di samping pengadaan jaringan komunikasi Ikastara 

secara global, Tim Ikastara Untuk Semua memandang 

perlunya sebuah jaringan komunikasi  khusus alumni 

perempuan. Jaringan ini dapat berupa mailing list atau 

suplai informasi searah secara berkala. Eksistensinya 

diharapkan dapat berperan penting untuk mewadahi 

pertukaran pengetahuan, baik yang berhubungan dengan 

karir (lowongan pekerjaan, informasi pendidikan), pribadi 

(informasi klinik yang bagus, tempat-tempat yang 

direkomendasikan, dll), keluarga, maupun hal-hal umum 

namun masih tetap relevan dengan isu perempuan. 

D. Kesempatan Yang Lebih Luas di Ikastara
Dalam beberapa aktivitas Ikastara, nampak bahwa 

aktivitas yang ada sangat terkonsentrasi untuk mewadahi 

para alumni lelaki. Hal  ini  misalnya sangat nyata terlihat 

pada kegiatan olahraga bersama. Oleh karena itu, 

Ikastara Untuk Semua berkeinginan untuk memperbanyak 

aktivitas yang bisa diikuti  dan dinikmati juga oleh seluruh 

alumni, baik lelaki maupun perempuan. Salah satu 

contohnya adalah pengadaan kegiatan olahraga paralel 

untuk kedua kelompok. 

Hal  ini juga berlaku bagi kepengurusan Ikastara, di mana 

kami ingin melibatkan lebih banyak lagi alumni 

perempuan sesuai dengan minat dan kemampuannya 

untuk berpartisipasi dalam kepengurusan.
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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.

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 ]

Selain itu, ada beberapa kegiatan utama lainnya yang akan diselenggarakan bagi kesejahteraan seluruh anggota Ikastara, 

dan kami yakin hal ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi TNita, antara lain:

E. Wirausaha Ikastara 
Tim Ikastara Untuk Semua memandang pentingnya untuk 

mendorong aktivitas kewirausahaan, baik yang 

digerakkan oleh Ikastara maupun individual alumni, yang 

dapat berkontribusi bagi perbaikan kesejahteraan alumni 

secara keseluruhan. Untuk mendukung visi ini, kami 

bertekad untuk:

• mendirikan Kompartemen Wirausahawan sebagai grup 

menumbuhkan ide-ide wirausaha yang inovatif dan 

bertukar tips dan trik untuk 

• 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 yang berminat.

F. Kerjasama Pendanaan Untuk Kebutuhan 
Alumni
Pada usia dan karir di tahap ini, umumya ada beberapa 

keputusan yang harus diambil alumni yang dapat 

mengubah hidupnya, namun membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit (antara lain menikah, membeli  kendaraan 

pribadi, dan sebagainya). Tim Ikastara Untuk Semua 

merasa Ikastara perlu untuk berada di samping alumni di 

masa-masa ini bila diperlukan. Oleh karena itu, kami akan 

berupaya menjembatani alumni dengan pihak ketiga yang 

dapat membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut 

dengan keuntungan yang fair untuk kedua belah pihak.

Bersama Tim Ikastara Untuk Semua (Agung-Cil-Cay), keragaman Ikastara akan dijadikan tonggak kekuatan untuk 

Ikastara maju bersama dan melayani alumni. Kami memohon dukungan rekan TNita, para alumni perempuan, 

untuk bersama-sama mewujudkan tekad ini. ***
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