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PRAKATA 
 
 
 
Kawan‐kawan kami, sahabat‐sahabat alumni ITB tercinta, 
Salam Ganesha! 
 
Dalam rangkaian kampanye untuk memenangkan Tim Kita maju sebagai Ketua Umum IA ITB, program 
kerja sering kali merupakan “jualan” – terkadang pelaksanaannya tak mesti harus bisa dilaksanakan 
nanti setelah menang. Kita tidak mau seperti itu! Penyusunan program kerja kita dilakukan dalam 
beberapa tahapan, mulai dari analisis atas berbagai permasalahan dan deskripsi situasi dan kondisi apa 
yang menjadi meta‐program yang dibuat oleh Tim Materi kita, penjaringan aspirasi kawan‐kawan 
selama sosialiasi majunya kita sebagai kandidat termuda, hingga pencarian teman‐teman di tim kita 
yang akan melaksanakan program kerja tersebut.  
 
Buku kecil ini adalah hasilnya. Inilah hal minimal yang akan kita lakukan jika kita memenangkan 
pemilihan ini. Tentu saja buku ini tak ada artinya tanpa keterlaksanaan dari program yang ditunjukkan 
nanti selama empat tahun masa kepemimpinan kita. Buku ini seharusnya menjadi buku terbuka. Artinya, 
buku ini seharusnya tidak akan pernah selesai ditulis. Finale dari buku ini adalah Laporan 
Pertanggujawaban kita nanti yang akan kita terbitkan pada tahun 2011. Program dalam buku ini dapat 
kawan‐kawan kritisi atau tambahkan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan keinginan kita bersama.  
 
Kawan‐kawan alumni ITB diharapkan ikut menggoreskan pena di buku terbuka ini melalui partisipasi 
aktifnya nanti di kepengurusan kita. Mari kita mulai babak perjuangan untuk kampus kita dan Indonesia 
tercinta melalui program kerja di IA ITB 2007‐2011 ini! 
 
In Harmonia Progressio! 
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh! 
 
 
Bandung, medio November 2007 
 
Tim Materi  
Alumni ITB Progresif 
ZAID untuk KETUA UMUM IA ITB 2007‐2011   



1.1 

 

SATU 
 
Antara alumni, Kampus, dan Ke‐Indonesia‐an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berbicara  tentang  kehidupan  kampus,  Alumni  ITB  berada  di  antara  dua  kontinum  kampus,  yaitu 
kebijaksanaan staf akademik  ITB yang senantiasa berupaya untuk menciptakan sarjana dan pasca 
sarjana  yang mampu  bersaing  di  dunia  industri,  sains  dan  teknologi  serta  kemahasiswaan  yang 
cenderung berusaha berpijak pada kebutuhan masyarakat dalam khazanah sosial, budaya, bahkan 
politik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 
Kartogram di mana ukuran wilayah‐wilayah negara di kawasan Asia Pasifik dire‐skala proporsional berdasarkan jumlah 
populasinya dan warnanya menggambarkan indeks pendidikan (UNDP, 2006). Semkain besar wilayah yang digambarkan 

semakin besar populasi penduduk di kawasan tersebut.  
 
 
 
Pendidikan Kesarjanaan Indonesia  
 
Ke‐alumni‐an adalah bentuk antar muka antara sebuah kampus tempat menggodok alumni tersebut 
dalam  kehidupan  intra‐  dan  ekstra‐kurikulernya  dengan  kehidupan  sosial  masyarakatnya  secara 
umum.  Secara  umum,  terlepas  dari  standar  pengukuran  yang  digunakan  oleh  UNDP  dalam 
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menyusun  indeks,  Indonesia merupakan negara dengan  indeks pendidikannya  tergolong mediocre, 
kelas menengah, dan wawasan nusantara di bidang pendidikan kita menunjukkan bahwa Indonesia 
berada di  antara dua  kekuatan  sosial dan pendidikan  yang  sangat  kuat:  kawasan  Jepang & Korea 
Selatan dengan Australia & Selandia Baru. Posisi  ini  tergolong  strategis karena  lalu‐lintas manusia 
(yang  sedikit  banyak  berpengaruh  terhadap  transfer  pengetahuan  antar  negara melalui  interaksi 
manusianya) akan memberikan (emerging) bentuk‐bentuk pola pendidikan dan regenerasi nilai‐nilai 
sosial yang apik atas dua kekuatan sosial pendidikan ini.  
 
Jepang  dan  Korea  Selatan merupakan  dua  negara  dengan  indeks  pendidikan  yang  tinggi  dengan 
segala bentuk tradisi kependidikan oriental yang ada di sana, sementara Australia dan Selandia Baru 
tergolong  wilayah  di mana  pendidikan  berkembang  dengan  kiblat  tradisi  pendidikan  Barat  yang 
kental. Dua polar kekuatan sosial pendidikan ini mengapit Indonesia sehingga pola sosial pendidikan 
dan kultural yang dapat dimunculkan di Indonesia merupakan sistem yang menarik sebagai mixture 
dari dua pengaruh  ini.  Ini merupakan perspektif pendidikan nasional yang terkait dengan wawasan 
nusantara secara geografis.  
 
Di  Indonesia,  pendidikan  tinggi  masih  merupakan  barang  yang  mewah,  khususnya  di  berbagai 
kawasan di luar pulau Jawa. Hasil sensus penduduk 2000 menunjukkan bahwa ternyata mereka yang 
memiliki pendidikan setara diploma‐2 atau strata‐1 ternyata berkumpul di Jakarta, dan  itu pun dari 
sisi  fraksinya  sebesar  seperti  dari  total  jumlah  penduduk.  Sebaran  data  ini  digambarkan  oleh 
kartogram pada gambar 1.2. Kartogram merupakan metodologi penggambaran peta di mana  luas 
wilayahnya dibuat proporsional dengan data yang ingin direpresentasikan (cf. Situngkir, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 
Kartogram kependudukan Indonesia dan fraksi tingkat per wilayah (sumber: Situngkir, et. al., 2007). 

 
 
 
Kawasan Kalimantan Timur, Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara menunjukkan daerah yang di atas 
rata‐rata  fraksi  penduduknya  yang  pernah  mengenyam  pendidikan  tinggi.  Hal  ini  dapat  terkait 
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dengan berbagai potensi daerah yang ada di daerah tersebut, seperti daerah pertambangan, wisata, 
dan sebagainya. Namun hal ini pun pada dasarnya masih jauh di bawah (secara relatif) dibandingkan 
dengan konsentrasi penduduk pemegang ijazah diploma atau sarjana di ibu kota.  
 
Kawasan‐kawasan di pulau Sumatera menunjukkan pola bahwa semakin ke timur, maka kawasannya 
diisi dengan penduduk yang makin rendah fraksi mereka yang pernah berkuliah, suatu hal yang juga 
terlihat secara umum di seluruh kawasan di tanah air. Jumlah mereka yang menjadi sarjana sangat 
kecil di  tengah  jumlah penduduk  yang memang  relatif  tidak begitu banyak di bandingkan dengan 
kawasan barat Indonesia. 
 
Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah memang sumber daya manusia di kawasan‐kawasan 
miskin  sarjana  dan  diploma  tersebut  rendah?  Hal  ini  sungguh  tak  sepenuhnya  benar.  Hal  ini 
ditunjukkan  pada  gambar  1.3,  yang memperlihatkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  generasi muda 
Indonesia pada dasarnya merata di berbagai kawasan di tanah air melalui kompetisi Olimpiade Sains 
Nasional. Gambar  tersebut menunjukkan bahwa  secara umum, dari  sisi  jumlah peserta Olimpiade 
Sains Nasional – yang  juga adalah mereka yang dianggap unggul di kalangan siswa  lain di kawasan 
yang sama – ternyata cukup merata di seluruh wilayah nusantara.  
 
Beberapa daerah di  kawasan  timur  secara umum  terlihat mampu bersaing dengan  siswa‐siswa di 
kawasan  barat.  Sebagai  contoh  bentuk  kontras  yang menarik  adalah  kawasan  Jawa  Tengah  yang 
relatif  sangat  rendah  fraksi  populasinya  yang  mengantongi  ijazah  minimum  diploma,  namun 
menunjukkan daya saing dari sisi nilai siswa yang ikut dalam turnamen pendidikan nasional tersebut. 
Hal ini tentu menjadi pertanyaan, kemana siswa‐siswa unggul yang sepantasnya menjadi pemimpin 
di generasinya tersebut, dan berpeluang besar pula dengan sikap mental tertentu menjadi pemimpin 
bangsa di masa mendatang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.3 
Kartogram yang luas wilayahnya dibuat proporsional terhadap banyak peserta yang berpartisipasi pada Olimpiade Sains 

Nasional 2007 bidang studi Fisika dan skala warna berdasarkan prestasi peserta pada event tersebut  
(sumber: situs Tim Olimpiade Fisika Indonesia) 

 
 
 
Dari  sini,  kita  dapat  melihat  bahwa  terjadinya  konsentrasi  populasi    penduduk  yang  pernah 
mengenyam bangku kuliah pada dasarnya terkait dengan isu‐isu lain di luar kecerdasan natural dari 
anak  bangsa  tersebut.  Hal‐hal  tersebut  dapat  saja  ikhwal  yang  berkenaan  dengan  fasilitas,  dan 
bagaimana  penduduk  dari  satu  tempat  bermigrasi  ke  tempat  lain  untuk mendapatkan  pekerjaan 
yang  lebih menjanjikan, dan sebagainya. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan kota‐kota 
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besar  di  Indonesia  yang  dinormalisasi  dengan  populasi  ibukota menunjukkan  pola  yang  berbeda 
antara kota yang dekat dan berjauhan dengan Jakarta. Pola ini menunjukkan bahwa kota‐kota yang 
dekat  dengan  Jakarta  cenderung menjadi  pemasok  populasi  bagi  ibukota.  Secara  kultural  hal  ini 
sangat masuk  akal  dengan memperhatikan  pertumbuhan  fasilitas  dan  sarana  publik  di  kota‐kota 
tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4 
Dinamika organis perkembangan populasi kota‐kota di Indonesia relatif terhadap populasi ibukota Jakarta untuk sensus 

penduduk 1961 hingga 2000. 
 
 
Bisa  dibayangkan  jika  status  sarjana  saja  cenderung  mewah  secara  populatif,  maka  bagaimana 
dengan seorang lulusan Institut Teknologi Bandung? Dari seratus orang yang memilih untuk menjadi 
mahasiswa  ITB, hanya dua puluh  lima orang  saja  yang  akhirnya diterima –  sebuah bentuk  seleksi 
mahasiswa yang sangat ketat bahkan untuk  level Asia Pasifik. Bisa dibayangkan bagaimana alumni 
ITB memang secara natural menjadi pemimpin kultural di tengah‐tengah masyarakatnya. Dalam hal 
ini,  alumni  ITB  pada  dasarnya  dapat  menjadi  agen  perubahan  yang  nyata  di  tengah‐tengah 
masyarakat sebagai kaum cendekia dan sumber inspirasi bagi masyarakat di berbagai bidang.   
 
 
Alumni ITB dan Indonesia 
 
Secara geografis, alumni ITB menyebar di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Gambar 1.5 
menunjukkan bagaimana sebaran asal daerah mahasiswa yang kini telah menjadi alumni ITB secara 
geografis di Indonesia. Dari peta sebaran ini terlihat bahwa pulau Jawa terlihat masih mendominasi 
asal  mahasiswa  ITB.  Putra  daerah  Jawa  Barat  secara  umum  mendominasi  mahasiswa  ITB  yang 
terlihat  dari  ukuran wilayahnya  yang  relatif  lebih  besar.  Hal  ini  tentu masih masuk  akal  dengan 
mengingat bahwa kepadatan penduduk di pulau Jawa yang memang sangat tinggi dibanding daerah 
lain.  
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Gambar 1.5 
Reskala wilayah dengan daerah asal alumni ITB dan pewarnaan berdasarkan tempat tinggal setelah tercatat pada tahun 

2002. Semakin besar wilayah yang digmabarkan semakin besar pula jumlah alumni ITB dari wilayah tersebut. 
(sumber:Direktori Alumni ITB 2002). 

 
Hal  menarik  ketika  kita  memperhatikan  pewarnaan  yang  didasarkan  pada  alamat  ketika  data 
(Direktori Alumni 2002) dikumpulkan. Konsentrasi alumni  ITB adalah di DKI  Jakarta dan  sekitarnya 
(termasuk wilayah Banten). Daerah lain yang juga banyak alumni ITB‐nya adalah wilayah Jawa Timur 
dan Kalimantan Timur. Yang terakhir adalah salah satu kawasan dengan GDP tertinggi di nusantara. 
Sebuah  fenomena spasial yang menarik dari kartogram yang diketengahkan adalah bahwa wilayah 
Jawa Tengah meskipun cukup besar memberikan sumbangan putra daerahnya untuk belajar di ITB, 
ternyata menampung sangat sedikit alumni ITB yang beraktivitas di kawasan ini.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.6 
Lingkup kerja populasi alumni ITB. (sumber:Direktori Alumni ITB, 2002). 

 
Di samping sebaran geografis, tentu menarik pula untuk melihat di sektor mana alumni ITB bekerja. 
Klasifikasi kita bagi dalam empat kuadran serupa‐Cartesian sebagaimana ditunjukkan pada gambar 
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6. Secara relatif kita dapat mengatakan bahwa alumni ITB kebanyakan bekerja di sektor BUMN dan 
instansi pemerintahan dan sektor privat dan non‐akademisi. Hal yang menarik adalah bahwa secara 
relatif  kuadran  akademisi  (staf  pengajar  atau  peneliti)  dan  lembaga  pemerintahan  menempati 
wilayah  kedua  terbanyak  tempat  alumni  ITB  beraktivitas.  Secara makro  sulit  untuk  mendeteksi 
mengapa wilayah kuadran perusahaan asing/multinasional tidak begitu banyak diisi oleh alumni ITB 
yang terdata. Secara hipotetikal hal  ini bisa saja merupakan akibat dari relatif tingginya syarat yang 
diberlakukan oleh perusahaan bersangkutan. Hipotesis  ini dapat saja memiliki nilai kebenaran yang 
tinggi secara populatif jika preferensi (utility function) mikro dari alumni ITB didominasi oleh variabel 
ekspektasi  income yang ditawarkan oleh perusahaan asing tersebut – hal  ini mengingat keumuman 
bahwa pendapatan per waktu yang ditawarkan relatif lebih besar.  
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DUA 
 
IA ITB & Alumni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siapakah  sebenarnya  yang paling membutuhkan  IA  ITB? Apakah mereka  yang  telah mapan, atau 
justru yang baru saja keluar dari kampus dan masuk ke dunia kemasyarakatan yang luas? Mengapa 
klaim sosial politik dari  IA  ITB begitu kuat di tengah‐tengah   masyarakat  Indonesia dan bagaimana 
hal  ini  dapat  diakuisisi  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  secara  luas? 
Bagaimana  sepantasnya  peran  dan  posisi  IA  ITB  di  tengah‐tengah masyarakat  luas?  Bagaimana 
menjadikan  IA  ITB  menjadi  center  of  excellency  dari  masyarakat  Indonesia  secara  umum, 
sebagaimana  ITB  secara  natural  dengan  dukungan  historis  menjadi  center  of  excellency  dari 
masyarakat akademik Indonesia? 
 
 
Ikatan Alumni  ITB merupakan  sebuah bentuk  kelembagaan yang menginstitusionalkan  silaturahmi 
antar  alumni  ITB.  Alumni  ITB  tersebar  menurut  angkatan  dan  jurusan  di  berbagai  daerah  di 
Indonesia, di berbagai sektor, di berbagai  jenjang dan kelas sosial dan ekonomi. Dalam hal  ini,  ITB 
ibarat sebuah lembaga rekrutmen sosial yang menghubungkan antara lulusan SLTA dan masyarakat 
luas. Di sini peran  IA  ITB berperan sebagai antarmuka antara  ITB dan masyarakat  luas. Pertanyaan 
mendasar adalah sudah sejauh mana IA ITB tidak hanya sekadar menjadi ajang kumpul alumni yang 
berprinsip  “IA  for  IA”  melainkan  membawa  misi  untuk  peningkatan  kemashlahatan  masyarakat 
dalam arti yang seluas‐luasnya.  
 
Gambar  2.1  menunjukkan  kegiatan  IA  ITB  dalam  periode  2006‐2007  yang  cenderung  sangat 
menitikberatkan  diri  pada  aktivitas‐aktivitas  yang  bersifat  ke‐alumni‐an  –  sementara  program 
lainnya masih  relatif  responsif dengan  adanya  event‐event  sosial, politik,dan budaya nasional.   Di 
masa  yang akan datang  semestinya  visi dari  kabinet  IA  ITB dapat memberikan  cerminan  kegiatan 
yang memiliki misi umum yang terjabarkan pada program dalam keberadaannya sebagai antar muka 
antara masyarakat akademis di ITB dan masyarakat luas.  
 
Yang jelas  inti dari kegiatan IA ITB yang berkenaan dengan ke‐alumni‐an adalah bahwa IA ITB mesti 
dapat memberikan pengayoman yang semaksimum mungkin untuk mewadahi berbagai aspirasi dari 
apa  yang  muncul  dari  interaksi  silaturahmi  alumni.  Kegiatan  IA  ITB  tidak  sepantasnya  hanya 
mencerminkan aspirasi  sebagian dari anggota melainkan mesti mampu menyerap  seluas mungkin 
aspirasi  dan  kepentingan  anggotanya.  Aspek‐aspek  dari  aktivitas  keseharian  alumni  ITB  sangat 
heterogen dan adalah  tantangan dari  setiap kabinet  IA  ITB untuk mampu menyerap aspirasi yang 
beragam tersebut.  
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Gambar 2.1. 
Skema sari kegiatan IA ITB dalam periode 2006‐2007  

(sumber: IA ITB, 2007) 

Alumni4Alumni

• Acara Donor Darah 
• Seminar Majelis Guru Besar ITB 
• Acara Peduli Yogya/Jawa Tengah 
• Lanching majalah Technopreneur. 

 

 
• Rapat Majelis Wali Amanat (MWA) 

ITB. 
• Kehadiran di Acara Wisudaan ITB 
• Acara‐acara belasungkawa (in 

memoriam). 
• Program Cinta ITB 
• Partisipasi pada penerimaan 

Mahasiswa Baru. 
• Acara‐acara talkshow, misalnya acara 

talkshow ITB sebagai world class 
university. 

• Program pengadaan dan manajemen 
endowment fund ITB. 
 

 
• Acara Ramah‐tamah Alumni ITB 
• Menjenguk Alumni ITB di penjara. 
• Rapat‐rapat dan diskusi alumni (pengurus pusat, daerah, atau komisariat). 
• Alumni Bussiness Gathering  
• Acara Reuni, berdasarkan angkatan, dll. 
• Sosialisasi Kartu Kredit sebagai Kartu Anggota 
• Seminar, misalnya Fundamental 1001 Business. 
• Buka Puasa Bersama. 
• Workshop, misalnya: To Achieve is to Believe, “empowering your mind”. 
• Ganesha‐Nite 
• Pemilihan/Pelantikan Pengurus Daerah atau Komisariat. 
• Rakernas, Kongres. 
• Pembuatan Website.  

Alumni4Campus

Alumni4Society

SARI KEGIATAN IA ITB 2006‐2007
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Suatu hal yang terlihat dari gambar 2.1. adalah pola di mana himpunan program‐program aktivitas 
yang seolah independen antara satu domain dengan domain lain, yakni dalam hal visi ke‐Indonesia‐
an,  visi  ke‐ITB‐an,  dan  visi  ke‐alumni‐an.  Ekslusivitas  dari masing‐masing  domain  ini memberikan 
refleksi  program  kerja  dan  kegiatan  yang  seolah  terpisah  antara  satu  set  kegiatan  dengan  set 
kegiatan  lain  yang  seolah  miskin  sinergi.  Rendahnya  sinergi  set  kegiatan  ini  sedikit  banyak 
menunjukkan kurang  intensifnya sinergisasi dari kehidupan alumni yang menjadi penggerak utama 
dari sistem IA ITB.  
 
Memperhatikan  luasnya  aspek  kehidupan  alumni  ITB  di  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat 
nasional, pengaturan dan manajemen  IA  ITB harus memperhatikan bahwa  IA  ITB bukanlah sebuah 
enterprise dengan fokus dan arah yang  jelas dan sempit.  IA  ITB merupakan sebuah organisasi yang 
cair. IA ITB perlu ditelaah dan di‐manage secara kompleks mengingat interaksi dan interdependensi 
dari bagian‐bagian yang menyusunnya.  
 
 
Kemajuan  sains  modern  telah  melahirkan  berbagai  pendekatan  interdisiplin  yang  mengubah 
paradigma  sains  lama,  dengan  tidak  lagi  berupaya memandang  sistem melalui  bagian‐bagiannya 
semata melainkan  perilaku  sistem  secara  keseluruhan  sebagai  interaksi  dan  interdependensi  dari 
bagian‐bagiannya. Pemahaman dinamika  sistem  kompleks  telah menjadi  landasan pengembangan 
dan  penelitian  ilmu  pengetahuan  kontemporer  hingga  hari  ini.  Lebih  jauh,  berbagai  penelitian  di 
bidang  kompleksitas  ini  telah  melahirkan  berbagai  studi  yang  membuka  berbagai  cakrawala 
pemikiran  baru.  Berbagai  kontribusi  di  bidang  fisika  material,  neurosains,  sains  nanoteknologi, 
ekonofisika, sains kognitif hingga sosiologi komputasional menunjukkan hal  ini. Pada bidang‐bidang 
ini digunakan berbagai perangkat matematika dan komputasi yang memberikan banyak  terobosan 
baru dalam memahami sistem kompleks yang kita hadapi sehari‐hari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaannya  sekarang  adalah  bagaimana  pengetahuan  akan  sistem  kompleks  ini memberikan 
dampak  kontributif  pada  sistem  manajerial  dan  pengembangan  organisasi  (organizational 
development)? Sebagai sistem kompleks, maka ilmu organisasi dan manajemen akan melihat sistem 
organisasi  sebagai  sistem  yang  memiliki  faktor‐faktor  yang  membrojol  sedemikian  yang 
menunjukkan  resultante  kinerja  dan  performance  dari  keseluruhan.  Di  sini,  yang  kita  sebut 
membrojol adalah perilaku sistem yang muncul secara tak  linier dari  interaksi dan  interdependensi 
dari  keseluruhan elemen dan  individual dari organisasi. Tidak  ada persamaan matematika  apalagi 
uraian  sederhana  yang  bisa  secara  mudah  menunjukkan  bagaimana  interaksi  individu  secara 
keseluruhan  menghasilkan  dinamika  sistem.  Dalam  sistem  kompleks,  manusia  dianggap  sebagai 
agen penyusun sistem. Dalam hal ini kita memandang organisasi sebagai sebuah mesin sosial untuk 

Daerah dengan tingkat kompleksitas tertinggi pada transisi sistem dari fasa 
teratur ke fasa tak teratur/chaotik
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mencapai visi melalui serangkaian misi yang  terumuskan saat organisasi  tersebut berdiri, sekaligus 
juga memahami  organisasi  dalam  perspektif  budaya  tempat  berinteraksi  seluruh  anggota  dalam 
organisasi tersebut. 
 
Ilmuwan  kompleksitas,  Christopher  Langton,  dalam  percobaan  komputasi  yang  dilakukannya 
menunjukkan  bahwa  antara  dua  kondisi  yang  ekstrim  yakni  stabil  dan  tidak  stabil  (kondisi  yang 
benar‐benar kacau dan tak berpola) terdapat bentuk transisi fasa yang disebutnya sebagai keadaan 
tepi chaos. Keadaan transisional atau tepi chaos ini dapat dikarakterisasi sebagai kondisi yang stabil 
tapi tidak benar‐benar stabil, tidak murni acak atau tak terkontrol karena masih menunjukkan pola 
tertentu.  Kondisi  tepi  chaos  inilah  yang  disebut  sebagai  kondisi  dengan  tingkat  kompleksitas  dari 
sistem paling tinggi.  
 
Secara  sederhana  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  sistem  organisasi.  Dalam  hal  ini,  parameter  yang 
menunjukkan teratur/tidaknya sebuah organisasi dapat kita lihat dalam hal tingginya arus informasi, 
tingkat  keragaman  anggota  organisasi,  tingkat  keterhubungan  kerja  antar  anggota,  sebagaimana 
ditunjukkan pada tabel yang disarikan dari artikel Richard Seel dalam jurnal Organization and People 
(2000).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di  sini  terlihat  jelas bahwa bentuk paling optimum dari  sebuah organisasi  seperti  IA  ITB bukanlah 
dilihat  dari  sekadar  tingginya  arus  informasi,  tingkat  keragaman  anggota  dalam  organisasi,  atau 
bahkan  diferensiasi  jabatan  dalam  organisasi  semata.  Justru  bentuk  paling  optimum  dari  sebuah 
organisasi  terdapat  pada  daerah  transisi  antara  kedua  ekstrimitas  variabel  yang  ditunjukkan oleh 
organisasi  tersebut.  Jika  kita  menyebut  organisasi  yang  stabil  sebagai  organisasi  kelas  1  dan 
organisasi  yang  tidak  stabil  tersebut  sebagai  kelas 2, maka bentuk optimum  yang berada di  “tepi 
chaos” ini dapat kita sebut sebagai organisasi kelas 3.  
 

  Organisasi yang 
stabil 

“tepi chaos” 
Organisasi yang 
tidak stabil 

Tingginya arus informasi 
kerja 

Rendah  Optimum  Tinggi 

Tingkat keragamam 
anggota 

Rendah  Optimum  Tinggi 

Tingkat keterhubungan 
kerja anggota 

Rendah  Optimum  Tinggi 

Tingkat diferensiasi 
jabatan 

Tinggi  Optimum  Rendah 
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TIGA 
 
IA ITB & Kehidupan Kampus ITB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seberapa  jauhkah  IA  ITB  dapat  memberikan  peran  bagi  kemajuan  sistem  pendidikan  di  ITB? 
Pertanyaan  ini  menunjukkan  bagaimana  sebenarnya  profil  dari  alumni  ITB  di  tengah‐tengah 
masyarakat secara luas. Institut Teknologi Bandung adalah sebuah institusi pendidikan yang hidup di 
tengah masyarakat Indonesia, maka mau tak mau ia mesti sensitif terhadap kebutuhan masyarakat 
Indonesia  jika  tidak  ingin  terjebak  dalam  gelombang  globalisasi  yang  seringkali  berdampak  pada 
kelumpuhan entitas, pilar, dan elemen sosial kemasyarakatan asli Indonesia.   
 
 
Terdapat dua hal  yang menjadi  elemen penyusun  dari  kegiatan  kemahasiswaan di  ITB.  Keduanya 
telah memberikan banyak sekali kontribusi bagi rekrutmen pemimpin kultural (cultural leadership) di 
tengah‐tengah  perkembangan  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  di  ITB  sangat  unik,  dan  sulit  untuk 
meng‐ekivalen‐kan proses di dalamnya dengan berbagai  institut pendidikan  teknologi di berbagai 
negara  lain di dunia, misalnya Massachusetts Institute of Technology, atau misalnya Tokyo  Institute 
of Technology. Pendidikan di ITB telah menghasilkan tak hanya insinyur, ilmuwan, dan ahli rekayasa 
saja,  tetapi  juga  mereka  yang  memiliki  kapabilitas  untuk  menjadi  seorang  seniman,  reporter, 
advokat, aktivis kemanusiaan, pengusaha, ekonom, politisi, hingga presiden Republik  Indonesia.  Ini 
merupakan kekayaan dan potensi besar yang dimiliki oleh aset bangsa bernama ITB. Namun sungguh 
disayangkan jika banyak sekali upaya‐upaya belakangan ini yang ingin meredam segala potensi besar 
ini  dengan  melakukan  reduksi  dan  simplifikasi  atas  pendidikan  di  ITB  sehingga  hanya  mampu 
menghasilkan  manusia  yang  mono‐dimensional,  yaitu  sekadar  mereka  yang  secara  profesional 
memiliki wawasan di bidang rekayasa dan ke‐insinyur‐an saja.  
 
Upaya‐upaya ini biasanya muncul ketika membanding‐bandingkan antara institut teknologi “berkelas 
dunia” (world class university) dengan berbagai tren dan standardisasi yang dilakukan, misalnya oleh 
Asiaweek, webomatics, dan  sebagainya. Tentu  saja upaya pembanding‐bandingan  ini  tidak melulu 
buruk, namun sebuah kebijakan dari perspektif satu arah ini dapat merugikan ITB.  
 
Tantangan  dari  staf  pengajar  ITB  adalah  bagaimana  agar  multidimensionalitas  yang  ada  dalam 
proses pendidikan di  ITB  ini  tetap berjalan secara harmonis. Tidak ada  institut  teknologi di negara 
manapun yang sangat banyak anggotanya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat di 
berbagai  level  pemerintahan,  baik  legislatif  atau  eksekutif,  baik  tingkat  daerah  maupun 
pemerintahan pusat.  
 
Proses pendidikan di ITB membentuk alumni melalui dua hal yang memperkaya proses pendidikan di 
ITB yakni bagian kemahasiswaan (tergolong ekstrakurikuler) dan bagian perkuliahan (intrakurikuler). 



3.2 

 

Hal  ini  ditunjukkan  pada  gambar  3.1.  Sebuah  tugas  dari  lembaga  pendidikan  ITB  harus 
memperhatikan  dua  elemen  ini  agar  tak  satupun  terbengkalai  dalam membentuk  sistem  kognitif 
mahasiswa ITB.  
 
 

 
 

Gambar 3.1. 
IA ITB sebagai sebuah antar‐muka ITB dengan masyarakat 

 
 
Sebagai sebuah  lembaga pendidikan  terkemuka di  Indonesia, maka dua elemen sistem pendidikan 
ini  telah menjadikan  alumni  ITB menjadi pemimpin  kultural  di  Indonesia,  tak  hanya  pemimpin  di 
sektor teknologi dan rekayasa. Era kediktatoran Soeharto pada masa Orde Baru berusaha menekan 
kegiatan  kemahasiswaan  di  ITB  sedemikian  sehingga  kegiatan  kemahasiswaan  tidak  lagi  berbunyi 
dan  proses  kaderisasi  di  dalam  kemahasiswaan  tersebut  tidak  berjalan  sebagai media  rekrutmen 
anggota masyarakat yang peka terhadap keprihatinan sosial dan vokal dalam menyuarakan berbagai 
hal yang berkaitan dengan keprihatinan tersebut. Hal ini ditunjukkan pada gambar 3.2.  
 
Pada  gambar  tersebut  ditunjukkan  secara  jelas  berbagai  upaya  penghentian  berbagai  kegiatan 
kemahasiswaan yang dianggap dapat merongrong kekuasaan sosial politik kediktatoran pada masa 
tersebut. Dalih yang paling sering digunakan adalah bahwa ITB adalah sebuah institut teknologi, dan 
bahwa  konsep  ideal  dari  ITB  adalah  hilangnya  elemen  ekstrakurikuler  yang  berkenaan  dengan 
gerakan  kemahasiswaan  yang  seringkali  menjadi  institusi  informal  ekstra‐parlementer  tersebut. 
Berbagai upaya seperti skorsing, drop‐out, pensegelan sekretariat  lembaga kemahasiswaan, hingga 
pendudukan militer ke kampus.  
 
Secara  statistik,  sebagaimana  terlihat pada gambar,  kegiatan  kemahasiswaan menjadi naik  sangat 
tinggi  pasca  reformasi,  khususnya  yang  digolongkan  sebagai  kegiatan  kemahasiswaan  di  bidang 
pendidikan  (yang dimotori oleh berbagai  lembaga  kajian dan  senat/Keluarga Mahasiswa). Namun 
sungguh  disayangkan,  kepemimpinan  diktatorial Orde  Baru masih  saja  berusaha  untuk menekan 
aktivitas kemahasiswaan ini dengan upaya me‐mono‐dimensi‐kan kegiatan kemahasiswaan menjadi 
bentuk  reduksi  sistem  pendidikan  intrakurikuler  semata.  Penetrasi  kepentingan  industri  yang  tak 
jarang  berbentuk  penanaman  modal  asing  dan  liberalisasi  ekonomi  dan  teknologi  berusaha 
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mendisain agar ITB hanya mampu mencetak alumni yang cakap menjadi pekerja teknologi yang tak 
vokal dan sensitif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan namun cakap secara teknis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2. 
Perkembangan statistik kegiatan kemahasiswaan di ITB. 

 
 
Dari  pergerakan  statistik  kegiatan  ini  terlihat  bahwa  kegiatan  KM  ITB  cukup menaikkan  jumlah 
kegiatan kemahasiswaan di  ITB. Namun  suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan 
Himpunan Mahasiswa Departemen  (HMD) tidak mampu terdongkrak sebagaimana sejumlah tahun 
1990‐an awal. Jika kita memandang kegiatan HMD  ini sebagai bentuk aktualisasi program kegiatan 
kemahasiswaan yang erat  terkait dengan keprofesian, maka kegiatan bertema  ini  relatif menurun 
dalam  sepuluh  tahun  belakangan.  Hal  ini  harus  menjadi  evaluasi  mengingat  justru  kegiatan 
keprofesian  dituntut  tinggi  ketika  ITB  hendak  konsisten  dengan  kebijakannya  memenuhi  target 
kuantitas tenaga kerja yang dituntut oleh masyarakat industri.  
 
Sebagaimana telah disinggung beberapa kali sebelumnya, peran posisi IA ITB adalah sebuah institusi 
yang mewadahi  antar muka  (interface)  antara masyarakat  luas dan  ITB  sebagai media  rekrutmen 
sosial.  IA  ITB mestinya memiliki  visi  yang  terkait dengan  kegiatan  kemahasiswaan  ini.  Selama  ini, 
terdapat  kecenderungan  bahwa peran posisi  IA  ITB  atau  alumni  ITB  secara personal  lebih  terkait 
dengan permasalahan pembiayaan. Tuntutan  lulus secepat‐cepatnya (sama atau kurang dari empat 
tahun  masa  studi  total)  merupakan  hal  yang  seringkali  dirasa  melemahkan  posisi  kegiatan 
kemahasiswaan. Tanpa berusaha untuk melakukan justifikasi apakah klaim mikrososial ini benar atau 
tidak, yang  jelas dua hal  ini memang terkait satu sama  lain. Harmonisasi kegiatan ekstra dan  intra‐
kurikuler adalah hal yang sangat penting dan tantangan bagi siapapun yang memegang kebijakan di 
dalam ITB.  
 
Dari sisi pendanaan, pola‐pola damping kegiatan kemahasiswaan ini seringkali dikaitkan juga dengan 
jargonisasi  bahwa  pendidikan  yang  baik  itu  mahal  harganya.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  isu 
otonomisasi kampus yang tergulir semenjak upaya pembangunan ITB berbadan hukum (ITB BHMN) 
pada semester kedua tahun 1999 – pasca reformasi.  
 
Menarik  sekali  jika  kita  lihat perkembangan harga  SPP  ITB  terkait dengan  inflasi dan harga‐harga 
bahan pokok (beras) dan harga minyak tanah (bersubsidi) di pasar tradisional pada gambar 3.3. Pada 

Kasus 5 Agustus 1989  Kasus Yos & Mei 

Kasus Budi & Ridjal

Reformasi 1998

Pemilu KM Pertama 
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gambar tersebut terlihat bahwa laju kenaikan SPP ITB benar‐benar seperti peluru yang melejit cepat 
naik,  dengan  laju  kenaikan  yang  jauh  lebih  tinggi  daripada  harga‐harga  bahan  pokok  beras  dan 
minyak tanah bahkan perubahan  laju  inflasi sendiri. Hal  inilah yang mungkin menyebabkan banyak 
pihak menduga bahwa  ITB BHMN hanyalah  sebuah dalih  cantik  yang digunakan untuk melakukan 
liberalisasi  pendidikan  sedemikian  sehingga  hanya  berpihak  pada  the  have  dan  cenderung 
meninggalkan the have not. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3. 
Pergerakan tingkat harga kebutuhan bahan pokok, tingkat consumer price index, dan kenaikan SPP ITB dari tahun ke tahun. 
 
 
Hal  ini menjadi permasalahan yang pelik.  IA  ITB sebagai forum silaturahmi alumni  ITB yang tadinya 
adalah mereka  yang mengalami  sendiri berbagai  aktivitas  kemahasiswaan dan merasakan banyak 
sekali  manfaatnya  dapat  menjadi  support  system  dari  staf  pengajar  ITB  untuk  merumuskan 
bagaimana  sepantasnya  kegiatan  kemahasiswaan  dalam  tantangan  analisis  dan  kebijakan  (policy 
making)  dari  proses  pendidikan  di  ITB  yang  terkait  dengan  kemahasiswaan  ITB.  Gambar  3.4. 
menunjukkan  salah  satu  hal  yang  terkait  dengan  isu  kemahasiswaan  sebagai  bagian  dari  proses 
pendidikan  ITB  terkait  dengan  tekanan  dan  tuntutan  global  dari  sumber  daya  manusia  yang 
mengalami proses pendidikan di ITB.  
 
Di  sini  IA  ITB  dapat menjadi  partner  ITB  sekaligus menjadi mitra  yang  kompak  dengan  Keluarga 
Mahasiswa ITB untuk bersama‐sama duduk dalam merumuskan bagaimana melihat kemahasiswaan 
sebagai  bagian  integral  dari  pendidikan  di  ITB.  Harus  diperhatikan  bahwa  mengingat  betapa 
pentingnya  arti  gerakan  pemuda  dalam  bungkus  gerakan  mahasiswa  untuk  pembangunan 
masyarakat sipil (civil society) Indonesia sebagaimana direfleksikan dalam sejarah kebangsaan, maka 
era pasca reformasi ketika demokrasi sedang mencari bentuknya secara organis di Indonesia, peran 
posisi mahasiswa mesti  diperhatikan  secara  cermat.  Lebih  jauh  lagi,  secara  normatif, mengingat 
adanya peluang isu liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dalam hal ini, maka  hal‐hal ini menjadi 
terkait erat dengan ketahanan masyarakat sipil Indonesia dalam aspek sosial budaya.  
 
Dalam paradigma praksis peran  IA  ITB dalam  ITB, semestinya  representasi  IA  ITB di dalam Majelis 
Wali  Amanat  ITB  yang  berperan  sebagai  stake  holder  ITB  BHMN,  maka  hal‐hal  ini  semestinya 
diperhatikan.  Adalah  sulit  bagi  alumni  yang  non‐akademisi  untuk melakukan  intervensi  di  bidang 
penyusunan kurikulum dan berbagai  isu dalam  lingkar kegiatan pendidikan  intra‐kurikuler. Namun 
hal‐hal yang sifatnya non‐kurikuler seperti kegiatan kemahasiswaan, IA ITB dapat memberikan peran 
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yang semestinya menjadikan harmonisasi antara dua “polar” aktivitas pendidikan yang sama‐sama 
kuat dan arti pentingnya ini tetap terpelihara dalam proses dan kegiatan pendidikan di ITB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4. 
Tantangan globalisasi ITB (sumber: Situngkir, 1999). 

 
 
Dari  sini kita memandang bahwa peran posisi  IA  ITB  semestinya  tidak mendikte  ITB dalam proses 
belajar‐mengajarnya. IA ITB semestinya menjadi support system dari ITB dalam merumuskan semua 
kegiatan  pendidikan  di  ITB  dalam  arti  seluasnya  hingga  kegiatan  kemahasiswaan  yang  jelas‐jelas 
dibutuhkan  dalam  gerakan  masyarakat  sipil  secara  umum.  Ketika  berbicara  tentang  kegiatan 
pendidikan di  ITB,  IA  ITB  semestinya  tak hanya  berbicara  soal penyediaan dana beasiswa namun 
lebih jauh dapat pula menyentuh banyak sisi‐sisi lain dari kemahasiswaan. Ini merupakan tantangan 
penyusunan program  kegiatan  IA  ITB di masa mendatang dalam hal penguatan  sendi‐sendi dasar 
pendidikan di ITB. 
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EMPAT 
 
IA ITB & Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IA  ITB  tak  mungkin  bisa  lepas  mata  dari  kondisi  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  urgensi 
perubahan sangat tinggi belakangan ini untuk pembenahan demi peningkatan kesejahteraan umum. 
Bagaimana potensi dari  IA  ITB dapat dieksploitasi demi peningkatan kesejahteraan  ini?  Ini adalah 
tantangan paling besar dari IA ITB yang paling besar, sebagaimana tantangan paling besar dari ITB 
sebagai  institusi pendidikan  terkemuka di  tanah air adalah mencetak para pemimpin masyarakat 
baik secara kultural maupun struktural yang peka terhadap kemajuan teknologi dan modernisasi – 
karena teknologi adalah signature dari masyarakat dan peradaban modern.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 
Reskala wilayah Indonesia berdasarkan fraksi dari mahasiswa ITB per jumlah penduduk dan pewarnaan berdasarkan 

persentasi dari keseluruhan mahasiswa ITB.  Semakin besar sebuah wilayah dan semakin gelap warna wilayah tersebut 
menunjukkan semakin banyak mahasiswa ITB dari wilayah tersebut. 

(sumber:Data & Info ITB 2006) 
 
ITB adalah sebuah kampus nasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam kartogram pada gambar 4.1., 
mahasiswa  ITB  berasal  dari  berbagai  wilayah  di  Indonesia. Wilayah‐wilayah  di  Indonesia  dalam 
kartogram  tersebut  di‐reskala  berdasarkan  jumlah mahasiswa  ITB  per  populasi  di  kawasan  yang 
bersangkutan sementara diwarnai berdasarkan persentasi dari  jumlah keseluruhan yang masuk ke 
ITB. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa secara umum, masih  terdapat kesenjangan 
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yang kuat antara mahasiswa  ITB dari kawasan Sumatera dan pulau  Jawa dengan daerah  lainnya di 
Indonesia. Secara mendasar hal  ini tentu terkait dengan  isu pemerataan di  Indonesia. Kesenjangan 
antar kawasan  ini tentu tidak harus diatasi dengan memaksa pemberian proporsi yang merata bagi 
seluruh  kawasan  di  Indonesia mengingat  hal  ini  dapat  berdampak  langsung  penurunan  kualitas 
pendidikan di ITB karena memang kualitas pendidikan lulusan sekolah menengah yang tidak merata. 
Kesenjangan antara kawasan ini harus dipandang sebagai isu nasional dan bukan beban dari ITB.  
 
Jika kita memandang bahwa  ITB sebagai sebuah miniatur  Indonesia, maka kependudukan yang ada 
perlu diperhatikan pemerataannya  terkait dengan  lulusan SLTA  yang diterima untuk kuliah di  ITB. 
Mengingat  ITB merupakan sebuah kampus nasional, refleksi ketakmerataan  ini merupakan sebuah 
tantangan bagi pemerintahan  Indonesia bahwa alumni  ITB memiliki kepentingan untuk diversifikasi 
mahasiswa dan alumninya, sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara di  ITB 
semakin merata  tanpa mesti menggunakan  berbagai  jalur  yang  dikhawatirkan  akan menurunkan 
kualitas dari sistem pendidikan di  ITB. Dalam hal  ini,  IA  ITB dapat berperan sebagai pressure group 
yang memberi  tekanan  sosial  kepada  pemerintah  untuk  bekerja  lebih  giat  dalam  pembangunan 
manusia dan budaya di Indonesia kawasan Timur Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 
Kartogram dengan dengan wilayah direskala sebaran korupsi di daerah dan indeks kemiskinan (UNDP, 2006). Data korupsi 
diperoleh dari mesin pencari di internet dan pemberitaan media massa lokal. Ketaklengkapan wilayah yang digambarkan 

menunjukkan keterbatasan data yang dapat dikumpulkan. 
(sumber: Kurniawan, Lutfi, dkk. eds., 2006) 

 
 
 

Lebih jauh, memandang sebaran alumni ITB di berbagai sektor, wilayah geografis, dan peran dalam 
masyarakat  Indonesia,  Ikatan  Alumni  ITB  memiliki  posisi  yang  penting  di  tengah  masyarakat 
Indonesia.  Kondisi  Indonesia  saat  ini  perlu  mendapatkan  pembaharuan  dari  banyak  sisi. 
Sebagaimana  ditunjukkan  pada  gambar  4.2,  di  saat  tingkat  kemiskinan  cukup  tinggi,  di  Indonesia 
terjadi  banyak  sekali  praktik  korupsi mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah.  Pemerintahan  yang 
bersih  dan  berwibawa  merupakan  sebuah  urgensi  yang  sangat  tinggi  untuk  Indonesia  saat  ini. 
Sebagai  sebuah kampus besar dan  salah  satu yang  tertua di  Indonesia,  ITB memiliki beban moral 
yang  tinggi untuk memperbaiki  situasi yang ada. Sebaran  lulusan di berbagai  tempat di  Indonesia 
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merupakan sebuah aset yang berharga dengan kekuatan utama bahwa alumni ITB merupakan agen 
akademis  yang memiliki  peran  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini,  sinergisasi  yang  dilakukan  oleh 
sebuah IA ITB sebagai antar muka langsung ITB dengan masyarakat mutlak diperlukan. Ketika alumni 
ITB  secara praksis pembangunan pranata  fisik dapat diandalkan kemampuan problem  solving‐nya, 
maka IA ITB juga memiliki beban‐beban besar dalam hal pranata non‐fisik seperti sistem norma dan 
budayanya. Sebaran alumni ITB di berbagai tempat di bidang non‐rekayasa mestinya dapat diakuisisi 
untuk memberikan sumbangsihnya.   
 
Saat  ini  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang memikat  dalam  hal  investasi. Gambar  4.3. 
menunjukkan  bahwa  kapitalisasi  pasar modal  Indonesia merupakan  salah  satu  yang  tertinggi  di 
kawasan  Asia  Pasifik.  Ketika  arus modal masuk  ke  dalam  negeri  yang  secara  domino menuntut 
peningkatan pembangunan pranata  fisik, maka pranata budaya perlu diperhatikan. Teknologi yang 
dibangun  secara  function  follows  form,  yakni  pembangunan  fisik  tanpa memperhatikan  dampak 
sosial  dan  kulturalnya  secara  fungsional dapat menjerumuskan masyarakat  ke  dalam  lock‐in  atau 
ketergantungan  terhadap  inovasi  teknologi  tertentu  yang  justru  mempertinggi  pola‐pola 
konsumerisme.  Rekayasa  teknologi  yang  dikembangkan  oleh  alumni  ITB  perlu  memperhatikan 
aspek‐aspek sosial dan budaya sehingga teknologi dan pranata fisis yang dibangun bersifat function 
follows  form, bentuk pranata  teknologi mesti mengikuti  fungsi pranata kultural sehingga  teknologi 
yang dihasilkan benar‐benar dapat menjawab tantangan sosial di mana  ITB dan alumninya berada, 
tidak sekadar menjadi alat bagi kepentingan modal asing yang menganggap masyarakat  Indonesia 
dengan  200  juta  lebih  penduduknya  sebagai  pasar.  Inilah  esensi  filosofis  paling  dasar  dari 
technopreneurship yang mestinya dibangun di kalangan alumni ITB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 
Kapitalisasi pasar modal beberapa negara di Asia Pasifik, sumbu vertikal menunjukkan volume perdagangan  

(sumber: finance.yahoo.com) 
 
 
Technopreneurship  semestinya  tidak  berfikir  sekadar  menciptakan  pasar  bagi  berbagai  form 
teknologi  yang  dihasilkan, melainkan menjadikan  teknologi  sebagai mesin  penjawab  berbagai  hal 
yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  secara  luas.  Dalam  hal  ini,  pranata  fisik  yang  dibangun  akan 
menjadi solving cases bagi banyak permasalahan masyarkat kita. Berbagai pendekatan  interdisiplin 
telah  sangat  berkembang  belakangan  ini  di  kalangan masyarakat  sains dunia,  yang  salah  satunya 
adalah upaya‐upaya harmonisasi aspek sains dan rekayasa teknologi dengan berbagai pranata sosial 
dan  kebudayaan.  Kesempatan  ini  perlu  diambil  oleh  ITB,  ketika  IA  ITB  dapat  memberikan 
sumbangsihnya bagi masyarakat  secara umum. Hal  ini  sebagaimana digambarkan oleh antropolog 
Indonesia kenamaan Koentjaraningrat (1997) pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. 
Skema teoretis Koentjaraningrat (1997) tentang pranata kebudayaan. 

 
 
 
Dari sini, kita melihat setidaknya ada dua peran besar dari peran  IA  ITB bagi masyarakat  Indonesia 
secara umum, yaitu: 

1. Secara  struktural,  bahu‐membahu  dengan  berbagai  elemen  sivitas  akademika  ITB  lainnya 
menjadi  pressure  group  bagi  pengambil  kebijakan  di  tanah  air  untuk  perbaikan  dan 
reformasi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.  

2. Secara kultural, menjalankan konsep  technopreneurship yang bersifat problem‐solving bagi 
berbagai tantangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia.  

Melalui  harmonisasi  yang  progresif  dari  kedua  aspek  ini, maka  ITB  dan  IA  ITB  tidak  lagi menjadi 
sekadar menara  gading  yang  rapuh melainkan  sebuah  kekuatan nyata bagi pembaharuan bangsa 
dan negeri.  
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LIMA 
 
Pedoman  
Rancang Bangun Program Kerja & Organisasi  
IA ITB Progresif 2007‐2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Alumni Muda  ITB Progresif yang membawa Zaid Perdana Nasution maju sebagai Ketua  IA  ITB 
bertujuan  untuk  membentuk  pengurus  pusat  IA  ITB  yang  progresif  –  sebuah  gerakan  yang 
diharapkan mampu memberi induksi mental bagi sebaran alumni ITB di mana pun ia berada melalui 
berbagai  institusi  IA  ITB daerah,  jurusan, dan  komisariat  secara  terstruktur.  Ini  adalah  tantangan 
bagi IA ITB secara umum dengan memperhatikan bagian‐bagian deskriptif sebelumnya yang terkait 
dengan  tiga  domain  gerak  IA  ITB,  yakni  alumni,  kampus,  dan  masyarakat.  Bagaimana  hal  ini 
dilaksanakan dalam sebuah program kerja selama kepengurusan empat tahun ke depan.  
 
Konstituen sebagai Landasan Program  
Gambar  5.1.  menunjukkan  kartografi  aset  jaringan  keterhubungan  agen‐agen  progresif  yang 
terbentuk dalam penyuksesan Zaid untuk Ketua  IA  ITB 2007‐2011 yang berlandaskan pertemanan, 
lingkungan kerja, minat, partner diskusi dan interaksi yang merupakan potensi  inti yang diharapkan 
mampu  menggerakkan  roda  kerja  pengurus  IA  ITB  yang  progresif.  Sebagaimana  terlihat  dari 
kartografi  tersebut,  terjadi  secara  organis  pengelompokan‐pengelompokan  (clusters)  di  kalangan 
alumni. Pengelompokan ini mencari vote dengan harapan‐harapan yang berbeda atas kepengurusan 
IA  ITB  yang  akan  dibentuk  melalui  pemilihan  Ketua  IA  ITB  yang  baru.  Sebagai  sebuah  forum 
silaturahmi  alumni  ITB, maka  program  kerja  yang  terbentuk  semestinya  sangat  sensitif  terhadap 
aspirasi yang ada yang tersalur secara jaring sosial sebagaimana terpetakan dalam kartografi.  
 
Sebagai  sebuah  institusi  yang  berlandaskan  silaturahmi  antar  alumni,  IA  ITB  memiliki  keunikan 
struktur  organisasi  dengan  tidak  adanya  bentuk  pelembagaan  yang  berperan  sebagai  sistem 
pengawasan kinerja pengurus selain rapat anggota atau kongres. Hal ini menyebabkan tidak adanya 
saluran aspirasi aktif di dalam organisasi. Di sisi lain, progresifitas sebuah kelembagaan perlu sangat 
memperhatikan saluran aspirasi,  inspirasi, dan sumber daya penggerak organisasi. Untuk  itu, yang 
mungkin dilakukan oleh pengurus dari  ketua  IA  ITB  terpilih  adalah pembentukan  rancang bangun 
program  kerja  yang  nantinya  akan  disinergikan  dengan  keterhubungan  silaturahmi  yang  ada 
sedemikian  sehingga  nantinya,  program  kerja  dapat  dijalankan,  direvisi,  dan  diperiksa 
keterlaksanaannya secara berkesinambungan.  
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Gambar 5.1. 
Kartografi agen alumni ITB progresif per Oktober 2007. 

 
 
Agar mampu mengemban amanah di tiga domain tersebut secara efisien, maka struktur organisasi 
IA  ITB perlu didisain sedemikian rupa untuk secara harmonis mampu melakukan berbagai kegiatan 
yang terkadang bersifat antar wilayah kerja. Setidaknya terdapat 4 kelembagaan sekretariat umum 
bidang yang menjalankan roda organisasi IA ITB untuk mengemban tugas‐tugas besar sebagaimana 
tercermin dari deskripsi kerja yang dirancang, antara lain: 

1. Sekretariat Umum bidang IA ITB untuk Indonesia 
2. Sekretariat Umum bidang IA ITB dan ITB 
3. Sekretariat Umum bidang IA ITB untuk Silaturahmi Alumni 
4. Sekretariat Pusat 

 
Masing‐masing  sekretariat  umum  ini  adalah  empat  organisasi  IA  ITB  yang  bekerja menjalankan 
program‐program yang dirancang. Dalam pekerjaannya, sekretariat umum ini memiliki independensi 
untuk menerjemahkan hal‐hal  yang dirasa perlu  secara organisasi. Keempat  sekretariat umum  ini 
memiliki body  institusional  sendiri  yang memiliki unit‐unit divisi  kerja  sendiri  yang  tidak  terpusat, 
melainkan  terdesentralisasi.  Empat  sekretariat  umum  umum  inilah  yang  menggambarkan 
kolektivitas dari tim Alumni ITB Progresif yang maju dalam pemilihan Ketua IA ITB ini.  
 
Garis Besar Program Kerja Yang diharapkan mampu dijalankan oleh keempat Sekretaris Umum  ini 
antara lain berada dalam koridor umum: 
 

1. Program Bidang IA ITB untuk Indonesia  
a. Kegiatan  perluasan  hubungan  silaturahmi  dengan  ikatan  alumni  kampus  seperti 

ILUNI (UI), IA IPB, KAGAMA (UGM), dan jika memungkinkan ke ikatan alumni lainnya, 
dalam  tema  kerangka  kerja  pembangunan  masyarakat  sipil  intelektual  bangsa. 
Forum‐forum  yang  terbentuk  selama  kepengurusan  diharapkan  dapat  diakhiri 
dengan forum yang  lebih  luas, misalnya FORIA Indonesia (Forum Silaturahmi Ikatan 
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Alumni  Indonesia)  dalam  bentuk  harmonisasi  gerakan  kerja  bersama  untuk 
Indonesia.  

b. Program  Spesifik  “IA  ITB  untuk Manajemen  Pengetahuan  Budaya  Asli  Indonesia”. 
Program  ini melibatkan  aspek‐aspek dan  kekuatan potensial  ITB dan  IA  ITB untuk 
membangun sistem basis data yang mendaftarkan seluas mungkin potensi nasional 
dan daerah  Indonesia secara elektronis maupun non‐elektronis. Potensi asli daerah 
Indonesia  yang  didaftarkan  ini  dapat  meluaskan  gagasan‐gagasan  inovatif 
enterpreneur dan technopreneur di kalangan alumni ITB dalam kekayaan intelektual 
asli  Indonesia  yang  cenderung  terlupakan  sementara  kekuatan  teknologi  telah 
sanggup  untuk  manajemen  pengetahuan  (knowledge  management)  hal‐hal  ini. 
Ikhwal  yang  didaftarkan  beragam, misalnya musik  daerah,  pakaian  daerah,  rumat 
adat  daerah, masakan  daerah,  dan  sebagainya.  Dalam  keterlaksanaannya  aspek‐
aspek ini dapat dilakukan secara bertahap.  

c. Program Spesifik “ITB for Clean & Good Governance”. Program ini dijalankan dengan 
tim  kerja  yang  dibentuk  untuk menciptakan masyarakat  dengan  pengaturan  dan 
pembuatan kebijakan yang bersih dan progresif. Kegiatan dari program  ini bersifat 
listing basis data,  kajian,  forum  kerja bersama  lembaga  swadaya masyarakat, dan 
berbagai elemen masyarakat lain. Kegiatan ini juga memungkinkan keterlibatan aktif 
dari  elemen  mahasiswa  ITB,  misalnya  Keluarga  Mahasiswa  ITB,  Himpunan 
Mahasiswa  Departemen,  dan  Unit  Kajian Mahasiswa  sebagai  partner  kerja  untuk 
pembaharuan masyarakat.  

d. Kegiatan‐kegiatan  aspiratif  dari  IA  ITB  Daerah,  IA  ITB  Komisariat,  IA  ITB  Jurusan 
terkait  isu  nasional  yang  dapat  bersifat  responsif.  Keterlaksanaan  program  ini 
dijalankan dengan memperhatikan situasi nasional dan urgensi aspiratif dari anggota 
dan pengurus daerah, komisariat, dan jurusan.  

e. Program Spesifik “ITB &  Indonesia”. Program  ini mendata berbagai kekuatan sosial, 
budaya,  dan  politik  Indonesia  yang  selama  ini  menjadi  penggerak  dinamika 
masyarkat  luas  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  publik,  organisasi  sosial  budaya 
dan  politik,  lembaga  non‐pemerintah  (lembaga  swadaya  masyarakat),  dan 
pemerintahan  secara umum. Pendataan  ini dapat diarahkan dalam bentuk  inisiasi 
forum bersama dan penggalangan kekuatan sosial untuk pembaharuan nasional.  

f. Program  IA  ITB  untuk  Pendidikan  Nasional.  Program  ini  dimaksudkan  untuk 
memperluas akses informasi tentang pendidikan terbaik yang dapat diperoleh di ITB 
kepada  seluas‐luasnya  masyarakat  Indonesia  di  lingkungan  pendidikan  pra‐
perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, program ini dapat dijalankan di kawasan ITB 
berada, misalnya kawasan di kota Bandung sekitar ITB, sehingga setidaknya kawasan 
di  sekitar  kampus  ITB  memiliki  nuansa  pendidikan  yang  kental.  Tim  yang 
menjalankan  program  ini  dapat melakukan  dengan  beberapa  tahapan  yang dapat 
ditempuh antara lain, 

i. Penggalangan  dana  pendidikan  dan  dorongan  untuk  pembangunan  dana 
masyarakat  (community  development)  di  bidang  pendidikan  di  berbagai 
instansi di mana banyak alumni  ITB bekerja. Program  ini dilakukan melalui 
sharing  program  ini  kepada  IA  Komisariat  dan Daerah  termasuk  lembaga‐
lembaga pembangunan masyarakat di ITB, misalnya LPPM ITB.  

ii.  Pemberian  informasi  seluasnya  tentang  pendidikan  di  ITB.  Kegiatan  ini 
dapat memberikan masukan juga kepada tim pelaksana tentang siswa‐siswa 
yang  berprestasi  namun  tak mampu.  Dalam  jangka  waktu  yang  panjang, 
program ini dapat dilanjutkan dengan misalnya pembangunan Sekolah IA ITB 
selevel  SLTA  atau  pre‐college  school  yang  menyiapkan  siswa  berprestasi 
untuk melanjutkan kuliah di ITB. Program ini juga dapat melibatkan instansi 
pemerintah  atau  ITB  yang  terkait  permasalahan  ini.  Pelibatan mahasiswa 
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atau alumni muda ITB untuk mengajar menjadi sebuah alternatif yang dapat 
dipikirkan untuk diundang keterlibatannya.  

 
2. Program Bidang IA ITB untuk ITB 

a. Pembuatan  kelembagaan  khusus di bawah  Sekretariat Umum Bidang  IA  ITB untuk 
ITB  yang  membawa  aspirasi  alumni  ITB  ke  dalam  Majelis  Wali  Amanat  ITB. 
Kegiatannya  dapat meliputi  penampungan  aspirasi masyarakat  kampus,  audiensi, 
dan  sebagainya. Kelembagaan  ini bertanggung  jawab  sebagai partner  ITB dan Tim 
MWA Keluarga Mahasiswa ITB untuk menjadikan IA ITB sebagai support system bagi 
ITB dalam tugasnya sebagai media rekrutmen sosial di bidang sains, teknologi, dan 
seni.  

b. Support  Program  bagi  Mahasiswa  Terancam  drop  out,  dilakukan  dengan 
memberdayakan peran IA di MWA soal kasus Drop Out mahasiswa. Hal ini dilakukan 
melalui pola‐pola kerja, antara lain: 

i. Maksimalisasi transparansi nilai akademik untuk kasus‐kasus yang ditemui. 
ii. Transparansi penanganan kasus‐kasus DO akademik dan non‐akademik  
iii. Maksimalisasi program pemantauan psikis mahasiswa  
iv. Pembuatan  sistem  yang  baik  antar  mahasiswa  (organisasi  mahasiswa)  – 

Program  Studi  –  Fakultas  –  Rektorat  –  MWA  –  dan  Alumni  dalam 
penanganan kasus DO 

c. Workshop  redefinisi  hubungan  Alumni‐Mahasiswa.  Workshop  ini  bertugas  untuk 
merumuskan  secara  mendasar  kondisi  alumni  dalam  hubungannya  dengan 
kehidupan mahasiswa. Workshop  ini  juga  bertanggung  jawab  untuk menjalankan 
tiga hal, yaitu:  

i. Kegiatan  yang  mendorong  berdirinya  Ikatan  Alumni  dari  Unit  Kegiatan 
Mahasiswa  ITB.  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  ITB  merupakan  unit  kerja 
ekstrakurikuler mahasiswa  ITB berbasis minat dan bakat yang secara aktual 
menunjukkan  indikasi  terputusnya  pengembangan  minat  dan  prestasi 
mahasiswa  ketika  yang  bersangkutan  telah  menjadi  alumni.  Dengan 
terbentuknya IA unit kegiatan mahasiswa ini, diharapkan skill yang diperoleh 
selama  menjadi  anggota  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  ini  dapat  terus 
sustainabel  bahkan  jika  mungkin  diperkaya  sebagai  sebuah  pola  kerja 
profesional dapat pula profitabel bagi alumni muda.  

ii. Kegiatan pembentuk direktori elektronis alumni  ITB yang mudah di‐update 
untuk  berbagai  keperluan  seperti  kegiatan  kongres,  pemilihan  pengurus 
baru, dan sebagainya.  

iii. Kegiatan  forum  silaturahmi  Alumni  dan Mahasiswa  ITB  sebagai  gathering 
untuk merangsang  silaturahmi  antara  alumni dan mahasiswa  tingkat  akhir 
sehingga  mendorong  kemudahan  dan  penyiapan  mahasiswa  memasuki 
dunia alumni dalam masyarakat.  

d. Program  Beasiswa  Terpadu.  Program  ini  bersandar  pada  kondisi  aktual  distribusi 
beasiswa di kalangan mahasiswa ITB saat ini. Di lingkungan Keluarga Mahasiswa ITB 
telah  berjalan  beberap  tahun  Tim  Beasiswa  yang  mendistribusikan  dana‐dana 
beasiswa  dengan  prinsip  seleksi  yang  melibatkan  elemen  mahasiswa  ITB  sendiri 
secara  swadaya  dan  swalayan.  Program  Beasiswa  Terpadu  ini  dijalankan  dengan 
melakukan  penggalangan  dana  yang  dapat  berasal  dari  alumni,  dosen,  bahkan 
mahasiswa  dengan  diversifikasi  beasiswa  sebagaimana  diperoleh  dari  aspirasi 
kelembagaan  terkait  kemahasiswaan  tersebut. Dua hal  akan menjadi bidang  kerja 
teknis dari program ini adalah, 

i. Program Beasiswa Mahasiswa ITB, yang menggalang dan mendisitribusikan 
dana beasiswa bagi mahasiswa ITB. 
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ii. Program Beasiswa Alumni  ITB, yang memperhatikan bagaimana agar  IA  ITB 
dapat berperan aktif dalam mendorong beasiswa bagi alumni muda ITB yang 
ingin melanjutkan studi di luar ITB.  

e. Pembentukan  kelembagaan  khusus  di  luar  IA  ITB  yang  berperan  sebagai  sindikasi 
dan  atau  yayasan  yang  mengelola  endowment  fund  bagi  program‐program  ITB. 
Kelembagaan  ini  memiliki  fleksibilitas  dalam  menggalang  dana  dan  menyaring 
program‐program apa  saja yang dapat didanai oleh yayasan  tersebut. Program  ini 
diharapkan  tidak  harus  selesai  dalam  satu  kepengurusan  semata  dan  dapat 
diteruskan oleh pengurus pusat IA ITB periode berikutnya.  

f. Program Training for  Indonesia. Program  ini melakukan training kemandirian bisnis 
di kalangan alumni muda ITB sampai memiliki kualitas kemampuan dan kompetensi 
sebagai  trainer.  Keluaran  dari  training  ini  pada  akhirnya  dapat menjadi  trainer  di 
berbagai  tempat  di  seluruh  Indonesia  yang melatih  sifat  kemandirian  bisnis  dan 
usaha masyarakat secara  luas. Kegiatan‐kegiatan program  ini melibatkan  IA Daerah 
untuk kontinuitasnya. 
 

3. Program Bidang IA ITB untuk Alumni  
a. Program  Young  ITB  Technopreneurs Open House.  Program  ini mewadahi  berbagai 

kegiatan wirausaha alumni  ITB. Kegiatan open house  ini dapat berbentuk pameran 
akan  berbagai  bidang  wirausaha  alumni  muda  ITB  yang  dapat  dilakukan  secara 
berkala.  Kegiatan  ini  secara primer dapat  berbentuk  pameran  yang memamerkan 
wilayah kerja enterpreneurship alumni  ITB sehingga  link and match antara  investor 
dan  alumni muda  ITB  dapat  terjalin. Di  samping  itu,  program  ini  juga  diharapkan 
mampu menerbitkan  Direktori Wirausaha Muda  ITB  yang menampilkan  berbagai 
aktivitas kewirausahaan muda ITB.  

b. IA  ITB  AWARD.  Program  ini  adalah  program  yang mendorong munculnya  tokoh‐
tokoh baru dan  segar  alumni  ITB  yang mampu memberikan  sumbangsih nyatanya 
bagi masyarakat Indonesia dan kehidupan almamater ITB secara umum.  

c. Program  Silaturahmi  Post‐Sarjana.  Program  ini meng‐inisiasi  pendidikan  soft  skill 
sarjana  ITB, pembentukan  forum‐forum  kerja  sama,  inkubasi bisnis, dan pelatihan 
investasi bagi alumni muda ITB.  

d. Program  Alumni  untuk  Pengabdian  Alumni.  Program  ini  didasarkan  pada  kondisi 
aktual bahwa banyak alumni  ITB yang mendedikasikan dirinya di berbagai  lembaga 
pemerintah,  birokrasi,  atau  non  pemerintah,  misalnya  lembaga  pendidikan, 
pemerintahan di pelosok, dan  sebagainya yang hidup dalam kondisi  finansial yang 
perlu untuk dibantu oleh rekannya alumni  ITB yang  lebih baik kondisi ekonominya. 
Program ini menggalang dana untuk membentuk sebuah lembaga yang menggalang 
dana  sekaligus mencari  informasi  tentang  alumni‐alumni  ITB  tersebut. Dana  yang 
terkumpul dapat dijadikan dana  investasi sehingga dapat memberikan pendapatan 
pasif (passive income) bagi mereka untuk kurun waktu yang ditentukan. Program ini 
bertujuan untuk: 

i. Mendapatkan  informasi  tentang  kehidupan  alumni  yang  cenderung 
terlupakan ini. 

ii. Menggalang  kebersamaan  antar  alumni  ITB  dan  mendorong  alumni  ITB 
untuk  tidak  takut  akan  kekurangan  finansial  ketika  hendak  meneruskan 
gagasan‐gagasan idealnya yang terbentuk selama menjadi mahasiswa.  

 
Secara garis besar, gambar berikut menunjukkan kesinambungan dari ketiga domain kerja ini. 
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Alumni4Campus 
Alumni4Society

Alumni4Alumni

• Program hubungan silaturahmi 
dengan ikatan alumni kampus‐
kampus lain, e.g.: ILUNI, IA UGM. 

 konferensi. 
• Program “IA ITB for Clean 

Government” 
• Kegiatan‐kegiatan responsif IA ITB 

terhadap isu aktual 
kemasyarakatan.   aspirasi & 
audiensi ke pihak terkait. 

o Aspirasi IA daerah 
o Kajian terpusat IA ITB 

• Program IA ITB untuk Pendidikan. 
  

 

 
• Kegiatan responsif kemasyarakatan 

IA ITB dan elemen kemahasiswaan 
ITB.  

o Aspirasi IA ITB dan elemen 
kemahasiswaan ITB. 

 

 
• Pelembagaan posisi Ikatan Alumni ITB 

sebagai Majelis Wali Amanat ITB   
penampungan dan penyuaraan 
aspirasi masyarakat kampus, audiensi 
IA ITB & rektorat ITB.  

• Program Redefinisi Mahasiswa‐
Alumni   draft, seminar.  

o Program Masyarakat Investasi 
ITB   pendidikan & 
pengembangan pasar modal & 
studi teknik investasi untuk 
masyarakat ITB, seminar & 
workshop.  

• Program beasiswa terpadu dengan 
Tim Beasiswa yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk mahasiswa. 

• Support untuk kasus‐kasus 
kemahasiswaan. 
 

 
• Pendataan Kekuatan Sosial‐

Masyarakat Alumni ITB   
seminar, buku. 

• Program Training Indonesia. 
Pelatihan bisnis dan inovasi 
berjenjang dari kalangan 
alumni ITB ke masyarakat 
Indonesia. 

o Pelibatan IA daerah 
& Komisariat. 

 
• Program Pembangunan Masyarakat Investasi 

Alumni Muda ITB sebagai pusat Inkubasi & 
Bisnis. 

o Pelatihan, workshop. 
o Kerja sama  

• Program Silaturahmi Post‐Sarjana. 
o Pendidikan dan Pelatihan  
o Pembentuk forum‐forum 
o Kerja sama. 

• Program Pembentukan Unit Kegiatan Alumni 
sebagai bentuk kesinambungan Unit 
Kegiatan Mahasiswa dan kehidupan kampus 

o Pembentukan IA Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) dengan fasilitas yang 
tersedia. 

• Program Young ITB enterpreneurs’ Open 
House  

• IA Muda Award 
• Pembentukan direktori alumni elektronis. 
• Program Alumni untuk Pengabdian Alumni  

 
• Program Pembentukan Unit 

Kegiatan Alumni sebagai bentuk 
kesinmabungan Unit Kegiatan 
Mahasiswa dan kehidupan kampus 

o Program‐program terpadu IA 
UKM dan UKM di dalam 
kampus.  

• Program Penggalangan  dan 
Beasiswa bekerja sama dengan Tim 
Beasiswa KM ITB, IOM ITB, dan 
rektorat ITB.  

• Program kajian kritis terhadap 
situasi kampus, kerja sama dengan 
Tim MWA Mahasiswa KM ITB.   
aspirasi, audiensi.  

• Program keakraban dan jalinan 
silaturahmi IA ITB dan KM ITB.  

SKEMA
PROGRAM KERJA  
IA ITB Progresif  
2007‐2011 

ALUMNI ITB PROGRESIF 
zpnas.wordpress.com 
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