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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita 
menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan pertolongan. Aamiin.  
Di era sekarang Ikatan Keluarga Alumni tidak hanya penting dalam mewujudkan visi 
dan misi suatu perguruan tinggi, khusunya dalam kegiatan Akreditasi. Tapi lebih dari itu, 
Ikatan Keluarga Alumni dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatn reputasi 
institusi perguruan tinggi di mata masyarkat, di samping membuka jalan alumni yang 
lain untuk masuk ke dunia kerja. Realitas ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan 
mutu lulusan perguruan tinggi tersebut.  
Apalagi jika suatu perguruan tinggi memiliki alumni yang sukses disektor dunia kerja, 
maka wadah Ikatan Keluarga Alumni akan berperan besar dalam mempromosikan 
lembaga perguruan tinggi tersebut.  
Selain pentingnya wadah Ikatan Keluarga Alumni di atas, minimal terdapat empat 
alasan yang mendasari pentingnya Ikatan alumni bagi sebuah perguruan tinggi 
diantaranya: pertama, alumni berperan vital dalam memberikan masukan dan program 
nyata bagi kemajuan. Kedua, alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam 
membangun opini publik demi nama baik perguruan tinggi. Ketiga, alumni sebagai 
produk perguruan tinggi dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan antar 
perguruan tinggi dengan institusi di luar perguruan tinggi. Keempat, alumni dapat 
menjadi sumber informasi dunia kerja dan usaha bagi lulusan baru suatu perguruan 
tinggi, di samping menjadi inspirasi bagi maha siswa yang ada di perguruan tinggi 
sekarang.  
Atas peran penting dan kedudukan alumni bagi suatu perguruan tinggi, maka Keluarga 
Alumni UNIMUDA Sorong (KAUMUDA) perlu menyusun Laporan partisipasi Alumni 
dalam eksistensinya membantu pengembangan UNIMUDA Sorong. 
 

Sorong, 10 Desember 2018 
Ketua 
 
 
Keluarga Alumni UNIMUDA 
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PENDAHULUAN 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang selanjutnya 

disingkat UNIMUDA Sorong adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbesar di 

bagian timur letaknya di Kabupaten Sorong Provensi Papua Barat. Hal ini didukung 

dengan adanya 18 program studi yang berijin dan semuanya telah terakreditasi. 

Disamping itu, UNIMUDA juga memiliki jumlah mahasiswa lebih banyak dari PTS lain di 

Papua Barat 

Unimuda Sorong merupakan peralihan dari STKIP Muhammadiyah Sorong 

berdasarkan SK Menristekdikti No. 547/KPT/2018 tentang perubahan bentuk STKIP 

Muhammadiyah Sorong menjadi UNIMUDA Sorong, yang menambah kepercayaan 

masyarakat meningkat penuh.  

Kepercayaan itu juga berimbas pada  pengakuan alumni pada umumnya. 

Sehingga banyak para pengguna lulusan yang mempercayakan urusannya kepada 

alumninya. Hal ini terbukti dengan banyak anggota alumni UNIMUDA Sorong yang 

dipercaya menduduki jabatan strategis di lembaga pendidikan baik negeri maupu 

swasta. Menyadari hal itu maka UNIMUDA Sorong ong meningkatkan komitmennya 

untuk mengedepankan kualitasak ademik dan kualitas layanannya agar adaptif 

terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan era persaingan 

bebas.  

Dengan berubahnya nomenklatur Almamater, maka berubah pula nama ikatan 

alumninya, yang semula Ikatan Keluarga Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong 

kini berubah menjadi Keluarga Alumni UNIMUDA atau KAUMUDA. Hal ini untuk 

menyesesuikan perubahan bentuk UNIMUDA Sorong. 

Saat ini alumni UNIMUDA Sorong telah banyak tersebar di seluruh Indonesia 

baik yang bekerja sebagai tenaga pendidik/Guru atau dibidang lainya. Dalam 

perjalanannya sebagai organisasi tentu belum banyak yang dapat diberikan oleh 



kepengurusan KAUMUDA Sorong periode ini. Akan tetapi setidaknya pondasi bagi 

sebuah organisasi perlahan mulai dibangun oleh kepengurusan KAUMUDA Sorong  

Laporan program partisipasi KAUMUDA Sorong ini disusun dan dikeluarkan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepengurusan KAUMUDA Sorong. Semoga 

laporan ini dapat menjadi pelajaran bagi kepengurusan berikutnya agar dapat 

mengemban amanah dengan lebih baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara 

langsung maupun tidak langsung akan memperkokoh posisi para anggota KAUMUDA 

Sorong di tengah masyarakat luas. 

RENCANA KERJA 

Pada tahun 2018 KAUMUDA Sorong mempunyai beberapa program, yakni : 

1. Penerbitan Informasi Kerja melalui Grup media sosial 

2. Penggalangan Dana melalui iuran anggota dan usaha lain yang tidak menyimpang 
dari tujuan organisasi 

3. Memberikan feedback terhadap mutu pembelajaran melalui IHT atau sejenisnya 

4. Temu Alumni 

5. Memberikan pembinaan terhadap mahasiswa dalam berbagai organisasi 
kemahasiswaan melalui pertemuan ilmiah. 

6. Memberikan buntuan fasilitas kebersihan dan penunjang pendidikan kepada 
UNIMUDA Sorong 

PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

 Alhamdulilillah rencana kerja yang telah disusun seperti di atas, telah 

dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Hal ini membuktikan eksistensi 

KAUMUDA dalam ikut serta memajukan almamaternya.  

SUMBER ANGGARAN/DANA ORGANISASI 

Sumber anggaran dan dana organisasi direncanakan dikumpulkan dari beberapa usaha 

atau kegiatan, hanya pada pelaksanaannya memang masih banyak kendala sehingga 

belum mampu berjalan secara efektif. Beberapa kegiatan sebagai upaya penggalangan 

dana adalah : 

1. Iuran Anggota 

2. Sumbangan dan atau Sponsor dari idividu maupun kelompok/institusi 



3. Usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi 

PENGGUNAAN DANA 

LAPORAN KEUANGAN PARTISIPASI ALUMNI 

KAUMUDA SORONG 

 

No. Tanggal Uraian Jumlah 

dana 

masuk 

dana keluar saldo 

1 18 Oktober 

2018 

Penggalangan Dana 

untuk membantu 

Kegaitan 

Kemahasiswaa 

5.500.000 2.500.000 3.000.000 

2 20 Oktober 

2018 

Pemberian Feedback 
terhadap rumusan 
perubahan kurikulum 
Prodi di FKIP 
UNIMUDA Sorong 

 1.000.000 2.000.000 2.000.000 

3 29 Oktober 

2018 

Seminar Pendidikan di 

Era 4.0 

1.500.000 1.000.000 2.500.000 

4 29 Oktober 

2018 

Memberikan buntuan 
fasilitas kebersihan 
dan penunjang 
pendidikan kepada 
UNIMUDA Sorong 

 2.500.000 0 

Saldo 0 

 

PENUTUP 

Demikian laporan singkat ini kami susun dan mohon maaf karena ada berberapa 

program kerja yang belum terlaksanan. Untuk itu kami mengharapakan partisipasi aktif 

dari alumni agar KAUMUDA kedepan lebih maju. Sekian terima kasih. 

  Sorong, 10 Desember 2018 

Ketua, 

 

Abo La Taiya, S.Pd. 



DAFTAR KEGIATAN PARTISIPASI ALUMNI STKIP MUHAMMADIYAH SORONG 

No Jenis program 

kerja 

Hasil yang telah 

dilaksanakan 

Peserta Keterangan Bukti Aktivitas 

1 Pendataan dan 

validasi data Alumni 

STKIP 

Muhammadiyah 

Sorong 

Data Alumni Seluruh alumni 

terutama 

lulusan baru 

2017 

Kegiatan ini dilakukan 

setiap tahunnya, guna 

kemutakhiran datan 

alumni 

 

 

Dilakukan di website alumni STKIP 

Muhammadiyah Sorong, sekaligus 

pengisian instrument tracer study 

bagi lulusan/alumni 

2 Pemberian 

Feedback terhadap 

rumusan perubahan 

kurikulum Prodi di 

FKIP UNIMUDA 

Sorong  

Tersusunya 

kurikuum sesuai 

KPT yang berlaku 

Perwakilan 

Alumni 

Kegiatan ini bekerja 

sama LPM UNIMUDA 

Sorong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Seminar Pendidikan 

di Era 4.0 

Terlaksananya 

Seminar 

Pendidikan di Era 

4.0  

Seluruh 

Alumni 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 Memberikan 

buntuan fasilitas 

kebersihan dan 

penunjang 

pendidikan kepada 

UNIMUDA Sorong 

Fasilitas berupa 

kepas angina dan 

perlengkapan 

kebersihan  

Perwakilan 

Alumni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Temu Alumni Media komunikasi 

alumni serta media 

membantu adek-

adek mahasiswa 

dalam biaya 

pendidikan dan 

membantu fasilitas 

bagi program studi 

khususnya dan 

UNIMUDA Sorong 

Seluruh alumni Dilakukan tiap tahun  

7 Memberikan 

pembinaan 

terhadap 

mahasiswa dalam 

berbagai organisasi 

kemahasiswaan 

melalui pertemuan 

ilmiah 

Sebagai 

narasumber 

Seluruh 

Alumni 

terlibat dalam 

pembinaan terhadap 

mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


