
 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 21 Juni 2012  

Tempat  : Ruang Rapat Biro Perencanaan, Kementerian PU Jakarta

     Jl. Pattimura No 20, Jakarta

Peserta  : 

1. Bp. Taufik Widjayanto

2. Bp. Singgih Karyawan

3. Bp. Didik HW 

4. Bp. Koentjahjo 

5. Bp. Suwendi 

6. Ibu Ellen Tangkudung

7. Ibu Endang Widjajanti

8. Bp. Darmawan 

9. Bp. Hendro 

10. Bp Nasuhi Zain 

11. Bp. Ferry R. 

 

1. Diskusi  dan Usulan mengenai Wadah Ikatan alumni STJR ITB

a. TAG LINE Reuni : EKSIS STJR

b. Bentuk Wadah Ikatan Alumni : 

• Informal seperti Paguyuban

• Untuk kesinambungan organisasi perlu dipilihnya Ketua/Koordinator Paguyuban 

dibantu oleh Para Koordinator angkatan. Proses pemil

dalam kegiatan Reuni 

persona yang dapat menjembatani berbagai unsur profesi di antara para alumni 

yaitu pihak akademis, konsultan dan pemerintahan serta profesi lainny

• Teknis pemilihan ketua / koordinator pagutuban akan dipublikasikan beberapa 

kandidat kepada forum untuk segera ditindaklanjuti.

• Penatalaksanaan dan manajerial Paguyuban akan diserahkan pada 

Koordinator/Ketua Paguyuban dibantu para Koordinator 

terkait lainnya. 

c. Paguyuban akan berfungsi sebagai :

• Wadah silaturrahim alumni

• Wadah komunikasi alumni

• Wadah pengabdian para alumni pada masyarakat

• Pengikat para alumni untuk tetap memelihara rasa mem

• Wadah yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi STJR 

masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia

d. Perlu ditentukan pula adanya Sekretariat Paguyuban yang akan menjadi Pusat semua 

aktivitasnya dan pengelol

e. Pengelolaan utama dan kegiatan pertama Pag

pemutakhiran Database para Alumni yang masih belum terintegrasi dan lengkap.
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Diskusi  dan Usulan mengenai Wadah Ikatan alumni STJR ITB 

i : EKSIS STJR-ITB 

Bentuk Wadah Ikatan Alumni :  

Informal seperti Paguyuban 

Untuk kesinambungan organisasi perlu dipilihnya Ketua/Koordinator Paguyuban 

dibantu oleh Para Koordinator angkatan. Proses pemilihan ketua akan disahkan 

dalam kegiatan Reuni – Saresehan mendatang.  profil Ketua diharapkan adalah 

persona yang dapat menjembatani berbagai unsur profesi di antara para alumni 

yaitu pihak akademis, konsultan dan pemerintahan serta profesi lainny

Teknis pemilihan ketua / koordinator pagutuban akan dipublikasikan beberapa 

kandidat kepada forum untuk segera ditindaklanjuti. 

Penatalaksanaan dan manajerial Paguyuban akan diserahkan pada 

Koordinator/Ketua Paguyuban dibantu para Koordinator Angkatan serta pihak 

 

Paguyuban akan berfungsi sebagai : 

Wadah silaturrahim alumni 

Wadah komunikasi alumni termasuk melalui forum-forum online

pengabdian para alumni pada masyarakat 

Pengikat para alumni untuk tetap memelihara rasa memiliki 

Wadah yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi STJR 

masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia 

Perlu ditentukan pula adanya Sekretariat Paguyuban yang akan menjadi Pusat semua 

pengelolaan dana rutin paguyuban 

Pengelolaan utama dan kegiatan pertama Paguyuban adalah updating serta 

pemutakhiran Database para Alumni yang masih belum terintegrasi dan lengkap.

Untuk kesinambungan organisasi perlu dipilihnya Ketua/Koordinator Paguyuban 

ihan ketua akan disahkan 

mendatang.  profil Ketua diharapkan adalah 

persona yang dapat menjembatani berbagai unsur profesi di antara para alumni 

yaitu pihak akademis, konsultan dan pemerintahan serta profesi lainnya. 

Teknis pemilihan ketua / koordinator pagutuban akan dipublikasikan beberapa 

Penatalaksanaan dan manajerial Paguyuban akan diserahkan pada 

Angkatan serta pihak 

forum online 

Wadah yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi STJR – ITB dalam 

Perlu ditentukan pula adanya Sekretariat Paguyuban yang akan menjadi Pusat semua 

pdating serta 

pemutakhiran Database para Alumni yang masih belum terintegrasi dan lengkap. 



f. Issue utama yang akan diangkat baik dalam pembentukan Paguyuban maupun Acara 

reuni Akbar adalah Bagaimana 

Sehingga STJR akan menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat dan menjadi 

pilihan masyarakat mengingat semua alumni lulusan STJR 

memiliki potensi dan 

g. Beberapa langkah yang diharapkan dapat 

STJR ITB adalah : 

• Membentuk wadah Ikatan Alumni / Paguyuban

• Memutakhirkan database alumni sebagai bukti otentik keberadaan para alumni

• Melakukan tracing study pada para a

alumni di lapangan pekerjaan nyata yang dapat menjadi bahan kurikulum atau 

disiplin ilmu di STJR ITB

• Menyediakan forum khusus di kegiatan Reuni Akbar untuk memberikan masukan 

pada pihak Akademik / 

• EKSIS STJR ITB adalah jargon/tag line acara reuni akbar

 

2. Pengemasan acara Saresehan dan Temu Kangen tgl 7 

a. Agenda Utama kegiatan Saresehan & Temu Kangen pada Reuni Akbar mendatang 

b. Membentuk Paguyuban

c. Forum komunikasi untuk mendiskusik

Memelihara Eksistensi STJR ITB

d. Ajang temu kangen para Alumni

 

3. Penggalangan Dana 

Selain hal-hal di atas, dibicarakan juga hal substansil lain yang tidak kalah pentingnya untuk 

keberhasilan kegiatan Reuni Akbar ini yaitu penggalangan dana.  Berhasil dikumpulkan sejumlah 

dana hasil registrasi dan terutama Donasi dari para peserta Kopi Sore. Total dana yang 

terkumpul senilai Rp 37.500.000,

masing peserta mendonasi dan mensponsori senilai Rp 

Atas nama Panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih

 

 

Bandung, Juni 2012  

Panitia Reuni Akbar 

30 Tahun Program Magister STJR 

 

 

 

 

Ir. Nasuhi Zain, MT 

Ketua 

 

Issue utama yang akan diangkat baik dalam pembentukan Paguyuban maupun Acara 

reuni Akbar adalah Bagaimana Memelihara Eksistensi STJR ITB  

TJR akan menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat dan menjadi 

pilihan masyarakat mengingat semua alumni lulusan STJR – ITB adalah para lulusan yang 

memiliki potensi dan kepakaran khusus serta sangat dibutuhkan di dunia nyata.

a langkah yang diharapkan dapat mengawali untuk mempertahankan eksistensi 

Membentuk wadah Ikatan Alumni / Paguyuban 

Memutakhirkan database alumni sebagai bukti otentik keberadaan para alumni

Melakukan tracing study pada para alumni mengenai apa saja yang diperlukan 

alumni di lapangan pekerjaan nyata yang dapat menjadi bahan kurikulum atau 

disiplin ilmu di STJR ITB 

Menyediakan forum khusus di kegiatan Reuni Akbar untuk memberikan masukan 

pada pihak Akademik / STJR ITB dlam kaitannya dengan kurikulum di atas

EKSIS STJR ITB adalah jargon/tag line acara reuni akbar 

Pengemasan acara Saresehan dan Temu Kangen tgl 7 Juli 2012  

Agenda Utama kegiatan Saresehan & Temu Kangen pada Reuni Akbar mendatang 

Paguyuban 

Forum komunikasi untuk mendiskusikan dan memberikan input mengenai Bagaimana 

Memelihara Eksistensi STJR ITB 

Ajang temu kangen para Alumni 

di atas, dibicarakan juga hal substansil lain yang tidak kalah pentingnya untuk 

Reuni Akbar ini yaitu penggalangan dana.  Berhasil dikumpulkan sejumlah 

dana hasil registrasi dan terutama Donasi dari para peserta Kopi Sore. Total dana yang 

00.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah

onasi dan mensponsori senilai Rp 1.000.000, -  Rp 15.00.000,

Atas nama Panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih. 

30 Tahun Program Magister STJR – ITB 

Issue utama yang akan diangkat baik dalam pembentukan Paguyuban maupun Acara 

TJR akan menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat dan menjadi 

adalah para lulusan yang 

kepakaran khusus serta sangat dibutuhkan di dunia nyata. 

untuk mempertahankan eksistensi 

Memutakhirkan database alumni sebagai bukti otentik keberadaan para alumni 

lumni mengenai apa saja yang diperlukan 

alumni di lapangan pekerjaan nyata yang dapat menjadi bahan kurikulum atau 

Menyediakan forum khusus di kegiatan Reuni Akbar untuk memberikan masukan 

STJR ITB dlam kaitannya dengan kurikulum di atas 

Agenda Utama kegiatan Saresehan & Temu Kangen pada Reuni Akbar mendatang  

an dan memberikan input mengenai Bagaimana 

di atas, dibicarakan juga hal substansil lain yang tidak kalah pentingnya untuk 

Reuni Akbar ini yaitu penggalangan dana.  Berhasil dikumpulkan sejumlah 

dana hasil registrasi dan terutama Donasi dari para peserta Kopi Sore. Total dana yang 

rupiah) dengan masing-

Rp 15.00.000,-. 


