
R EPU B LIK A  JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

MUNAS KE-VI KAUMY
Alumni Sebagai Pilar Strategis
Pengembangan Perguruan Tinggi
Keberadaan alumni bagi sebuah 

perguruan tinggi adalah sebuah 
keniscayaan. Bahkan salah satu indi
kator keberhasilan proses pendidi
kan dapat dilihat dari keberhasilan 
alumni dalam menjalankan peran 
mereka di jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi maupun berbagai bidang 
pekerjaan yang mereka jalani secara 
profesional sesuai m inat dan ke
mampuan.

Demikian dikatakan Dr M Nurul 
Yamin MSi, Ketua Majelis Anggota 
Keluarga Alum ni Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta IKAUMY). 
di kantornya, Sabtu 16/8), terkait akan 
diselenggarakannya Musyawarah 
Nasional Ke-VI KAUMY 2016 pada 
13 - H  Agustus 2016 di kampus 
Universitas Muhammadiyah Yog- 
yakartajUMY).

Dikatakan Yamin yang juga 
dosen Pascasarjana UMY, bahwa 
keberadaan alumni memiliki peran 
penting sebagai p ila r pengem
bangan perguruan tinggi. Paling 
tidak ada tiga aspek penting, per

tama pengembangan mutu akade
mik. Dari para alumni, perguruan 
tinggi mendapatkan umpan balik 
untuk perbaikan proses akademik 
secara terus menerus dan kontek
stual dengan dinamika perubahan 
masyarakat yang mengitarinya. De
ngan demikian, alumni dapat berpe
ran sebagai katalis dengan membe
rikan berbagai masukan kritis  dan 
membangun bagi almamaternya.

Kedua, penguatan reputasi per
guruan tinggi. Alumni yang berpres
tasi dan m em iliki kompetensi yang 
mumpuni dapat memainkan fungsi 
penting dalam membangun opini pu
blik. Disadari atau tidak, alumni me
rupakan salah satu acuan utama 
yang mendasari keputusan para 
orang tua dan calon mahasiswa da
lam menentukan pilihan studinya. 
Begitu pun dunia kerja, kualitas 
alumni perguruan tinggi menjadi sa
lah satu faktor yang menentukan. De
ngan demikian melalui alumnilah re
putasi bahkan trust public terhadap 
perguruan tinggi akan terbangun.

Ketiga, penguatan jaringan. Pe
ngembangan jaringan oleh alumni 
merupakan potensi strategis untuk 
membuka berbagai peluang dan 
meningkatkan daya saing suatu al
mamater pendidikan tingi. Penyeba
ran alumni yang beragam baik seca
ra geografis maupun ragam lapa
ngan profesi dan karier akan mem
bentuk sebuah koneksi dan retasi 
sosial yang merupakan modalsosial 
sangat berharga bagi pengemba
ngan perguruan tinggi.

Oleh karena itu keberadaan 
organisasi a lumni di perguruan 
tinggi seperti Keluarga Alumni Uni
versitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(KAUMY) merupakan aset bagi per
guruan itu sendiri.

Agenda utama Munas ke-VI 
KAUMY adalah pemilihan pengurus 
baru periode 2016-2019. Juga diser
tai Reuni Akbar yang menampilkan 
narasumber Prof Dr Ahmad Syafi'i 
Maarif, Drs HM Alfian Darmawan, 
ketua umum KAUMY, ketua IKA UH, 
dan ketua IKAUMS.»


