Garis Besar Program Kerja
I.Latar Belakang
Ikatan Alumni Psikologi Universitas Negeri Jakarta (ILUMPSI UNJ) adalah suatu organisasi yang
bersifat kekeluargaan seyogyanya senantiasa berusaha menghimpun para lulusan (alumni) Program
Psikologi Universitas Negeri Jakarta untuk turut berperan dalam memajukan almamater dan membantu
sesama alumni untuk memasuki kehidupan riil dalam masyarakat.
Setiap lulusan UNJ diharapkan dapat berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan yang dicitacitakan almamater. Namun demikian, belum tentu para alumni dapat dengan mudah menjadi orang yang
berhasil dalam kehidupannya, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun sebagai anggota
masyarakat

atau

suatu

organisasi

tertentu.

Hal

ini

disebabkan

oleh

banyaknya

tantangan,

hambatan/kendala dan kenyataan yang dihadapi seorang alumni dalam memasuki kehidupan riil di
masyarakat yang penuh persaingan, kesulitan dan keterbatasan-keterbatasan.
Meskipun seorang alumni UNJ telah menyandang gelar kesarjanaan dalam bidang tertentu, kerap
kali belum tentu dapat bekerja pada bidang yang pernah ditekuninya. Gelar kesarjanaan saja belum
cukup menjamin seseorang dapat dengan mudah memasuki dunia kerja atau bidang kehidupan tertentu
sesuai dengan keinginannya. Masih diperlukan adanya motivasi yang tinggi, sikap positif, kesempatan
dan hubungan/jejaring yang tepat.
Keberhasilan suatu almamater antara lain juga dapat diukur dari banyak tidaknya para lulusan
yang berhasil dengan baik dalam menempuh kehidupan dan peranannya dalam masyarakat baik pada
tingkatan lokal, nasional maupun internasional.
Untuk itu, sebagai salah satu komponen almamater UNJ khususnya program studi Psikologi
sudah selayaknya ILUMPSI UNJ turut serta secara aktif dalam memajukan almamater dan turut
menghantarkan serta mendorong para lulusan memasuki kehidupan riil dalam masyarakat dengan
berhasil. Melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan operasionalisasi Garis Besar Program Kerja (GBPK)
ILUMPSI UNJ Periode 2013-2016 ini, diharapkan bisa turut membantu almamater dan para alumninya
dalam mewujudkan sebagian cita-cita UNJ khususnya Program Studi Psikologi.

II.Maksud dan Tujuan
1. GBPK dapat menjadi arah dari organisasi, sehingga dalam kepengurusan ILUMPSI UNJ periode
2013-2016 dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari GBPK yang
telah dirumuskan
2. GBPK ini dapat dijadikan pedoman bagi organisasi ILUMPSI UNJ
3. GBPK dapat dijadikan dasar penentuan anggaran organisasi
4. GBPK dapat dijadikan bahan evaluasi pertanggungjawaban Pengurus

III. Sasaran Strategis GBPK
1. Terlaksananya peran alumni dalam upaya turut membantu memajukan almamater sehingga
menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, memiliki reputasi baik dan memiliki peranan
yang tinggi dalam pembangunan nasional
2. Terselenggaranya bantuan dan dukungan terhadap para lulusan dalam memasuki kehidupan di
masyarakat atau dalam organisasi tertentu, sehingga berhasil menerapkan pengetahuan dan
kemampuan serta keterampilannya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh almamater maupun
individu yang bersangkutan
3. Terselenggaranya peranan ILUMPSI UNJ beserta para anggotanya dalam bidang psikologi, sosial
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
4. Terselenggaranya peranan ILUMPSI UNJ dalam menghimpun potensi para alumni dalam bidang
pengembangan keilmuan/kepakaran untuk disumbangkan kepada almamater, masyarakat
maupun bangsa.

IV. Rumusan Garis Besar Program Kerja
1. Bidang Peningkatan Administrasi, Manajemen dan Sekretariat :
- Meningkatkan efektivitas administrasi dan manajemen ILUMPSI UNJ
- Mengusahakan adanya Kantor Sekretariat dan meningkatkan efektifitasnya
2. Bidang Hubungan dan Pengembangan Almamater
- Menghimpun potensi alumni dalam bidang kepakaran tertentu untuk dijadikan sumbangan
pemikiran bagi kemajuan almamater
- Menghimpun potensi bantuan alumni dalam usaha pendanaan pada proyek-proyek pengembangan
infrastruktur Program Studi Psikologi UNJ
- Mengusahakan terkumpulnya dana pemberian beasiswa mahasiswa Program Studi Psikologi UNJ
yang tidak mampu tapi berprestasi tinggi secara periodik dan berkesinambungan
3. Bidang Pembinaan dan Komunikasi Anggota:
- Mengusahakan tersusunnya database keanggotan alumni beserta potensinya yang bisa dijadikan
peningkatan jejaring alumni.
- Mengusahakan terbentuknya Pusat Jaringan Karir (PJK)
- Menyelenggarakan forum-forum komunikasi dan silaturahmi antara sesama alumni dan lembaga
kemahasiswaan secara berkala.
4. Bidang Pengabdian pada Masyarakat
- Menyelenggarakan kegiatan bersifat periodik dalam bidang psikologi (pembinaan kelompok
masyarakat) bekerjasama dengan lembaga terkait
- Memiliki yayasan pendidikan/pelatihan untuk level tertentu di bawah perguruan tinggi

5. Bidang Pengembangan Usaha/Ekonomi
- Bekerjasana dengan institusi berwenang di UNJ
- Mengusahakan berdirinya badan usaha komersial yang dapat membantu dalam pendanaan
aktivitas alumni, tetapi sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi alumni maupun pihak lain
sebagai investor (share holder)
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan, namun sesuai
dengan prinsip ILUMPSI UNJ maupun almamater.

