NOTULEN PERTEMUAN ALMUNI KAGAMA MM DALAM RANGKA
PEMILIHAN KETUA BARU PERIODE 2011-2014
Kamis, 27 Januari 2011 Jam 17.30 s/d 21.00
Loksi: Kampus MM UGM Jakarta
Jumlah yang hadir 116 orang (dari sekitar 150 yang daftar)
Butir-Butir Penting berupa informasi dan Hasil Pertemuan
I. Dari Sambutan Pengelola MM UGM (Bpk Wahkid Slamat Ciptono, Phd, Depurty
Director bidang Akademis dan Student Affairs).
•

Jumlah Alumni MM UGM sampai saat ini sudah mencapai 6915 orang (termasuk 125
yg diwisuda tgl 26 Januari 2011 kemarin), jadi kalau potensi tersebut dapat
diberdayakan dengan optimal akan sangat berguna bagi Alumni, Almamater dan
masyarakat luas.

•

Dari diskusi dengan salah seorang quest lecturer (Bpk Atifin Panigoro, Medco grup)
baru-baru ini di Kampus MM UGM, beliau menggaris bawahi bahwa ikatan alumni
perguruan tinggi di Indonesia yang paling solid selama ini adalah UGM, ITB dan UI.
Jadi kita harus mempertahankan tradisi ikatan kekeluargaan tersebut dengan sebaikbaiknya dan produktif (dalam berbagai aspek tentunya).

•

Puncak perayaan Dies Natalis ke 23 MM UGM akan adakan di Jakarta tgl 2 Juli
2011, dan diharapkan pengurus baru Kagama MM, dapat berpatisipasi sepenuhnya
dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis tersebut (rangkaian program kegiatannya
sendiri direncanakan dimulai bulan Mei 2011).

•

Dalam waktu dekat juga, asosiasi sekolah bisnis se Indonesia, akan mengadakan
suatu kegiatan/serasehan di Yogyakarta dan peran MMUGM dan alumninya
diharapkan dapat opimal dalam serasehan tersebut.

II. Dari Laporan Pengurus Kagama MM yang lama (diwakili oleh Risto Samosir,
bidang pemberdayaan alumni).
•

Memaparkan secara singkat kegiatan utama yang sudah dilaksanakan oleh pengurus
lama seperti pendirian organisasi (AD, ART dan akte Notaris pendirian),
pembentukan website Kagama (ww.kagamamm.com), diskusi-diskusi dan
mengadakan seminar nasional perihal kode etik berbisnis di Indonesia tahun 2006
dengan pembicara menteri BUMN saat itu (bpk Sugiarto), Bpk Erry Iriana (Wk
ketua KPK saat itu) dan Bpk Sugeng (dari praktisi bisnis)

•

Target utama pengurus lama adalah menciptakan wadah organisasi dan proses
legalisasi pendiriannya, untuk pengurus baru diharapkan sudah dapat lebih
memfokuskan pemberdayaan alumni itu sendiri dalam berbagai program kegiatannya.
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•

Ibu Farida (bendahara umum) juga memaparkan perannya saat ini sebagai Sekjen
Asosiasi Sekolah Bisnis di Indonesia (dengan anggota 26 sekolah bisnis top di
Indonesia), yang merupakan salah satu bentuk program “partnership” pengurus lama
dengan berbagai institusi external.

•

Tanggal 6 February 2011 bertempat di Gedung SMESCO Jl Gatot Subroto Jakarta,
asosiasi sekolah bisnis ini akan mengadakan Presidential Lecture (speaker Bpk
Presenden SBY) kepada para alumni sekolah bisnis di Jakarta dan bagi alumni MM
UGM yg berniat mengikuti presidential lecture tsb dapat menghubungi ibu Farida.

III. Dari ajang pemilihan Ketua Kagama yang baru
•

Sampai saat sebelum rapat dimulai ada 15 nama yg sudah diusulkan sebagai calon
oleh para alumni (baik dalam milis maupun secara langsung) yaitu (1) Bpk Pramono
Anung, (2) Bpk Arief Harsono, (3) Ibu Sundari Soekotjo, (4) Bpk Febriana, (5) Bpk
Umar Hasan, (6) Bpk Andi L Sirait, (7) Bpk Rahmat Akbari, (8) Bpk Bambang
Riyadi Soegama, (9) Ibu Widya Soetrisno, (10) Bpk Adhi Seto, (11) Bpk M.
Isnaeni, (12) Ibu Farida, (13) Bpk Ikang Fauzi, (14) Bpk Gandewo, (15) Bp Dhani
Dharmawan.

•

No urut 1 s/d 4 setelah di approach sebelumnya menolak menjadi calon ketua (tetapi
tetap bersedia dalam jajaran pengurus), no 5 s/d 8, tidak dapat hadir pada hari H,
sehingga yg berhak menjadi calon tetap dalam pemilihan dewan formatur adalah no
urut 9 s/d 15. Catatan; Bpk Danny D. mendaftarkan diri pada last minute untuk
memenuhi quorom seusai ART Kagama MM yaitu minimal harus ada 7 calon sebagai
anggota dewan formatur.

•

Sebelum diadakan pemungutan suara, kepada 7 orang calon anggota dewan formatur,
diberikan waktu sekitar 5 menit untuk sedikit memaparkan visi & misi mereka bila
nanti terpilih menjadi Ketua Kagama MM yang baru, supaya para perserta rapat dapat
mengenal dan memilih dengan tepat sesuai hati nuraninya.

•

Setelah diadakan pemungutan suara secara langsung (dari 116 yg awalnya hadir,
hanya 90 orang yang akhirnya ikut pemilihan acara), berikut ini hasil akhir nya : (1)
Ibu Widayati Soetrisno : 9 suara, (2). Bpk Adhi Setyo Tamtomo: 28 suara, (3).
Bpk M Isnaeni ; 18 suara, (4) Ibu Farida Aryani ; 7 suara, (5) Bpk Ikang Fauzi; 18
suara, (6) Bpk Gandewo ; 8 suara, (7) Bpk Danny Dharmawan Kosasih ; 2 suara,
dengan demikian sesuai ART Kagama MM, bpk Adhi Setyo T terpilih sebagai ketua
dewan formatur dan sekaligus sebagai ketua Kagama MM periode 2011- 2014.
Ketua dewan formatur terpilih beserta ke 6 anggota dewan formatur lainnya
selanjutnya akan menyusun pengurus secara lengkap.

•

Setelah pengurus baru terbentuk, secepatnya pengurus lama akan mengadakan serah
terima kepengurusan kepada pengurus baru.

IV. Lain-lain (yang ringan-ringan dan unik dari acara Munaslub tsb)
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1. Mengapa disebut Munaslub? It is just a name, supaya judul pertemuannya lebih menjual
kepada para alumni utk mau hadir dalam pertemuan tsb. Rekan-rekan yg dari konsentrasi
marketing mungkin akan bisa menerimanya dengan lebih nyaman. Sebenarnya masa
tugas pengurus yg lama ini sudah berakhir tahun 2008, tapi karena “kecintaan yg begitu
mendalam” kepada almamater, sampai gak sadar bahwa masa bakti sudah berakhir, jadi
perlu di munaslub-kan.
2. Sedikit profile singkat dari ke 7 anggota dewan formatur.
•

Adhir Setyo Tamtomo – 28 suara (angkatan 31 reguler Yogyakarta), Menyelesaikan
S1 dari FISIP UGM, selanjutnya sempat bekerja di SWA selama 1,5 tahun masuk ke
KPK melalui program: “Indonesia memanggil”. Saat ini berkarya di KPK bidang
kerja sama Luar Negeri. Saat kuliah di S1 juga sangat aktif di Senat Mahasiswa dan
saat mengambil MM di UGM, memperoleh beasiswa dari Sampurna Foundation. Tag
line dalam pemaparan misi tadi malam: “Kagama memanggil putra-putri terbaik
bangsa”…

•

M. Isnaeni – 18 suara (Kelas Mandiri 3, Yogjakarta), Saat ini sebagai pengusaha di
Jakarta, juga sebagai dosen MM UGM di bidang CWMA dan sebelumnya selama 18
tahun berkarir di Bank Mandiri. Tag line visi & misi “ Maju bersama Alumni”

•

Ikang Fauzi – 18 suara (kelas AP 13 Jakarta), Menyelelesaiakn S1 dari FISIP UI,
Saat ini sebagai pengusaha dibidang real estae, aktif di Kadin (salah satu ketua
bidang) dan tentunya juga salah seorang selebriti sukses di tanah air. Tagline visimisi: “Mari membangun alumni yg berjiwa entrapreneur”

•

Widyati Soestrisno – 9 suara (Kelas eksekutif 5 Jakarta), seorang wanita pengusaha
sukses yg sudah melanglang buana di banyak bidang, juga aktif di Kadin, Tag line
visi & misi: “Memimpin dengan hati (lemah lembut) dan siap menjadi wakil ketua
saja..”

•

Gandewo – 8 suara (kelas Eksekutif. 6 Jakarta); menyelesaikan S1 dari FE UNPAD,
dosen di Universitas Trisakti dan juga terjun di dunia bisnis. Tag line visi & misi : “
Never look back…

•

Farida Aryani – 7 suara (kelas Reguler 8 Yogja), saat ini berkarya di BNI, juga
sebagai dosen di MM UGM kelas Jakarta, Bendahara pengurus lama Kagama MM
dan juga saat ini sebagai Sekjen Asosiasi Sekolah Business Top di Indonesia. Tag
line visis & misi : “Mari membangun Alumni dengan partnership”

•

Danny Dharmawan Kosasih – 2 suara (Kelas AP6 Jakarta), menyelesaikan S1 dari
FEUI, saat ini berkarir di bidang private equity di Jakarta dan dari ke 7 calon dewan
formatur, rekan kita ini adalah merupakan calon termuda. Tag line Misi & misi “Yang
muda harus berani maju...”

3

3. Dalam “victory speech” nya mas Adhi setelah dinyatakan sebagai ketua Kagama MM yg
baru, mengatakan: bahwa setiap alumni yg memilih dia menjadi ketua Kagama MM,
harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan pengurus Kagama MM untuk 3 tahun
kedepan. Dia juga berjanji memberikan yang terbaik bagi organisasi kita. Setelah acara
pemungutan suara selesai, seorang teman secara berseloroh mengatakan: bahwa kiat
sukess pak Adhi terpilih, karena tag line yang dahsyat yaitu: bila pada saat masuk KPK
dia ikut program rekruitmen “Indonesia Memanggil”, maka dalam pemilihan ketua
Kagama MM kali ini dia datang dengan tag line yg mirip yaitu ” Kagama Memanggil”….
Selamat kepada semua dewan formatur terpilih, selamat bekerja dan semoga kemeriahan,
kekompakan dan kemesraan serta hingar-bingar dalam Munaslub tadi malam tidak terjadi
hanya pada saat proses pemilihannya saja, tapi terujud selama masa bakti 3 tahun ke
depan….
Disarikan oleh:
Risto Samosir
Kls eks-1 Jakarta
Jan/28/2011
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