
PROGRAM KERJA IKA UA KOMISARIAT FPK UNAIR 

 

1. Fiksasi program kerja tiap bidang: 

A. Harmonisasi Alumni 

Nama proker  :  

a. Bank data alumni 

Time line pelaksanaan : 1 bulan sekali dilakukan rekap data , target 6 bulan semua  

data sudah terkumpul 

Pj   : Dyo dan Umami 

Output   : didapat data lengkap para alumni FPK 

Deskripsi singkat  : sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi mengenai  

sebaran alumnus FPK UNAIR di masyarakat 

 

b. Group WA alumni per -regional (Karesidenan) domisili kerja  

Time line pelaksanaan : 1 bulan untuk pengenalan program , target 2 bulan group  

alumni FPK per-kota dan regional dapat terbentuk 

Pj   : Ardhito dan Dyo 

Output   : memperkuat ikatan alumni FPK UNAIR berbasis kota dan  

regional domisili 

Deskripsi singkat  : sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi antar  

alumni FPK UNAIR berbasis kota dan regional . 

 

  c.  Alumni Gathering (futsal ceria) 

Time line pelaksanaan : minimal  3 bulan sekali 

Pj   : antok dan ardhito 

Output   : badan sehat, kenal antar angkatan alumni 

Deskripsi singkat  : sebagai program merekatkan hubungan antar alumni dan  

   menyehatkan badan. 

 

B. Birokrasi 

Nama proker: 

a.  Group WA IKA FPK Bidang Birokrasi 

Timeline  : Februari 2017  

PJ   : Radit 

Output   : Terjalin hubungan baik antar birokrat alumni FPK  

Deskripsi  : Group WA Bidang Birokrasi Alumni FPK merupakan wadah 

silaturrahim bagi para alumni yang bekerja di birokrasi. Dengan adanya diskusi di 

grup, diharapkan bisa mempererat silahturahmi, saling tukar informasi, dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 



b. Database IKA FPK Bidang Birokrasi 

Timeline  : Maret 2017 - ... 

PJ   : Alvia 

Output   : Tersedianya database alumni FPK yang bekerja di bidang birokrasi. 

Deskripsi  : Database alumni FPK khususnya yang bekerja di bidang birokrasi 

memberikan informasi terkini tentang domisili, tempat kerja, serba serbi dunia 

birokrasi, dsb yang dapat dimanfaatkan baik oleh para alumni maupun mahasiswa 

aktif yang membutuhkan informasi terkait birokrasi. 

 

c. Fasilitasi kegiatan magang/PKL/penelitian. 

Timeline  : Februari 2017 - ... 

PJ   : Alvia 

Output   : Tersedianya fasilitas magang/PKL/penelitian bagi mahasiswa. 

Deskripsi  : Alumni yang bekerja di Bidang Birokrasi memberikan informasi, 

masukan, saran serta bimbingan terkait dengan sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan magang/PKL/penelitian mahasiswa aktif. 

 

d. Seminar/pelatihan dunia kerja 

Timeline : Februari 2017 - ... 

PJ : Alvia dan Radit 

Output : Seminar/pelatihan terkait dunia kerja birokrasi. 

Deskripsi : Alumni yang bekerja di Bidang Birokrasi memberikan seminar/pelatihan 

bagi sesama alumni dan mahasiswa aktif  tentang dunia kerja birokrasi (tips & trik 

menghadapi dunia kerja). 

 

C. Profesional 

Nama proker: 

a. Kuliah tamu oleh alumni 

Time line pelaksanaan : 2 atau 3 bulan sekali 

PJ   : Nur Fitriani 

Output:  

• Memberikan pengetahuan dan wawasan pada mahasiswa tentang dunia kerja 

• Memberikan pengetahuan dan wawasan pada mahasiswa tentang cuplikan dan 

lingkup dunia kerja 

• Membantu mahasiswa untuk membentuk softskill saat terjun ke dunia kerja 

• Menggugah semangat mahasiswa untuk bekerja di bidang yg sesuai dengan 

prodi masing-masing  

Deskripsi Singkat :  

Kuliah tamu yang diberikan oleh para alumni sesuai dengan porsi dan keahlian di 

bidang pekerjaannya masing2 baik bidang perikanan maupun non perikanan. 

Kuliah ini ditujukan guna memberikan ilmu-ilmu mendasar/menambah wawasan 

mulai dari istilah-istilah umum hingga pengetahuan umum di dunia kerja baik bidang 

perikanan maupun non perikanan, hal ini untuk memudahkan mahasiswa sehingga 

ketika mulai terjun di dunia kerja tidak “kaget”. 

 



b. Grup alumni profesional. 

Time line pelaksanaan : februari 2017 

PJ   : Wahyu Wiswa Wardani 

output:  

1. Untuk bertukar informasi terupdate  

2. Untuk berbagi informasi lowongan pekerjaan 

3. Untuk membangun akses lowongan pekerjaan terutama untuk teman2 dan/atau 

adik2 angkatan yg belum bekerja 

Deskripsi Singkat :  

Grup ini dibentuk sebagai salah satu bentuk konsolidasi alumni berkompeten baik 

dari bidang perikanan maupun dari bidang non perikanan dalam membangun 

kerjasama terutama untuk lapangan perkerjaan. Nantinya semua alumni2 yg 

tentunya berkompeten di bidangnya tidak hanya membantu memberi informasi 

tentang lowongan pekerjaan, tapi juga membangun akses kemudahan untuk adik2 

angkatan. 

 

c. Memfasilitasi magang/pkl/penelitian 

Time line pelaksanaan : februari 2017 

PJ   : Wahyu Wiswa Wardani dan Nur fitriani 

Output   :  

1. Untuk bertukar informasi terupdate lowongan lokasi perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai lokasi magang/pkl/ penelitian 

Deskripsi Singkat :  

Program kerja ini ditujukan untuk membantu mahasiswa untuk mencari lokasi 

praktek kerja lapang dan magang berdasarkan informasi alumni sehingga 

mahasiswa terjalin ikatan dengan alumni.  

 

D. Jaringan Pengusaha 

Nama proker: 

a. Group WA Wirausahawan Alumni FPK 

Timeline : Februari 2017 - ... 

PJ   : Seta 

Output   : Terjalin hubungan baik antar wirausahawan alumni FPK  

Deskripsi  : Group WA Wirausahawan Alumni FPK merupakan wadah 

silaturrahim bagi para pelaku usaha. Dengan adanya diskusi di grup, diharapkan bisa 

memberikan informasi, peluang usaha dan lain sebagainya 

 

b. USAHA BERSAMA ALUMNI 

Timeline  : Feb 2017 - .. 

PJ   : Ichwan 

Output   :  

1. IKA FPK dan FPK memiliki badan usaha mandiri 

2. Bisa dijadikan tempat kegiatan akademis (magang dan PKL) bagi mahasiswa FPK 

3. Kedepannya diharapkan biaa menyerap tenaga kerja dari lulusan FPK 

 



c. Bursa Usaha 

Timeline  : 2017 -.. 

PJ   : Seta 

Output  : Memberikan informasi peluang investasi bagi para alumni 

Deskripsi  : Sebagai bentuk follow up dari grup WA wirausahawan, dari 

diskusi-diskusi yang muncul di grup, akan ada beberapa anggota yang 

membutuhkan pengembangan usahanya. Dari sinilah, kami akan 

menginformasikan melalui broadcast bahwasannya ada peluang investasi. 

 

d. Sekolah Sociopreneur 

Timeline  : Diadakan setiap bulan Agustus (bulan-bulan menjelang wisuda) 

Pj   : Ichwan 

Output  : Menjadi bekal bagi mahasiswa tingkat akhir untuk menghadapi 

kehidupan pasca kampus 

Deskripsi : 

Sekolah sociopreneur ini merupakan bentuk pelatihan sociopreneur bagi 

mahasiswa tingkat akhir. Bagaimana melatih para calon lulusan ini untuk siap 

menghadapi kehidupan pasca kampus. Dengan mendatangkan narasumber-

narasumber alumni yg telah berpengalaman di dunia sociopreneur. Kedepannya 

akan ada follow up/pendampingan bagi para peserta yg telah lulus. 

 

E. Media 

Nama Proker: 

a. Diskusi online 

Time line pelaksanaan : setiap 3 bulan sekali 

Pj   : Mhd Iqbal 

Output   : koneksi, bahan memperkuat alumni, wadah untuk 

menampung sumbangsih pemikiran alumni dan masyarakat 

Deskripsi singkat  : untuk tema akan disesuaikan dengan 4 lini utama ikafpk, 

yakni bisnis, akademik, birokrat, profesional. 

 

b.Testimoni and Quote 

Time line pelaksanaan : seminggu sekali 

Pj   : Lutfi 

Output   : media eksistensi 

Deskripsi singkat  : akan ada desain mini poster yang akan disebar 

 

c. Video Profile Alumni fpk 

Time line pelaksanaan: 3 bulan kedepan 

Pj   : lutfi 

Output   : video 

Deskripsi singkat  : video yang ditampilkan  

 

 

 



d. Aktivis Sosmed 

Time line pelaksanaan : flexible 

Pj   : iqbal dan lutfi 

Output   : jumlah teman dan follow meningkat 

Deskripsi singkat  : menjalankan sosial media, dan meningkatkan jumlah 

friend and follower 😊😊 

 

F. Ilmuwan dan Akademisi 

Nama proker: 

a. Kesempatan / informasi penelitian/ magang/pkl 

Time line pelaksanaan : 2017 

Pj   : Dita 

Output   : informasi dari alumni untuk mahasiswa 

Deskripsi singkat  : menjadi ajang kolaborasi informasi penelitian antara 

alumni dan mahasiswa 

 

b. Sertifikasi 

Time line pelaksanaan : 2017 

Pj   : Putri Desi dan Dita 

Output   : mahasiswa yang bersertifikasi 

Deskripsi singkat  : alumni atau relasi dari alumni bisa menjadi narasumber 

mengenai sertifikasi  di bidang budidaya dan pengolahan ikan bagi mahasiswa 

mengingat lulusan dengan sertifikat lebih dipandang oleh stake holder. 

 

c. Seminar/ lokakarya 

Time line pelaksanaan : 2017 

Pj   : Dita 

Output  : informasi dari alumni sebagai dosen tamu 

Deskripsi singkat  : alumni bisa menjadi narasumber untuk menjadi dosen 

tamu 

 

d. Mini Edufair 

Time line pelaksanaan : 2017 

Pj   : Putri Desi dan Dita 

Output   : informasi pengalaman studi s2 dan s3  

Deskripsi singkat  :  sebuah kegiatan dimana para awardee membagi 

pengalaman masa studi bagi mahasiswa maupun alumni yang berencana 

melanjutkan studi ke jenjang S2 maupun s3. 

 

2. Publikasi program kerja 

3. Open rekrutmen untuk bergabung di kepengurusan IKA UA FPK 

 


