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PROPOSAL KEGIATAN PENGGALANGAN DANA ALUMNI
DALAM RANGKA
PERSIAPAN LUSTRUM FAKULTAS FARMASI TAHUN 2016
‘Terima kasihku pada Almamater’
I.

LATAR BELAKANG
Alumni Fakultas Farmasi UGM merupakan komponen strategis bangsa. Hal ini ditunjukkan oleh
fakta bahwa Fakultas Farmasi UGM adalah sekolah tinggi farmasi yang paling terdahulu berdiri
di Indonesia. Dampaknya, alumninya mencapai jumlah yang sangat besar dan tersebar di
seluruh Indonesia. Hal ini merupakan potensi strategis yang dapat memberikan manfaat, baik
bagi bangsa Indonesia umumnya dan khususnya bagi Fakultas Farmasi UGM. Untuk itu,
Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Farmasi terpanggil untuk menggali potensi ini demi
kemanfaatan yang lebih menyeluruh.
Di sisi lain, kebesaran nama Fakultas Farmasi UGM dan alumninya seringkali dihadapkan pada
fakta bahwa pembiayaan berbagai aktivitas sosial-alumni-kemahasiswaan masih sangat
bergantung pada donasi pihak eksternal. Seringkali dijumpai, pada berbagai penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan tersebut, panitia kegiatan harus mencari dana melalui proposal kepada
berbagai instansi/perusahaan yang dipandang relevan. Hal ini dijumpai pada penyelenggaraan
LUSTRUM, agenda rutin lima tahunan Fakultas Farmasi UGM. Dengan tidak mengurangi rasa
hormat kepada panitia kegiatan, metode ini dipandang tidak mempunyai keberlanjutan yang
baik, dan berpotensi memberikan penilaian tidak baik bagi Fakultas dan alumninya. Untuk itu.
KAGAMA Farmasi memandang perlunya dibangun upaya-upaya kemandirian pembiayaan
kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga manfaat kegiatan dapat tersampaikan dengan tidak
memberikan ekses negatif dari pelaksanaannya.
Berdasarkan kedua hal tersebut, KAGAMA Farmasi –sebagai wadah para alumni Fakultas
Farmasi UGM- mencoba mengusulkan proposal penggalian dana alumni sebagaimana
tercantum dalam dokumen ini. Inilah salah satu solusi yang diusulkan, untuk menggalang
kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan kegiatan sosialalumni-kemahasiswaan. Diharapkan, proposal ini dapat diterima oleh para alumni dan
pengurus fakultas, dan menjadi awal bagi berkembangnya solidaritas sesama alumni bagi
perkembangan Fakultas Farmasi UGM.

II. TUJUAN PROPOSAL
Penggalangan dana alumni ini ditujukan untuk:
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1. Menumbuhkan kemandirian pembiayaan kegiatan LUSTRUM dan kegiatan sosial-alumnikemahasiswaan lainnya yang disetujui bersama alumni dengan pengurus fakultas.
2. Pembiayaan kegiatan LUSTRUM dan kegiatan sosial-alumni-kemahasiswaan lainnya yang
disetujui bersama alumni dengan pengurus fakultas.
3. Sebagai sarana membangun kepedulian dan keterikatan alumni dengan fakultas.
III. CARA PELAKSANAAN
Penggalangan dana dilakukan dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
1. Seluruh alumni menyisihkan dana sebesar min. Rp. 30.000,- per bulan. Untuk membantu
terlaksananya program ini, diharapkan setiap angkatan menunjuk koordinator yang bisa
mensosialisasikan dan mengajak sesama rekannya untuk berpartisipasi. Koordinator
angkatan diharapkan dapat mendaftarkan dirinya kepada PP KAGAMA FARMASI (cq. Ibu
Ellen Wijaya, HP 0816992985).
2. Alumni dapat mentransfer dana secara periodik (Rp. 30.000,-/bulan atau Rp. 360.000,/tahun) secara langsung ke rekening bersama KAGAMA FARMASI UGM – Fak. Farmasi UGM.
Info rekening : Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. : 8888803014180559 a.n. UGM FA
Sponsorship Alumni
3. Setiap 3 bulan, hasil pengumpulan dana alumni yang diperoleh akan dilaporkan melalui
website www.kagamafarmasi.org. Laporan atas dana sumbangan yang diterima tersebut
diumumkan secara berkala melalui website Kagama Farmasi (www.kagamafarmasi.org).
Alur penyelenggaraan dan penatalaksanaan penggalangan dana alumni ini adalah sebagai
berikut:
PERAN SERTA / AKTIVITAS
TAHAP PENGGALANGAN
DANA

I.

Alumni

Koord.
Alumni

PP
KAGAMA
FARMASI

Fak.

KETERANGAN

Farmasi

Awal penggalangan:
a. Alumni

Melalui website

mendaftarkan

www.kagamafar

dirinya

masi.org

b. Setiap angkatan
alumni menunjuk
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PERAN SERTA / AKTIVITAS
TAHAP PENGGALANGAN
DANA

Alumni

Koord.
Alumni

PP
KAGAMA
FARMASI

Fak.

KETERANGAN

Farmasi

koordinator
alumni
c. Koordinator

Melalui website

alumni

www.kagamafar

melaporkan

masi.org

penunjukkannya
II. Penggalangan dana
a. Alumni

Rekening

mendonasikan

bersama

dana langsung ke

KAGAMA

rekening

FARMASI UGM –

bersama

Fak. Farmasi
UGM No. ...

b. Koordinator
alumni
mensemangati
dan
menyebarluaskan
pengumpulan
dana di
angkatannya
III. Pelaporan
a. Sekretariat

Melalui website

melaporkan hasil

www.kagamafar

penggalangan

masi.org

dana
b. PP Kagama

Melalui website

Farmasi dan Fak.

www.kagamafar

Farmasi

masi.org

memantau dan
mendorong
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PERAN SERTA / AKTIVITAS
TAHAP PENGGALANGAN
DANA

Alumni

Koord.
Alumni

PP
KAGAMA
FARMASI

Fak.

KETERANGAN

Farmasi

keaktifan donasi
antar angkatan
c. Koordinator
angkatan
memantau dan
mendorong
keaktifan donasi
angkatannya
d. Seluruh alumni

Melalui website

dapat

www.kagamafar

memperoleh

masi.org , setiap

laporan

3 bulan

penggalangan
dana

4. Timeline persiapan penggalangan dana ini adalah sebagai berikut:
i.

Persiapan administrative: 14 – 30 Juni 2014
a. Penyiapan rekening
b. Penyiapan SOP/prosedur/MoU (kewenangan, tujuan penggalangan dana, koridor
pemanfaatan dana): Persiapan pelaksanaan akan diatur secara bersama antara
Kagama Farmasi dan Fak. Farmasi UGM, yang akan dituangkan dalam MoU
c. Penyiapan sistem pencatatan-pelaporan:

ii. Launching proposal di website Kagama: 1 1 Juli 2014
IV. PENUTUP
Proposal ini merupakan perwujudan niat baik para alumni yang ingin menumbuhkan
kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan para alumni untuk mendorong kemajuan
almamaternya. Tentunya, niat baik tidak pernah memadai tanpa disertai usaha yang maksimal
sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan proposal ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam AD/ART KAGAMA FARMASI. Untuk itu, dukungan dan kontribusi para
alumni sangat diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana ini.
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Kemajuan dapat diraih dengan usaha alumni secara sendiri-sendiri. Bagaimanapun, kemajuan
yang lebih baik dan bermanfaat hanya dapat dilakukan dengan usaha bersama seluruh alumni.
Akhirnya, semoga proposal ini dapat diterima oleh setiap alumni dan pengurus Fakultas
Farmasi UGM, dan menjadi ikhtiar yang baik untuk meraih kemajuan tersebut.
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