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A. Pendahuluan
Alumni merupakan individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau kegiatan
pada sebuah lembaga atau komunitas. Alumni yang dimaksud dalam laporan ini
adalah para lulusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe yang
telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Keberadaan alumni merupakan wujud dari
keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar di Program studi Bimbingan dan
Konseling Islam dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian. Di sisi lain, alumni BKI diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam kehidupan pribadi, sosial, keluarga, masyarakat, dan
dalam mengembangkan

profesi

di

lembaga

tempat

bekerja,

serta

dapat

berkontribusi terhadap almamater.
Sebab itu, prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe memandang perlu membentuk
ikatan alumni Bimbingan dan Konseling Islam yang disingkat dengan IKA BKI
sebagai wadah perkumpulan alumni lulusan BKI. Sehingga pertama kalinya, IKA
BKI dibentuk pada bulan Juli 2019. Pembentukan alumni ini berpedoman pada
Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 58 tahun 2016 tentang Statuta Institut

Agama Islam Negeri Lhokseumawe Bagian Kesepuluh tentang Alumni pasal 68.
Prodi berharap IKA BKI dapat menjalin komunikasi antar alumni agar dapat
berkontribusi terhadap prodi BKI baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Sebagaimana yang tertuang dalam SK Dekan No B- 132/ In.29/ D.3/
OT.01.1/07/2019.
Dalam pembentukan IKA BKI terpilih Fauzan sebagai ketua, Siti Nisfiyanti
sebagai Sekretaris, dan Mona Safina sebagai Bendahara. Pemilihan dilakukan
secara demokratis yang difasilitasi oleh Program studi. Sehingga setiap peserta
memiliki hak untuk memilih dan atau dipilih. Dalam perjalanannya, selama
pembentukan pada bulan Juli 2019 hingga Desember 2019 telah banyak kontribusi
IKA BKI terhadap Prodi, baik bidang akademik maupun non-akademik, serta
memudahkan prodi dalam menjalin komunikasi dengan para alumni. Laporan ini
mendokumendasikan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh IKA BKI terhadap
program studi.
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B. Kegiatan Bidang Akademik
1. Sumbangan Dana, alumni melalui IKA BKI memberikan sumbangan dana bagi
prodi BKI untuk kegiatan sosialisasi AIDS pada Desember 2019. Kegiatan ini
terintegrasi dengan mata kuliah Konseling Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial
yang berguna untuk meningkatkan kepedulian dan wawasan mahasiswa terhadap
penanganan HIV/ AIDS dan kaum disabilitas.
Gambar 1

Perwakilan IKA BKI menyerahkan sumbangan dana untuk kegiatan sosialisasi HIV/ AIDS yang
diterima oleh Sekjur BKI, Linur Ficca Agustina, M.Kes dan didampingi oleh Wadek II, Oknita, MA

Gambar 2
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Perwakilan IKA BKI terlibat dalam sosisalisasi HIV/ AIDS ke Sekolah

2. Sumbangan Fasilitas, alumni melalui IKA BKI sumbangan fasilitas bagi prodi
berupa Buku referensi yang relevan dengan bidang BKI, CD motivasi, bibliografi
untuk referensi di Laboratorium konseling;
Gambar 3

Perwakilan Alumni menyerahkan buku referensi secara simbolis yang diterima oleh Sekjur BKI,
Linur Ficca Agustina, M.Kes
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3. Keterlibatan dalam kegiatan akademik, alumni melalui IKA BKI terlibat aktif dalam
kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh
prodi, baik sebagai peserta maupun narasumber. Sebagai contoh, narasumber
pada Bazzar Millenial 2019, kegiatan pengenalan budaya akademik FUAD 31
Agustus 2019, peserta pada seminar PEKAN BKR tahun 2019, pendampingan
atau mentor pada kegiatan Lembaga Konseling Mahasiswa (LKM), dan sebagai
peserta aktif dalam kegiatan pengenalan budaya akademik pada tanggal 28
Agustus 2019;
Gambar 5

Perwakilan IKA BKI dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan Seminar Konseling
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Gambar 5

Perwakilan IKA BKI terlibat dalam kegiatan Bazzar

Gambar 6

Perwakilan IKA BKI terlibat dalam kegiatan Pekan Konseling Rehabilitasi
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Gambar 7

Perwakilan IKA BKI terlibat sebagai narasumber dalam kegiatan pengenalan budaya akademik
FUAD

Gambar
8

Perwakilan IKA BKI menjadi mentor pada LKM Geunaseh
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Gambar 9

Perwakilan IKA BKI dilibatkan aktif oleh Prodi dalam pengenalan budaya akademik

4. Pengembangan

jejaring,

alumni

melalui IKA BKI

berperan aktif dalam

pengembangan jejaring prodi. Sebagai contoh, alumni aktif merekomendasikan
tempat mereka bekerja atau jejaring alumni sebagai lokasi penempatan
mahasiswa OJT sekaligus lembaga kerjasama prodi, aktif menginformasikan
peluang kerja kepada prodi dan alumni yang belum bekerja;
5. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik, alumni melalui IKA BKI
memfasilitasi prodi dalam menjalin kerjasama dan kegiatan kunjungan mahasiswa
dengan lembaga atau instansi yang relevan dengan prodi. Sebagai contoh,
alumni memfasilitasi prodi menjalin kerjasama dengan lembaga tempat alumni
bekerja, seperti Pesantren Al-Muslimun Lhoksukon, Lembaga rehabilitasiYPAP,
Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe, SLB Cinta Mandiri, dan alumni
memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan kunjungan akademik, seperti kunjungan
ke YPAP Cinta Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2019.
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C. Bidang Non-Akademik
1. Sumbangan Dana, alumni melalui IKA BKI memberikan sumbangan dana
kepada prodi untuk kegiatan pengembangan diri mahasiswa yang bersifat non
akademik. Sumbangan dana ini digunakan untuk mencetak poster, brosur, stiker
dan akomodasi. Sebagai contoh, penggunaan dana dalam kegiatan penyuluhan
bahaya narkoba, bahaya merokok, HIV/AIDS, bahaya pacaran dini, dan mitigasi
bencana

ke lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Selain itu, alumni

melalui IKA BKI memberikan sumbangan dana kepada prodi yang digunakan
untuk kegiatan bakti sosial dan solidaritas. Sebagai contoh, penggunaan dana
sumbangan alumni untuk membantu Maryam mahasiswa BKI yang menjadi
korban bencana longsor di Bener Meriah pada tahun 2019;
Gambar 1

Anggota HMJ dan perwakilan IKA BKI terlibat dalam pengumpulan dana sosial untuk membantu
korban bencana longsor
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Gambar 2

Perwakilan HMJ dan IKA BKI menyerahkan bantuan kepada mahasiswa terkena musibah
Longsor, atas nama Maryam

2. Sumbangan fasilitas, alumni melalui IKA BKI memberikan sumbangan fasilitas
kepada prodi untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Sebagai
contoh, sumbangan rebana untuk sanggar, dan mushaf hafalan untuk kegiatan
Tahfiz Quran;
Gambar 3

Mushaf Hafalan sumbangan IKA BKI tahun 2019
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3. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik, alumni melalui IKA BKI terlibat aktif
dalam kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh prodi, baik sebagai
peserta maupun narasumber. Sebagai contoh, fasilitator pada kegiatan
Outbound mahasiswa pada tahun 2019, dan pendampingan atau mentor pada
kegiatan Lembaga Konseling Mahasiswa (LKM);
Gambar 4

Ketua IKA BKI menjadi fasilitator Outbond mahasiswa baru

Gambar 5

Perwakilan IKA BKI menjadi mentor dalam Lembaga Konseling Mahasiswa
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4. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non-akademik, alumni melalui IKA BKI
memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri. Sebagai contoh,
alumni memberikan pelatihan tentang manajemen organisasi kepada pengurus
HMJ BKI pada tahun 2019;
Gambar 6

Perwakilan IKA BKI mengisi kegiatan Manajemen Organisasi HMJ BKI

5. Pengembangan jejaring, alumni melalui IKA BKI berperan aktif dalam
pengembangan jejaring mahasiswa. Sebagai contoh, alumni melibatkan
mahasiswa dalam kegiatan lembaga tempat alumni bekerja, seperti kegiatan
penyuluhan

dan

sosialisasi

keseteraan

terhadap

disabilitas

yang

diselenggarakan oleh SLB Cinta Mandiri pada tahun 2019.
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Gambar 7

HMJ BKI dan perwakilan IKA BKI terlibat dalam penyuluhan disabilitas

D. Penutup
Demikianlah laporan kegiatan Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam
(IKA BKI) IAIN Lhokseumawe disusun dengan sebenarnya. Laporan di atas
menggambarkan bahwa IKA BKI berperan aktif dan berkontribusi positif dalam
pengembangan Prodi. Prodi berharap IKA BKI terus berperan aktif dalam
pengembangan Prodi baik bidang akademik maupun non-akademik.
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