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f i l o s o f i   p e n g e m b a n g a n   k e m a h a s i s w a a n 

If you are planning for three months, grow RICE 

If you are planning for ten years, grow TREES 

If you are planning for centuries, grow PEOPLE 
“ “ 







KARAKTER MAHASISWA 
Berdasar telaah praktis di lapangan 

Oportunis 

Rekreatif 

No idea – Just so so 

Idealis realistis 

Idealis konfrontatif 

Akademis 

Suka mengambil peluang yang menguntungkan 

dirinya saja 

Fokus pada penampilan diri, cukup uang, just 

having fun, gayeng-gayeng 

Tipe mubah: ada dan tidak ada, tidak membuat 

perbedaan 

Memiliki kehendak dan harapan tinggi, tapi 

bisa kompromi dengan keadaan 

Memiliki kehendak dan harapan tinggi, tapi 

tidak bisa kompromi dengan keadaan 

Hanya berorientasi pada perkuliahan dan 

Indeks Prestasi saja 



KAMPUS  

HARUS 

MELAHIRKAN    

PEMIMPIN     

MASA DEPAN 

KARAKTER UNGGUL BERASAL DARI TIGA KEKUATAN 



KEKUATAN INTEGRASI 



01 

Kapasitas kegiatan mental: berpik

ir, mencari penjelasan, dan meme

cahkan masalah.  

Berdasarkan tes IQ, dapat ditentu

kan kemampuan terkait:  angka, k

ata-kata, visualisasi, daya ingat, p

enjelasan, dan   kecepatan perse

psi. 

IQ 
02 

Kemampuan seseorang 

mendeteksi dan mengelola emosi. 

Terdapat empat level kecerdasan 

emosi:  

• Self awareness 

• Self management 

• Social awareness 

• Relationship management 

EQ 
03 

SQ 

Kemampuan memahami makna dan 

nilai dalam kehidupan. Kecerdasan 

spiritual yang tinggi ditandai  denga

n tercapainya kehidupan berimbang 

antara karier dan pribadi, serta kepu

asan hidup yang diwujudkan dalam 

bentuk memberikan kontribusi positi

f pada lingkungan. 
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BUTA HATI 

DIKTATOR 

PERTAPA 

INSAN PARIPURNA 

 

INTEGRASI KECERDASAN 



PROGRAM BELMAWA DAN RUANG LINGKUP KEMAHASISWAAN 

Ranah Pembinaan Tujuan  Program /Kegiatan 

Penalaran dan keilmuan Menanamkan sikap ilmiah, profesional, pengem

bangan akademik 

PKM, PIMNAS, Pilmapres, ON MIPA, NUDC, 

KDMI, KRI, KRTI, Gemastik, KMHE, KKCTB, 

KJI, KGBI, PBBT, KBMI, KMI, KPKM. 

Minat dan bakat Mengaktualisasikan minat dan bakat mahasiswa 

untuk menunjang perkembangan kognitif, afektif

, psikomotorik, sosial dan spiritual (PSIKOSOSI

O- SPIRITUAL) 

Pomnas, Peksiminas, MTQMN, Pesparawi,   

FFMI,  

Organisasi mahasiswa Mengembangkan organisasi kemahasiswaan di   

lingkungan PT untuk menunjang kegiatan           

kurikuler & ekstra 

BEM U, DPM U, UKM U, BEM F, DPM F,       

UKM F, HMJ, KAMA 

Sosial  Kemasyarakatan Mengaktualisasikan hasrat dan kepekaan sosial 

mahasiswa untuk berinteraksi dengan                

masyarakat 

Menwa, Pramuka, HW, KSR-PMI, PMR,        

PHBD, 



LANDASAN 

PEMBINAAN 

KEMAHASISWAAN 

Olah Pikir 

Olah Raga 

Olah Hati 

Olah Rasa 

cerdas, kritis, kreatif,   
inovatif, ingin tahu, ter
buka, produktif, dan 
reflektif. 

bersih, disiplin, sportif 
tangguh, bersahabat, 
kooperatif, determina
tif, kompetitif, ceria, 
andal, dan gigih 

bertakwa, jujur, adil,  
empatik, patriotik, 
rela berkorban, sabar,  
tawakkal. 

ramah, penolong, 
gotong royong, peduli, 
tabah, peduli, dinamis, 
kerja keras, & beretos 
kerja 



PROBLEM PENGEMBANGAN UKM 
Insert the title of your subtitle Here 

 Partisipasi rendah 

 Persepsi ttg UKM 

Mahasiswa prestatif tidak 

berminat gabung UKM, 

yang aktif di UKM yang 

tidak prestatif (kompensasi) 

Program sekedar berjalan 

shg tidak mencapai sasaran 

dan tujuan yang ideal. 

Segala keterbatasan 

berujung pada rendahnya 

prestasi, persepsi sebelah 

mata bid kemahasiswaan 

 Arah pengembangan 

kmhsaan tidak jelas 

 Pembina krg optimal 

 Mhs tidak inisitaif dan 

tidak kreatif  

 Minim prestasi 
Urusan kemahasiswaan 

dipandang sebelah mata, 

shg anggaran diberikan 

kurang merata (kecil) 

 Minim anggaran 

 Sarana krg memadai 



JENIS-JENIS UKM BERDASAR FUNGSI 

Berbagi Pengalaman dari UMS 

Paduan suara, Tapak Suci, Kempo, 

Taekwondo, Basket, Lemkari, 

Marching Band  

PRESTASI 

MPQ, Prisma, MUEC, Namla, 

ar Rasail, MEDS,   

SUPPORTING PRESTASI 

Menwa, Tapak Suci, HW 

SUPPORTING LINGKUNGAN 

IMM, HW, Pramuka, Malimpa   

SUPPORTING SOSIAL 

IMM, MPQ, LDMPM, Namla, HW, ar 

Rasail,  

 

DAKWAH 

Malimpa, HW, Pramuka 

EKSPLORASI 

Kopma, RAPMA FM  

ENTERPRENEURSHIP 

EKSISTENSI 

USF, Marching, Sepak bola, Tenis, 

Kopma, Volley, Pramuka, Campus, 

Bulutangkis, Lpm Pabelan, dll 



LINGKARAN INTERAKSI 
b e r p r e s t a s i l a h  a g a r  b a n y a k  a n g g a r a n 

Banyak anggaran banyak prestasi, sedikit 

anggaran sedikit pula prestasi 

Prestasi diperoleh, mendapat perhatian, mendapat 

anggaran secara proporsional 

P R E S T A S I 

A N G G A R A N 



STRATEGI PENGEMBANGAN UKM 
Model “mulur-mungkret” 

UKM kurang SDM & peralatan: Strategi 

menambah SDM dan peralatan shg 

terpenuhi kebutuhannya. 

AGRESIF 

UKM kinerjanya tidak optimal namun pelu

ang bertumbuh. Strategi: Banch marking  

atau kerjasama dengan UKM PT lain. 

BERBENAH DIRI 

UKM sudah berkembang namun ada an

caman dr kampus lain. Strategi:  memb

angun kompetensi inti. 

DIVERSIFIKASI 

UKM tidak mengembangkan kegiatan, na

mun tetap menjaga keberadaan UKM agar 

tetap eksis di lingkungan kampus. 

DEFENSIF 

UKM U membangun kerja sama dengan 

UKM F, atau antar UKM U baik kerja 

sama fasilitas atau SDM.   

KOLABORATIF 

UKM melakukan evaluasi diri, terkait 

program, berjalannya program maupun 

eksistensi. 

EVALUATIF 

01 

02 

03 

04 

05 

06 



01 

02 

03 

04 

DIAJARKAN 

DITULARKAN 

DICONTOHKAN 

DILATIHKAN 

s t r a t e g i  m e m b a n g k i t k a n  



C a r a  s e d e r h a n a  m e n g e m b a n g k a n  p o t e n s i  U K M 

Petakan UKM (minimal) dalam 2 kategori: PRESTASI dan NON 

PRESTASI 

Petakan UKM 

UKM yang sudah berprestasi, identifikasi faktor2 berprestasi, 

optimalkan peran pembina, follow up.. 

Identifikasi UKM Berprestasi 

Pilih event kompetisi yang hemat biaya, “skala internasional rasa 

lokal”, fokuskan pada event potensi juara. 

Strategi Memilih Event 

01 

02 

03 

Setelah UKM mampu meraih prestasi, dilakukan penguatan: pembina, 

pendanaan, regenerasi, sarana-prasarana, dst. 

Penguatan Segala Arah 

04 



m.a.t.u.r.n.u.w.u.n 
s  e  m  o  g  a   b  e  r  m  a  n  f  a  a  t 


