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KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Pedoman Layanan dan Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar bertujuan untuk memberikan pedoman tentang
bidang kerja kemahasiswaan meliputi layanan mahasiswa dan bidang minat. Melalui
pedoman ini, mahasiswa dapat mengetahui fasilitas layanan yang bisa dimanfaatkan
selama menjadi mahasiswa guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berprestasi.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih
payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif
sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Tim Penyusun



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa
mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi
dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler
(proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan
kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai salah satu perguruan
tinggi di Indonesia wajib untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar
mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar menyusun
Pedoman Layanan dan Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama
Blitar sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan
kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
terselenggara secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan Renstra UNU Blitar 2022-2026
yang bertujuan menghasilkan lulusan sarjana unggul dan berkarakter Aswaja yang tidak hanya
menguasai bidang ilmu yang ditekuni (hard-skill), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat
menunjang keberhasilan mereka di masa depan (soft-skill) sesuai dengan minat dan bakat serta
potensinya sehingga mampu bersaing dalam era global serta memiliki karakter ahlussunnah
wal jamaah.

1.2. Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan kokurikuler

dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

1.3. Terminologi

a) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang selanjutnya disebut UNU Blitar adalah perguruan
tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b) Rektor adalah Rektor UNU Blitar

c) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di
lingkungan UNU Blitar.

d) Dekan adalah Dekan Fakultas.
e) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
f) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNU Blitar, yang terdaftar

pada salah satu Program Studi di UNU Blitar pada tahun akademik berjalan.
g) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangkan penalaran, bakat, minat,

keterampilan, dan kepribadian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pembelajaran.

h) Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan
kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh
pimpinan Universitas dan Fakultas.



i) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah
Pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.

j) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM-U adalah Ormawa tingkat
UNU Blitar yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata
tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Ormawa.

k) Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM-U adalah Ormawa tingkat UNU
Blitar yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan.

l) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat
Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang
penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

m)Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah Badan
Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.

n) Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Hima adalah Ormawa tingkat Program Studi
yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang keilmuan sesuai dengan bidang
ilmunya.

o) Wakil Rektor UNU Blitar bidang Kemahasiswaan, Humas, Kerjasama, dan Alumni,
selanjutnya disebut Warek 3, bertugas membantu Rektor UNU Blitar dan penanggung jawab
kegiatan kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

p) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wadek 3, bertugas membantu
Dekan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan Fakultas di Universitas Nahdlatul
Ulama Blitar

q) Pusat Pengembangan Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat P3M adalah pusat
dibawah Warek 3 yang bertugas dalam mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan
kreativitas dan kompetisi untuk perolehan prestasi mahasiswa UNU Blitar.

r) Pusat Karir dan Kewirausahaan yang selanjutnya disingkat PKK adalah pusat pengembangan
karir dan keterampilan wirausaha mahasiswa dan alumni UNU Blitar

s) Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik
yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu
cabang IPTEKS tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan.

t) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan
kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri,
belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah
kerja lapangan dan kegiatan sejenis).

u) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas
bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua
satuan kredit semester.

v) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang
kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit
semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan
kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

w)Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Rektor karena
tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai Pembina kemahasiswaan baik pada ormawa
maupun dalam kegiatan kemahasiswaan, serta dapat berkoordinasi dengan bagian
kemahasiswaan di tingkat Universitas atau Fakultas.

x) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan
kreativitas penalaran dan kewirausahaan mahasiswa



1.4. Tujuan

Pedoman Layanan dan Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam

pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan

berkesinambungan serta menghasilkan mahasiswa sebagai insan unggul yang mampu berdaya

saing dan berprestasi global.

1.5. Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di UNU Blitar adalah dihasilkannya lulusan yang

mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena itu dengan

adanya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan UNU Blitar maka sasaran strategis dari

pengelolaan kemahasiswaan adalah “Prestasi Mahasiswa UNU Blitar bereputasi nasional”.

1.6. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

f. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

h. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 02/A.II.04.d/01/2022 tentang

Pengesahan Perubahan Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Masa

Khidmat 2022-2026

i. Surat Keputusan Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Nomor:

01/UNU.BLT/BPP.A.9/II/2022 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Nahdlatul

Ulama Blitar

j. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau

Partai Politik Dalam kehidupan Kampus;

k. Peraturan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Organisasi Kemahasiswaan



BAB II

ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN MAHASISWA

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa di UNU Blitar adalah organisasi di bawah naungan
Wakil Rektor 3, dengan tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan dan alumni meliputi 5
bidang, yaitu :

1) Kegiatan bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;

2) Kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan serta pengembangan karir;

3) Kegiatan bidang pengembangan mental spiritual kebangsaan dan keagamaan;

4) Pemberdayaan alumni; dan

5) Kegiatan bidang internasionalisasi.

Dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi tersebut, maka disusun struktur organisasi

pengelola kegiatan kemahasiswaan seperti diagram pada Gambar 2.1.

Keterangan :
Garis komando

Garis koordinasi

Gambar 2.1 Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Universitas

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Universitas terdiri dari Rektor, Warek 3, Biro

Akademik, Administrasi, dan Kemahasiswaan. Di bawah BAAK, terdapat (1) Bagian Layanan

Mahasiswa yang mengelola layanan beasiswa, karir, alumni, kesehatan, dan konseling; (2)

Bagian Informasi dan Media yang mengelola kegiatan hubungan masyarakat dan kerjasama;

dan (3) Bagian Minat dan Bakat yang mengelola kegiatan ORMAWA di UNU Blitar. Organisasi

mahasiswa terdiri dari : Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM), dan sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)



Bagian Layanan Mahasiswa merupakan pusat dibawah Warek 3 yang mengkoordinasikan

kegiatan kompetisi kreativitas dan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas Nahdlatul

Ulama Blitar, dengan tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan mahasiswa

demi tercapainya minimal 1% wirausaha baru dalam 1 tahun;

b. Melakukan koordinasi dengan BAAK dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, coaching

clinic, pengusulan proposal, pelaksanaan, monev, lomba intern, dan pengiriman delegasi

lomba seminar dan/atau kuliah-kuliah umum, diklat kewirausahaan, dan gallery produk

kewirausahaan mahasiswa.

c. Menjalin koordinasi terkait kegiatan kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait

bidang kewirausahaan.

d. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan karir dan alumni

e. Melakukan koordinasi dengan BAAK dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, kerjasama

magang, sindikker, job fair, tracer study, serta pemberdayaan alumni.

f. Menjalin komunikasi, informasi, dan pembinaan UKM lingkup karir dan alumni.

g. Menjalin koordinasi terkait kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait bidang

karir dan alumni

h. Mengelola beasiswa dan dana bantuan mahasiswa baik bersumber dari internal maupun

eksternal.

i. Berkoordinasi dengan klinik mitra untuk menjamin kesehatan fisik dan mental mahasiswa.

j. Menjalankan kegiatan bimbingan konseling melalui koordinasi dengan dosen wali

mahasiswa.

k. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembinaan mental, spiritual,

kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat

l. Melakukan koordinasi dengan BAAK dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, LDK, KKN

Kebangsaan, Bela Negara, anti Narkoba di PT, anti Radikalisme dan terorisme, Penanaman

Ideologi Pancasila, dan bina mental spiritual.

m. Menjalin koordinasi terkait kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait bidang

pengembangan karakter dan pengabdian kepada masyarakat.

n. Menjalin komunikasi, informasi, dan pembinaan UKM dalam lingkup mental, spiritual,

kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat

Bagian Minat dan Bakat merupakan unit kerja dengan tugas meliputi:

a. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kreativitas mahasiswa dalam bidang:

penalaran; keilmuan; minat dan bakat; keterampilan/karier; kesejahteraan; dan pengabdian

masyarakat.

b. menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan

non akademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional.

c. Mengelola publikasi, HKI, dan apresiasi produk kreatif mahasiswa serta sistem informasi

prestasi mahasiswa (SIMKATMAWA).

d. Mengkoordinasikan UKM yang terkait dengan kreativitas dan kegiatan yang berorientasi

prestasi.



e. Menjalin komunikasi dengan BEM UNU Blitar dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB, bimtek,

perlombaan, coaching clinic, dan pengusulan program kreativitas dan keilmuan ke

BELMAWA.

f. Melakukan koordinasi dengan BAAK untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta

publikasi kegiatan kreativitas dan kompetisi perolehan prestasi.

g. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan minat bakat dan

penalaran mahasiswa

h. Melakukan koordinasi dengan BAAK dalam pelaksanaan pengenalan, pelatihan, coaching

clinic, pengusulan proposal, pelaksanaan, monev, dan pengiriman delegasi.

i. Menjalin komunikasi dengan UKM lingkup minat bakat dan penalaran mahasiswa

j. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan ormawa.

k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengenalan, pelatihan, pengusulan proposal,

pelaksanaan, monev, lomba, dan pengiriman delegasi lomba

l. Menjalin komunikasi dengan UKM lingkup minat, bakat mahasiswa

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-U) UNU Blitar

DPM UNU Blitar merupakan badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di UNU Blitar

memiliki tugas yang meliputi:

a. Menyerap dan merumuskan aspirasi Mahasiswa UNU Blitar dan menyalurkan kepada BEM

UNU Blitar.

b. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.

c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM UNU Blitar serta melaporkan kepada

Rektor.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-U) UNU Blitar

BEM UNU Blitar adalah badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dengan

tugas meliputi:

a. Melaksanakan segala ketetapan dari DPM UNU Blitar.

b. Mewakili mahasiswa UNU Blitar baik ke dalam maupun keluar UNU Blitar dalam

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah Unit pelaksana Kegiatan Mahasiswa dengan tugas pokok meliputi:

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu yang

memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya.

b. Menjalin komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan BEM dan Bagian Minat dan Bakat

UNU Blitar.

Pembina UKM



Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk mendampingi

pengurus UKM untuk:

a. Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah

pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa

b. Merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UNU Blitar-an,

pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan,

jiwa kewirausahaan, dan kemandirian.

c. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan

negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan UKM.

e. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kurikulum; dan

f. Mengisi borang untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu UKM



BAB III
LAYANAN KEMAHASISWAAN

3.1. Layanan Akademik bagi Mahasiswa

Peran aktif mahasiswa dalam bidang ilmiah dapat diwujudkan dengan dukungan pelayanan
oleh pimpinan bidang kemahasiswaan, tenaga pengajar (dosen) maupun tenaga kependidikan
(tendik). Layanan yang baik dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk
mendorong peningkatan kreativitas dan peningkatan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah
sebagai komponen penalaran. Pengembangan penalaran mahasiswa diharapkan dapat
menghasilkan sikap ilmiah, sikap profesional, dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai
permasalahan yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa pada akhirnya bisa menghasilkan
berbagai karya ilmiah untuk dipresentasikan dalam kegiatan ilmiah sehingga dapat menjawab
permasalahan yang ada di masyarakat.

Pengembangan penalaran merupakan layanan yang harus diterima oleh mahasiswa, sehingga
perlu dijabarkan layanan pengembangan penalaran sebagai berikut.

3.1.1. Layanan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan

Layanan pengembangan penalaran dan keilmuan dilakukan sebagai upaya untuk mencetak
lulusan yang memiliki keterampilan academic knowledge, skill of thinking, management skill
dan communication skill. Dalam mewujudkan generasi yang unggul, perguruan tinggi dapat
mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi ilmiah diantaranya adalah (a) Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan PIMNAS, (b) Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (ONMIPA), (c) Pemilihan Mahasiswa berprestasi (PILMAPRES), (d) Penyiapan mahasiswa
sebagai peserta dan pemakalah dalam berbagai Seminar Regional, Nasional, dan Internasional
dan sebagainya. Upaya berperan serta aktif dalam kompetisi ilmiah ini tidak semata
menghasilkan pencapain prestasi namun juga peningkatan atmosfir akademik serta
perwujudan kemampuan soft skill.

3.1.2. Layanan Penunjang Akademik

Layanan penunjang akademik dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan suasana akademik
yang kondusif dengan ditunjang aktivitas dosen terhadap mahasiswa yang dijabarkan sebagai
berikut.

a. Dosen aktif membantu mahasiswa yang mengalami masalah akademik.
b. Permasalahan atau keluhan akademik oleh mahasiswa ditangani oleh dosen pembimbing

akademik atau dosen wali.
c. Terdapat reward dan punishment yang berlaku bagi seluruh mahasiswa sesuai peraturan

yang ditetapkan.
d. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa melalui dosen

pembimbing akademik atau dosen wali.
e. Dosen berusaha mengarahkan bakat dan minat mahasiswa serta mengembangkannya

melalui kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

3.2. Layanan Konseling bagi Mahasiswa

Layanan konseling diberikan selama masa studi mahasiswa yang ditujukan kepada pribadi
mahasiswa secara perseorangan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal sehingga
dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Layanan konseling dilakukan untuk



memberikan informasi mengenai sistem pembelajaran yang efektif dan optimal bagi
mahasiswa serta memberikan bantuan konseling terhadap permasalahan yang dihadapi
mahasiswa. Bentuk layanan konseling yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya:

a. Layanan Bimbingan Pribadi dan Sosial
i. Bimbingan tentang akhlak, moral dan etika

ii. Bimbingan tentang hubungan sosial serta masalah pribadi dengan dosen, mahasiswa,
keluarga, dan keuangan.

b. Layanan Bimbingan Akademik
i. Bimbingan tentang perencanaan dan pelaksanaan studi sejak tahun pertama sampai

kelulusan
ii. Bimbingan tentang kegiatan perkuliahan atau praktikum, penyelesaian tugas mandiri

maupun kelompok, serta penyelesaian tugas akhir/skripsi
iii. Bimbingan tentang permasalahan belajar mahasiswa
iv. Sosialisasi peraturan, pedoman, dan program universitas maupun pemerintah seperti

program bantuan pendidikan/beasiswa dan lain sebagainya.
c. Layanan Bimbingan Non Akademik

i. Bimbingan non akademik berupa kegiatan bakat dan minat dilakukan melalui Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM).

ii. Bimbingan non akademik berupa kegiatan yang bersifat meningkatkan skill leadership
dan keorganisasian dilakukan melalui keikutsertaan dalam organisasi mahasiswa.

Layanan bimbingan akademik ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA)/Dosen Wali,
sedangkan layanan bimbingan non akademik ditangani oleh Bagian Kesma Sub Bagian
Konseling.

3.3. Layanan Bakat dan Minat bagi Mahasiswa

Layanan bakat dan minat bagi mahasiswa dilakukan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki
sesuai dengan minat mahasiswa. Layanan bakat dan minat diwujudkan melalui kelompok
pengembangan bakat dan minat di BEM dan UKM yang ada di UNU Blitar.

3.4. Layanan Soft Skill bagi Mahasiswa

Layanan Soft Skill bagi mahasiswa adalah suatu upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran,
berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sikap,
kepribadian, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mendukung kegiatan kurikuler
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk upaya atau pengembangan
tersebut adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam manajemen
organisasi mahasiswa baik intra maupun antar perguruan tinggi yang diberi nama Latihan
Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

LKMM bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memimpin dengan cara
memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan manajerial.
Secara khusus tujuan tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mahasiswa memiliki keterampilan manajerial yang sepadan dengan tingkat tanggung
jawabnya masing-masing.

b. Mahasiswa memiliki tanggung jawab, jujur, sikap mandiri, kemampuan bekerjasama, dan
jiwa kewirausahaan karena kemampuannya berorganisasi.

c. Mahasiswa memiliki dan mampu mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi
dan pencapaian hasil yang sebaik mungkin.



d. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir
secara ilmiah dalam praktek berorganisasi.

e. Mahasiswa mampu menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta rasa cinta tanah
air.

f. Mahasiswa memiliki kompetensi yang utuh.

Jenjang pelaksanaan LKMM dibagi menjadi tahap-tahap berikut:

1. Tingkat Pra Dasar

Tujuan LKMM Tingkat Pra Dasar adalah membekali mahasiswa baru dengan keterampilan
dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis dan
memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan. Adapun kurikulum
minimal yang ditentukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kurikulum Minimal LKMM Tingkat Pra Dasar

No. Materi Topik Metode
Waktu
(Jam)

1 Sifat Kritis Persepsi
Kesalahan-kesalahan
berpikir

Eksperimen
Latihan

2
2

2 Keterampilan
berkomunikasi

Mendengar aktif
Berbicara efektif

Latihan
Latihan

3
3

3 Pola pikir prestatif Dasar konsep AKU
(Ambisi, Kenyataan, dan
Usaha)
Sasaran, resiko, dan
konsekuensi

Ceramah dan eksperimen

Ceramah dan eksperimen

2

2

4 Pengenalan dan
pengembangan diri

Pengenalan diri
Pengembangan diri

Ceramah
Latihan
Eksperimen

1
2
2

Jumlah 19

2. Tingkat Dasar

Tujuan LKMM Tingkat Dasar adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan
menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang
baik, dengan kurikulum minimal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kurikulum Minimal LKMM Tingkat Dasar

No. Materi Topik Metode
Waktu
(Jam)

1 Perumusan gagasan
awal

1. Analisis kondisi
lingkungan

2. Perumusan gagasan
awal

Latihan/penugasan

Latihan/penugasan

2

2

2 Penjabaran rencana 1. Tolok ukur Ceramah & latihan 1



kerja dan
kepanitiaan

keberhasilan
2. Perencanaan jadwal

kerja
3. Dasar-dasar organisasi
4. Pengorganisasian

kegiatan/kepanitiaan
5. Komunikasi antar unit

kerja
6. Penjabaran gagasan

awal

Ceramah & latihan

Ceramah
Latihan/eksperimen

Eksperimen

Penugasan

2

1
2

2

1

3 Administrasi 1. Administrasi
kesekretariatan

2. Administrasi keuangan

Ceramah & latihan

Ceramah & latihan

2

2

4 Pengendalian
motivasi

1. Hakikat motivasi
2. Pengambilan

keputusan
3. Pengendalian konflik

Ceramah
Eksperimen

Eksperimen

1
2

2

5 Pengembangan
program kerja

1. Teknik penyusunan
usulan kegiatan

2. Penyempurnaan usulan
kegiatan

Latihan

Penugasan

2

2

6 Berbagi pengalaman
model usulan dan
pelaksanaan
kegiatan

Contoh – contoh usulan
dan pelaksanaan kegiatan
di berbagai perguruan
tinggi

FGD 1

Jumlah 27

3. Tingkat Menengah

Tujuan LKMM Tingkat Menengah adalah membekali mahasiswa dengan wawasan dan
keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan serta
membentuk/ mengembangkan organisasi dengan kurikulum minimal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kurikulum Minimal LKMM Tingkat Menengah

No. Materi Topik Metode
Waktu
(Jam)

1 Kebijakan Bidang
Kemahasiswaan

1. Kebijakan Merdeka
Belajar:Kampus
Merdeka

2. Program Bidang
Kemahasiswaan

3. LKMM

Ceramah 4

2 Wawasan
Kebangsaan/Bela
Negara

1. Multi Kultur
2. Membangun Integritas
3. Kebijakan Ketahanan

Bangsa

Diskusi Panel 5



4. Mitigasi Bencana

3 Wawasan Global 1. Tantangan Mahasiswa
dalam Era Revolusi
Industri Tahap.4.0

2. Peluang dan Tantangan
Global (Pandemi
Covid-19)

FGD 8

4 Perkembangan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Manajemen Pengelolaan
Informasi, Komunikasi, dan
Masalah Organisasi serta
Literasi Digital

Ceramah, Simulasi dan
Studi Kasus

2

5 Berpikir Kritis Kreatif
dan Inovatif dalam
Berorganisasi

1. Kepemimpinan
2. Pengambilan

Keputusan
3. Komunikasi Efektif

Ceramah dan Penugasan 3

6 Organisasi Modern 1. Sub Sistem
2. Manajemen
3. Perangkat
4. Pengukuran Kinerja

Simulasi, Latihan dan
Penugasan

3

7 Konsep SaHaBaT
Sebagai Alat Analisis
Organisasi

1. Identifikasi Potensi dan
Masalah Lingkungan

2. Analisis TALI Kemitraan
3. Analisis keSIAPan

Ceramah Singkat, Diskusi,
Latihan, dan Kerja
Kelompok

6

8 Aplikasi Konsep
SaHaBaT dalam
Kasus Organisasi

1. Penyusunan Visi, Misi
Ormawa, dan Nilai
Organisasi

2. Analisis Hambatan dan
Bantuan

3. Penjabaran Peta
Sasaran

4. Rencana Kerja Tahun
Pertama

Ceramah Singkat, Diskusi,
Latihan, dan Kerja
Kelompok

12

9 Rencana
Pengembangan
Organisasi

1. Penyusunan RPO dan
Evaluasi

2. Presentasi Laporan
RPO

Latihan, Kerja Kelompok,
dan Presentasi

8

Jumlah 51



4. Tingkat Lanjut

LKMM Tingkat Lanjut disebut juga Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa yang
bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengelola opini
publik (wacana). Adapun kurikulum minimalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kurikulum Minimal LKMM Tingkat Lanjut

No. Materi Topik Metode
Waktu
(Jam)

1 Kebijakan
Pendidikan Tinggi

Benchmarking perguruan
tinggi Indonesia terhadap
perguruan tinggi
internasional

Presentasi 2

2 Nasionalisme dan
globalisasi

1. Sejarah perkembangan
bangsa-bangsa

2. Interdependensi dan
pembagian peran

3. Heterogenitas dan
kemungkinan konflik
horizontal

4. Mutual trust

Tugas mandiri, kerja
kelompok, diskusi pleno
dan ulasan pakar rujuk

5

3 Visi Indonesia masa
depan

1. Demokrasi
2. Humanitas
3. Hak asasi manusia
4. Indikator daya saing

bangsa

Kerja mandiri, Diskusi dan
ulasan pakar rujuk

5

4 Indikator
kesejahteraan

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Ekonomi

Kerja mandiri, diskusi dan
ulasan pakar rujuk

3

5 Analisis dan
diagnosis politik,
sosial, ekonomi dan
budaya

1. Macam & sumber
data/informasi

2. Analisis data
3. Diagnosis
4. Solusi

Kerja mandiri, studi kasus
dan diskusi

10

6 Manajemen wacana
publik

1. Analisis wacana
2. Struktur wacana
3. Strategi sosialisasi

wacana

Ceramah, kerja kelompok
dan diskusi pleno

13

Jumlah 38

3.5. Layanan Beasiswa bagi Mahasiswa

Layanan beasiswa bagi mahasiswa merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada
semua kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi terutama bagi mahasiswa yang
kesulitan secara ekonomi, selain itu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi baik
akademik maupun non akademik untuk mendorong semangat belajar para mahasiswa
sehingga prestasi mahasiswa dapat terus meningkat dan berpengaruh pada kualitas



pendidikan. Layanan beasiswa bagi mahasiswa dikelola oleh Bagian Kesma Sub Bagian
Beasiswa dibawah naungan Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama UNU Blitar. Adapun jenis
beasiswa yang ada di UNU Blitar adalah sebagai berikut.

3.6. Layanan Kesehatan bagi Mahasiswa

Layanan kesehatan bagi mahasiswa UNU Blitar berhubungan tentang tindak pencegahan dan
pertolongan terhadap mahasiswa aktif UNU Blitar. Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh
oleh mahasiswa di Klinik Rawat Inap Siti Khodijah sebagai mitra UNU Blitar adalah:

a. Kesehatan umum
b. Vaksin
c. Konsultasi kesehatan
d. IGD dan rawat inap

Pelayanan dokter dilakukan setiap hari kerja pada pukul 07.00 - 11.00 WIB dan pelayanan
lainnya selama 24 jam. Jika dalam penanganan kesehatan di Klinik Rawat Inap Siti Khodijah
perlu dirujuk ke rumah sakit, maka klinik akan memberikan surat rujukan untuk memudahkan
proses administrasi di rumah sakit yang dirujuk.



BAB IV

PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

4.1. Bidang Kegiatan Mahasiswa

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan kreativitas, minat bakat,

kesejahteraan mahasiswa, karir dan alumni, karakter dan bakti sosial/pengabdian kepada

masyarakat.

4.1.1. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

a. mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif,

inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;

b. mengembangkan kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian

mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada

berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;

c. menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan

ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diadakan Kemendikbud

maupun stakeholder lainya: Mawapres, ONMIPA, PKM, NUDC, PPK ORMAWA, LKTI,

Presentasi Ilmiah dalam Seminar/Simposium nasional/internasional, Publikasi artikel

ilmiah pada Jurnal nasional/internasional, publikasi karya jurnalistik pada media massa

tingkat nasional; dan perolehan HKI.

4.1.2. Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, dan Ormawa
Kegiatan ini dikelola oleh P3M berkoordinasi dengan Bagian Minat dan Bakat. Kegiatan
pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olahraga dan seni budaya. Kegiatan ini
sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olahraga/seni
dan cabang-cabangnya;
a) Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas) dan Liga Olahraga Mahasiswa

b) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)

c) Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas)

d) Kegiatan Kemahasiswaan Antar PT Tingkat Nasional

e) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)

4.1.3. Kegiatan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
Kegiatan ini dikelola oleh PKK berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa.
Kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan meliputi kegiatan pengembangan karir,
pengembangan keterampilan wirausaha, dan pemberdayaan alumni. Kegiatan ini sekaligus
untuk mempersiapkan sistem informasi alumni dan dunia kerja:

a) Pengembangan Karir mahasiswa

b) Program Pendampingan pengembangan Karir

c) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)

d) Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)

e) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker)



f) Expo Pusat Karir/Job Fair

g) Tracer Study Tingkat Nasional

h) Diseminasi pengembangan Karir, Tracer Study dan Sindikker

i) Pemberdayaan Alumni

j) Studium General Kewirausahaan

k) Program Mahasiswa Wirausaha

l) Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

m) Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)

n) Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM)

4.1.4. Bidang Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengembangan karakter ditujukan untuk memantapkan diri sebagai masyarakat
ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun;
serta menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa,
melalui;

a) Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
b) Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
c) Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills

mahasiswa.
d) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
e) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
f) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
g) Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan

(bullying).
h) Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau green campus
i) Kegiatan pengembangan rohani dan spiritual mahasiswa

4.1.5. Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa
Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/ pembimbingan dan
konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), Koperasi
Mahasiswa, dan penyediaan beasiswa melalui;
a) Penyediaan program beasiswa dan dana bantuan pendidikan (KIP-K, Beasiswa Prestasi

Akademik dan Non Akademik, Beasiswa Tahfidz, dll)

b) Kerjasama dengan klinik untuk menjamin kesehatan mahasiswa

c) Kegiatan konseling

d) Koperasi Mahasiswa

4.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diuraikan pada sub bab 3.1 diselenggarakan dalam

bentuk:

a) PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) Universitas Nahdlatul Ulama

Blitar.

b) Latihan Dasar Kepemimpinan

c) Pembinaan/Lomba program kreativitas dan karya tulis ilmiah



d) Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat

e) Seminar/Workshop/Pelatihan

f) Pembinaan Ormawa

g) Kewirausahaan, Karya IPTEKS Mahasiswa, Seni Budaya

h) Pengabdian kepada Masyarakat

i) Delegasi Kegiatan atau Kompetisi

4.3. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: 1) kegiatan mahasiswa skala pembinaan,

2) kegiatan mahasiswa skala penguatan, dan 3) kegiatan mahasiswa skala pengembangan,

dan 4) kegiatan mahasiswa unggulan.

Gambar 4.1. Diagram Kategori Kegiatan Mahasiswa

4.3.1. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan

Kegiatan mahasiswa skala Pembinaan adalah kegiatan mahasiswa yang dengan kriteria

sebagai berikut:

a) Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas skill/kompetensi mahasiswa

dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi pada tingkat

institusi;

b) Kegiatan dilaksanakan oleh ormawa dan peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif;

c) Yang termasuk kegiatan di level pembinaan antara lain:

- kegiatan olahraga/seni antar program studi,

- kegiatan kebersamaan dengan mahasiswa baru (inagurasi)

- kegiatan pembinaan terhadap kegiatan yang berorientasi prestasi di lingkungan

fakultas,

- kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa fakultas/ perguruan tinggi lain/pihak Luar,

- pelatihan bidang ipteks tertentu,



- pertemuan organisasi ormawa fakultas sejenis antar perguruan tinggi,

- kegiatan tidak berorientasi prestasi, seperti: pembinaan karakter (mental, spiritual

dan moral), pembinaan anggota ormawa, konsolidasi pengurus ormawa, penerimaan

anggota, rapat anggota tahunan untuk pemilihan pengurus, dies ormawa, peduli

sosial dan lingkungan.

4.3.2. Kegiatan Mahasiswa skala Penguatan

Kegiatan mahasiswa skala penguatan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria

sebagai berikut.

a) Kegiatan Mahasiswa ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis

kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat wilayah/nasional/ regional/internasional

untuk mengikuti lomba antar institusi/ nasional/ tingkat regional/ internasional;

b) Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penguatan antara lain:

- kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa level universitas dengan peserta mahasiswa

dari fakultas lain;

- kegiatan berorientasi mencari bibit/mahasiswa berbakat yang ditindaklanjuti dengan

membentuk Tim Universitas;

- kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa universitas lain di level fakultas;

- kegiatan berlabel regional dengan peserta perguruan tinggi lain

4.3.3. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan

Kegiatan mahasiswa level pengembangan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria

sebagai berikut.

a) Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi

nasional;

b) Mahasiswa/tim yang diikutsertakan kegiatan merupakan tim bentukan berdasarkan

prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level universitas atau yang menjadi

peserta kegiatan adalah ormawa universitas dari berbagai provinsi dengan target prestasi;

c) Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pengembangan antara lain:

- kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa lain di level universitas atau organisasi

profesi/olahraga dan seni dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa/ormawa

fakultas dengan target prestasi;

- kegiatan ormawa dari Perguruan Tinggi lain/pihak Luar berlabel nasional.

4.3.4. Kegiatan Mahasiswa Unggulan

Kegiatan mahasiswa skala unggulan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria

sebagai berikut:

a) Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi

mahasiswa/tim mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar pada level nasional/

internasional;

b) Peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif dengan target prestasi nasional/internasional

yang merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi hasil seleksi di level universitas yang



perlu dipersiapkan untuk berkompetisi dengan pembinaan secara reguler dan intensif;

c) Yang termasuk dalam kategori kegiatan unggulan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kementerian Dikbud-Ristek dan atau Asosiasi Profesi tingkat nasional/internasional yang

terkonfirmasi kredibilitasnya.

d) Jenis kegiatan mahasiswa unggulan meliputi tingkat nasional dan internasional, yaitu :

Kegiatan Tingkat Nasional

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)

PKM secara umum bertujuan untuk meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif,

visioner, solutif dan mandiri. Meningkatkan mutu mahasiswa di PT agar kelak dapat

menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan dapat menerapkan

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Secara

garis besar PKM dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu PKM Proposal yang meliputi

PKM-RE, PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KI, PKM-KC, dan PKM-VGK yang

selanjutnya disebut dengan PKM 8 bidang, dan PKM karya tulis yang selanjutnya disebut

PKM-GFT dan PKM-AI. Tahap kegiatan PKM 8 dibagi menjadi lima kegiatan, yaitu: a)

pengusulan, b) desk evaluasi dan penerapan proposal yang didanai, c) pelaksanaan dan

pelaporan, d) monitoring dan evaluasi, dan e) PIMNAS. Sedangkan PKM 2 Bidang dibagi

dalam tiga kegiatan, yaitu (1) pengusulan, dan (2) desk evaluasi dan (3) penetapan

proposal yang mendapatkan insentif, selanjutnya pihak Direktorat Kemahasiswaan akan

menentukan kelompok PKM-GFT yang diundang ke PIMNAS.

2. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA)

Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) adalah

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui Ikatan

Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mahasiswa membawa inovasi teknologi ke desa sesuai

dengan potensi dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Mahasiswa bekerja

bersama dengan masyarakat desa dalam upaya menyelesaikan satu titik masalah di

masyarakat melalui aplikasi teknologi dengan menggunakan strategi pemberdayaan

masyarakat, pendekatan kelompok, perintisan kemitraan dan mengoptimalkan potensi

lokal. Tujuan PPK ORMAWA adalah mengembangkan soft skills dan hard skills mahasiswa

serta mampu membangkitkan, menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat

pedesaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai program,

salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sehubungan dengan itu,

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun membangun desa, melalui PPK

ORMAWA untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Setiap usulan proposal harus

memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a) Diajukan oleh ketua pelaksana

diketahui oleh pimpinan organisasi pengusul (IOS, BEM, UKM) dan Dosen Pendamping,

disetujui oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan, b) Wajib menyertakan

surat pernyataan kesediaan kerjasama (bermaterai) dari kelompok masyarakat sasaran

yang diketahui oleh pemerintah desa, c) Wajib menyertakan surat keputusan legalitas

organisasi dari Rektor/Ketua/Direktur (intra kampus) atau Dirjen Pembelajaran dan

Kemahasiswaan (antar kampus) diajukan secara daring (online).



3. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

Program P2MW dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat

berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan

pendampingan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah

yang tertuang dalam Renstra Kemristekdikti untuk pengembangan entrepreneur pemula

dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan

kewirausahaan. Program P2MW bertujuan untuk menghasilkan karya kreatif, yang inovatif

dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan

studi. Pada program KBMI ini menitikberatkan pada orientasi proses bisnis dan hasil usaha

(profit). Kategori program mahasiswa yaitu pengembangan usaha bagi mahasiswa yang

sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Adapun komoditas jenis usaha yang

dihasilkan oleh mahasiswa dapat berupa usaha makanan dan minuman, jasa dan

perdagangan, industri kreatif, teknologi dan produksi/budi daya. Rintisan usaha ini

selanjutnya dapat menjadi salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan

memasuki pasar. Tujuan dari Program KBMI adalah Menumbuhkan karakter bisnis (sense

of business) untuk memulai dan mengembangkan usaha didukung dengan modal

yang diberikan dengan pendampingan secara terpadu, membangun keterampilan

wirausaha, dan menumbuhkembang-kan wirausaha baru. Sedangkan untuk mengukur

keberhasilan program dapat dilihat tercapai-tidaknya tujuan program yang secara umum

adalah pertama meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa wirausaha dan kedua

adalah meningkatnya unit bisnis mahasiswa yang berhasil dikembangkan. Sistematika

pengusulan program KBMI dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap diantaranya

adalah a) pengusulan, b) desk evaluasi dan penetapan, c) pelaksanaan dan pelaporan, d)

monitoring dan evaluasi dan, e) Expo KMI. Tahapan pengusulan proposal diawali dengan

penyiapan proposal program P2MW oleh mahasiswa bersama dosen pendamping di

Perguruan Tinggi asal mahasiswa. Pada tahap ini diharapkan setiap Perguruan Tinggi

melakukan seleksi internal untuk memilih proposal yang layak untuk diajukan ke Ditjen

Belmawa.

4. Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM)

Program IWDM ditujukan untuk mahasiswa yang baru dan telah memiliki usaha digital

agar dapat mengakselerasi lebih terarah dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2019, telah banyak wirausaha digital mahasiswa yang

bermunculan, bertumbuh dan ikut berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Mahasiswa dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah dirancang oleh

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,

dan Teknologi mulai dari proses seleksi, pendanaan, Student Startup Acceleration (SSA),

mentoring, hingga kesempatan untuk mempresentasikan usaha digital mahasiswa di

hadapan investor dan praktisi. Melalui program IWDM diharapkan mampu melahirkan

wirausaha digital baru serta memperkuat wirausaha digital yang berasal dari kalangan

perguruan tinggi. Dengan demikian mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing

lulusan serta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan dari program

IWDM adalah a) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk

melakukan kegiatan wirausaha digital; b) Mendukung terciptanya ekosistem wirausaha



digital mahasiswa di Indonesia khususnya di lingkungan perguruan tinggi; c)

Mengakselerasi pertumbuhan wirausaha digital mahasiswa hingga tahap Product Market

Fit; dan d) Membangun jejaring antar wirausaha digital mahasiswa. Sedangkan

manfaatnya adalah a) Membantu peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam

pembinaan wirausaha digital yang berprinsip pada pengembangan karakter; dan b)

Mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

5. Kompetisi Bangun Gedung Indonesia (KBGI)

KGBI merupakan salah satu kegiatan yang merangsang kreativitas mahasiswa dalam

merancang dan membangun bangunan. KGBI bertujuan untuk mendorong dan

menumbuh- kembangkan motivasi (minat) mahasiswa dalam bidang rancang-bangun,

bangunan rumah tinggal atau gedung dengan memperhatikan unsur kreativitas di dalam

rancangannya. Selain itu, untuk menguji kehandalan di dalam memikul beban lateral serta

untuk memperkenalkan penggunaan material baja canai dingin sebagai komponen

struktural khususnya untuk bangunan rumah tinggal atau gedung.

6. Kontes Robot Indonesia (KRI)

KRI adalah kegiatan kontes bidang robotika yang dapat diikuti oleh tim mahasiswa dari

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Terdapat 5 (lima) divisi pada KRI, yaitu: a) Kontes

Robot Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) Indonesia (KRAI), b) Kontes Robot Pemadam

Api Indonesia (KRPAI) tipe beroda, c) Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) tipe

berkaki, d) Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI), dan e) Kontes Robot Sepak Bola

Indonesia (KRSBI). Tujuannya adalah a) agar Mahasiswa Indonesia makin terpacu untuk

berkarya dan berprestasi di tingkat dunia melalui ajang kreativitas kontes robot, b)

berkreasi mengikuti perkembangan dunia robotika yang secara tidak langsung juga akan

meningkatkan pemahaman dan penguasaan Iptek dan aplikasi robotika dalam dunia

industri masa depan.

7. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional (Pilmapres)

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga

beraktivitas untuk mengembangkan soft skills-nya agar menjadi lulusan yang mandiri,

penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan tangguh. Kemampuan

ini dapat diperoleh mahasiswa melalui pembekalan secara formal dalam kurikulum

pembelajaran, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Era persaingan bebas saat ini dibutuhkan

lulusan yang memiliki hard skills dan soft skills yang seimbang. Oleh karenanya di tiap

perguruan tinggi perlu melakukan identifikasi mahasiswa yang berprestasi di kedua

kompetensi itu dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang

berprestasi. Adapun tujuan dari kegiatan Pilmapres ini adalah: a) memilih dan

memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tinggi; b) memberikan

motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan

ekstrakurikuler sebagai wahana mensinergikan hard skills dan soft skills mahasiswa; dan c)

mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya akademik yang dapat

memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara

berkesinambungan.



8. National University Debate Championship (NUDC)

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional dan internasional

terus meningkat seiring dengan pemberlakukan pasar bebas dan atau peningkatan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta

kebutuhan tingkat profesionalisme (knowledge, hard skills, soft skills) yang semakin tinggi.

Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah

dirumuskan dalam National University Debating Championship (NUDC). Kegiatan debat

menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam Bahasa Inggris

sebagai Bahasa pengantar, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai

pengetahuan global, menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik. Tujuan

kegiatan debat Bahasa Inggris adalah: a) meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan

perguruan tinggi melalui media debat ilmiah; b) meningkatkan kemampuan bahasa Inggris

lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa; c) meningkatkan

kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu

bersaing di tingkat nasional maupun internasional; d) mengembangkan kemampuan

mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis; dan e)

memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan

internasional serta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. Sistem yang

digunakan dalam NUDC adalah sistem British Parliamentary (BP). Sistem ini adalah sistem

yang digunakan dalam World University Debating Championship (WUDC) atau lomba

debat antar perguruan tinggi tingkat dunia. Lomba diselenggarakan dalam 4 (empat) tahap

yaitu: tahap 1 tingkat perguruan tinggi yang menghasilkan 1 tim yang terdiri dari 2

mahasiswa sebagai debater dan 1 mahasiswa/dosen sebagai adjudicator. Pada tahap ke-2

yaitu seleksi wilayah yang akan menentukan 8 tim terbaik dari 14 wilayah peserta NUDC

peserta seleksi tingkat wilayah. Tahap ke-3 adalah tingkat nasional yang diikuti oleh tim

terbaik dari masing-masing wilayah I s.d. XIV yang berjumlah 110 tim, seluruh tim

berjumlah 330 orang yang terdiri atas 220 mahasiswa debaters dan 110 orang N1

adjudicators. Satu tim terbaik setelah 7 Babak Penyisihan dan 3 tim terbaik pada Grand

Final Main Draw akan diprioritaskan untuk mewakili Indonesia mengikuti tahap ke-4 yaitu

debat tingkat dunia World University Debating Championship (WUDC).

9. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)

KDMI adalah lomba debat tingkat nasional yang menggunakan Bahasa Indonesia untuk

menetapkan pola pembinaan mahasiswa serta memberi wadah perkembangan potensi

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu,

cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Kegiatan tahunan ini telah menjadi

ajang positif bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir

kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar

perguruan tinggi, memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa

dan budaya. KDMI mampu mendorong mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan

ide dalam bahasa Indonesia, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai

pengetahuan global, menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik. Di dalam

debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi suatu

masyarakat atau bangsa.



10. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA)

ONMIPA-PT sebagai bagian untuk mempersiapkan dan mendorong mahasiswa agar

meningkatkan prestasi dan mutu dalam bidang MIPA, tidak hanya di tingkat nasional tetapi

juga internasional. Olimpiade mulai diselenggarakan pada tahun 2009 dengan tiga bidang

lomba yaitu Matematika, Kimia dan Fisika. Mulai tahun 2011 bidang yang dilombakan

mencakup Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi. Lomba dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

Tahap I di tingkat perguruan tinggi; Tahap II tingkat wilayah untuk menentukan 50

mahasiswa terbaik, dan Tahap III di tingkat nasional yang menghasilkan 25 mahasiswa

terbaik. Tujuan dari Kompetisi Nasional MIPA-PT ini adalah: a) Mendorong peningkatan

kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa; b) Mendorong mahasiswa

untuk lebih mencintai bidang Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi; c) Mendorong

peningkatan kualitas dan memperluas wawasan staf pengajar; d) Memberikan masukan

untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang Matematika,

Fisika, Kimia, dan Biologi; dan e) Menjadi sarana promosi dan meningkatkan daya tarik

Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi di tengah-tengah masyarakat.

11. Paduan Suara Mahasiswa Nasional

Paduan suara mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia telah

berkembang pesat dan menjadi salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bidang seni

yang banyak diikuti oleh mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat mereka

dalam bernyanyi. Dengan latihan yang keras mereka tidak hanya meningkatkan kualitas

paduan suara itu sendiri tetapi juga akan membentuk jiwa kebersamaan, tanggung jawab,

disiplin yang tinggi serta mampu menghargai kebersamaan sebagai sesama anak bangsa

yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Dengan segala

kemampuan di atas diharapkan para pemimpin Indonesia di kemudian hari akan

mempunyai integritas dan kompetensi yang baik. Tujuan kegiatan ini adalah a) Memupuk

rasa tanggung jawab dan disiplin sebagai seorang mahasiswa; b) Menjalin rasa

persahabatan antar perguruan tinggi di Indonesia melalui bidang seni khususnya paduan

suara; c) Mencintai budaya Indonesia melalui menyanyikan lagu-lagu daerah yang tersebar

dari Sabang sampai Merauke; dan d) Memupuk rasa cinta tanah air melalui lagu-lagu yang

bernuansa kebangsaan.

12. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)

Kompetisi Jembatan Indonesia merupakan satu kegiatan gabungan yang dalam rangka

untuk perangkaian pembangunan jembatan. Kompetisi ini terdiri dari tahap perancangan

dan konstruksi di arena lomba untuk membangun model jembatan berskala daerah

maupun nasional. Dalam pembangunan jembatan, mahasiswa/perancang harus mampu

menguasai beberapa kegiatan mulai dari survei lapangan, proses analisis dan

pembangunan fisik di lapangan. Oleh karena itu, pembuatan jembatan membutuhkan data

lengkap baik kondisi lingkungan maupun bahan konstruksi serta standar/peraturan. Tujuan

umum Kompetisi Jembatan Indonesia adalah untuk mendorong dan menumbuh-

kembangkan kreativitas mahasiswa dalam bidang perancangan dan konstruksi jembatan.

Secara khusus KJI bertujuan untuk a) menumbuhkan daya tarik bagi mahasiswa untuk

lebih mendalami perancangan dan pelaksanaan jembatan, b). memperdalam pemahaman

proses perancangan/ rekayasa jembatan sebagai bentuk aplikasi dari ilmu dasar dan



teknologi jembatan, dalam rangka menghasilkan suatu rancangan jembatan yang kuat,

kaku, ekonomis dan indah dan c) meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam bidang

pengembangan bidang teknologi jembatan

13. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)

Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) ini merupakan puncak kegiatan

kemahasiswaan di bidang pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang seni.

PEKSIMINAS merupakan kegiatan yang berkesinambungan guna memberikan wadah bagi

mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam

bidang seni, baik seni suara, seni pertunjukan, seni sastra, maupun seni rupa. Melalui

kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mampu meningkatkan dan mengembangkan

prestasi dan kreasi seninya untuk memperkaya budaya bangsa berdasarkan Bhinneka

Tunggal Ika

14. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)

GEMASTIK merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik

sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan

pemanfaatannya di Indonesia. Dalam tujuh tahun terakhir telah diadakan GemasTIK secara

berkesinambungan yang diharapkan dapat menjadi ajang untuk menyalurkan kreativitas

mahasiswa dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat nasional.

Mahasiswa sebagai pilar penting dalam pembangunan Negara, diharapkan dapat

meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan TIK, dan dapat mengembangkan

potensinya besar sebagai agen perubahan melalui pengembangan IPTEK di masa kini dan

masa yang akan datang. Adapun tujuan secara umum adalah untuk menjembatani hasil

kreasi, inovasi dan pengembangan karya mahasiswa terkait teknologi informasi dan

komunikasi, serta sebagai ajang berbagi informasi terkait perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi antara pihak akademisi, industri dan pemerintah. Manfaat yang

diharapkan dari penyelenggaraan GemasTIK ini adalah dihasilkannya karya inovatif ilmiah

mahasiswa, tersebarnya informasi dan perkembangan TIK di Indonesia, serta

meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan manfaat penggunaan TIK

15. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK)

Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan merupakan

kompetisi yang tidak hanya mengevaluasi kemampuan akademik dan nalar mahasiswa

dalam bidang ilmu, tetapi juga merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan kemitraan

antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah. Dengan tema Mempersiapkan Tata

Masyarakat 5.0 serta Pemberdayaan Bonus Demografi dengan Kontribusi Nyata Ilmu

Bisnis, Manajemen dan Keuangan pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dunia dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan rangkaian

kegiatan pada kompetisi ini dibagi menjadi dua yakni rangkaian kegiatan utama dan

rangkaian kegiatan pendamping. Rangkaian kegiatan utama terdiri dari 5 kategori

perlombaan yang mencakup perencanaan bisnis dengan aspek SDG, analisis kasus bisnis

bidang manajemen operasional, riset investasi, bidang keuangan audit investigatif, dan

bidang komersialisasi riset dan teknologi dan 1 kategori khusus bidang penulisan essay

ilmiah. Kegiatan di setiap bidang lomba ini diharapkan dapat memberikan akselerasi

pembelajaran untuk menganalisis kasus bisnis/manajemen secara menyeluruh baik dari



sisi mahasiswa maupun dosen.

16. Perlombaan/kompetisi lainnya dari Pusat Prestasi Nasional.

Kegiatan Tingkat Internasional
1. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/World Debate Championship (WUDC).

World Debate Championship merupakan ajang lomba debat dengan skala

internasional/tingkat dunia. Level ini merupakan level paling bergengsi dunia debat bahasa

Inggris. Lomba ini mempertemukan debaters terbaik seluruh dunia dari seluruh universitas

yang ada. Lomba tahunan ini jelas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

dapat berinteraksi dan berprestasi secara internasional. Dalam perjalanan mengikuti

WUDC, mahasiswa perwakilan Indonesia telah berperan aktif menjadikan Indonesia

menjadi negara kategori A, yaitu negara yang dengan konsisten mengirimkan tim debat

dengan jumlah lebih dari 4 tim setiap tahunnya. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia telah

mampu menjadi negara yang berkompetisi di level dunia. Keuntungan menjadi negara

kategori A adalah kesempatan Indonesia untuk berbicara di level Council dunia menjadi

lebih terbuka, karena Indonesia mendapatkan vote sejumlah 4. Pada waktu menjadi

negara kategori C, Indonesia tidak mendapat vote, dan kategori B Indonesia hanya

mendapat 1 vote. Dengan demikian, dalam rapat council, Indonesia mampu mewarnai

dengan daya tawar negara yang seimbang dengan negara-negara maju.

Lomba ini menggunakan sistem BP (British Parliamentary) yang dalam satu round debat

terdiri atas dua tim yang berada di sisi government (affirmatif) dan dua tim lain menjadi

opposition (negatif). Keempat tim memperdebatkan satu topik yang dikeluarkan secara

impromtu atau spontan. Terdapat tiga kategori dalam WUDC. Pertama adalah open break

atau kategori untuk native speakers atau English as a Proficient Language. Kedua adalah

ESL (English as a Second Language), dan yang ketiga adalah EFL (English as a Foreign

Language). WUDC terdiri atas dua babak yaitu babak penyisihan (preliminary rounds) dan

babak final. Dalam penyisihannya terdapat sembilan kali preliminary rounds. Tujuan

kegiatan debat Bahasa Inggris adalah: a) meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan

perguruan tinggi melalui media debat ilmiah; b) meningkatkan kemampuan bahasa Inggris

lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa; c) meningkatkan

kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu

bersaing di tingkat nasional maupun internasional; d) mengembangkan kemampuan

mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis; dan e)

memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan

internasional serta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

2. International Mathematics Championship (IMC).

Internasional Mathematic Championship merupakan event/kegiatan kompetisi

matematika tingkat internasional. Perekrutan mahasiswa peserta dilakukan melalui

beberapa tahap sebagai berikut: seleksi tingkat universitas, seleksi tingkat wilayah, dan

seleksi tingkat nasional. Pada tingkat universitas, masing-masing universitas memilih 7

orang mahasiswa yang terbaik untuk kemudian di seleksi di tingkat wilayah. Dari seleksi



nasional yang diikuti oleh 1318 orang mahasiswa yang berasal dari 263 perguruan tinggi

negeri dan swasta, terpilih 64 orang mahasiswa terbaik. Para mahasiswa terpilih tersebut

diundang untuk mengikuti seleksi tingkat nasional dalam kegiatan Olimpiade Nasional

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari

keikutsertaan mahasiswa Indonesia pada kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan

kualitas lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesempatan

meraih prestasi pada tingkat internasional kepada para mahasiswa yang berbakat di

bidang ilmu-ilmu dasar terutama matematika.

3. ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocon.

ABU Robocon adalah kompetisi robot bagi mahasiswa se- Asia Pasifik yang dilaksanakan

setiap tahun. Pada pelaksanaannya robot harus untuk menyelesaikan tugasnya dalam

waktu yang telah ditentukan. Dalam sejarahnya penyelenggaraan kompetisi ini sudah

dimulai sejak tahun 2012 di Tokyo, Jepang yang digagas oleh Asia-Pacific Broadcasting

Union. Tujuan dari kompetisi di antaranya adalah untuk mempertemukan bakat-bakat

muda dalam dunia robot, selain itu kontestasi ini juga bertujuan untuk membantu

menciptakan tali persahabatan antara mahasiswa se-Asia Pasifik di mana mahasiswa

tersebut yang akan memimpin negara mereka di abad 21. Manfaat dari mengikuti

kompetisi ini adalah untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa Indonesia dalam bidang

robotik, meningkatkan SDM Indonesia untuk mengisi kebutuhan digitalisasi dan robotika.

4. International Robot Contest.

Kontes robot internasional yang diselenggarakan setiap tahunnya di Trinity College, USA

merupakan kontes robot yang dirancang untuk diikuti oleh mahasiswa perwakilan

Indonesia melalui Ditjen Belmawa. Untuk mengikuti kontes robot internasional ini

mahasiswa paling tidak harus melalui beberapa tahapan Kontes Pemadam Api Indonesia

(KRPAI) Berkaki di tingkat regional dan nasional. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat

regional akan dipertandingkan dalam even nasional dengan mempertemukan pemenang

dari tiap regional. Pemenang nasional akan dikirim oleh Ditjen Belmawa sebagai

perwakilan dari Indonesia ke Trinity College dalam ajang International Robot Contest.

Tujuan mengikuti ajang internasional ini adalah untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa

dalam dunia robotika internasional, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke

dalam dunia nyata, meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam pengembangan bidang

robotika internasional, sedangkan manfaatnya adalah mahasiswa dapat mengetahui

secara langsung dan berkompetisi dengan mahasiswa negara lain di ajang internasional,

selain ini menyiapkan SDM Indonesia untuk kebutuhan dunia robotika.



4.4. Waktu Kegiatan Mahasiswa

Waktu kegiatan mengacu kepada kalender kegiatan tingkat nasional dan internasional

seperti tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kalender Kegiatan Tingkat Nasional

No Jenis Kompetisi
Waktu *

(Bulan)

A. Tingkat Nasional

1 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Maret

2 Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) April

3 Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) April

4 Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) Mei

5 Kompetisi Bangun Gedung Indonesia (KBGI) Mei

6 Kontes Robot Indonesia (KRI) Juni

7 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional (Pilmapres) Juni

8 National University Debate Championship (NUDC) Juni

9 Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Juni

10 Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) Juni

11 Paduan Suara Mahasiswa Nasional Juni

12 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) Agustus

13 Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) Agustus

14 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Oktober

15 Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK) November

16 Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan

(KBMK)

November

B. Tingkat Internasional

1 World Debate Championship (WUDC) Oktober

2 International Mathematics Championship (IMC) Agustus

3 ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocon Juli

4 International Robot Contest (IRC)

Trinity

Maret



BAB V
PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

5.1. Prosedur Pengusulan Kegiatan Mahasiswa
Pengusulan kegiatan dilakukan dengan membuat proposal sesuai dengan ketentuan
masing-masing program. Usulan dibuat dalam bentuk softcopy diunggah ke laman pengelola
program.

5.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa
Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:
a) Buku pedoman
b) Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/TOR;
c) Pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/TOR wajib dikonsultasikan dengan Pembina
d) Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam jurnal kegiatan.

5.3. Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Mahasiswa
Setiap kegiatan mahasiswa perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dilakukan oleh Tim
Monev yang dibentuk oleh Panitia atau oleh Pimpinan Fakultas atau Universitas. Monev
bertujuan untuk memastikan bahwa luaran yang ditargetkan telah dapat dipenuhi dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku.
Selain luaran, maka setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan
sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalaman tambahan yang diperoleh selama
mengikuti kegiatan mahasiswa dimaksud. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam
atau surat keterangan. Dokumen ini nantinya akan menjadi lampiran Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI).

5.4. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa
a) Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan buku pedoman

masing-masing kegiatan.
b) Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan dan laporan

monitoring dan evaluasi.
c) Laporan diunggah pada sister kegiatan Ormawa.
d) Laporan yang sudah mendapat persetujuan bagian kemahasiswaan dicetak rangkap 3 (tiga)

eksemplar.



BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

6.1. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

6.1.1. Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi untuk perolehan prestasi diberikan

penghargaan secara berjenjang sesuai capaian mahasiswa yang bersangkutan:

1) mengunggah usulan kegiatan ke laman Kemendikbud (ka/angg.) 15/10 poin

2) usulan kegiatan dibiayai Kemendikbud (ka/angg.) 20/15 poin

3) finalis (peserta lomba) (ka/angg.) 25/20 poin

4) juara lomba setara emas (ka/angg.) 45/40 poin

5) juara setara perak (ka/angg.) 40/35 poin

6) juara setara perunggu (ka/angg.) 35/30 poin

7) juara harapan/paporit (ka/angg.) 30/25 poin

8) juara lomba setara emas bidang poster (ka/angg.) 35/30 poin

9) juara setara perak bidang poster (ka/angg.) 34/29 poin

10) juara setara perunggu bidang poster (ka/angg.) 33/28 poin

11) juara harapan/paporit bidang poster (ka/angg.) 32/27 poin

12) Setiap keikutsertaan dalam kegiatan diterbitkan sertifikat sebagai bagian SKPI

13) Juara lomba nasional/internasional diberikan apresiasi berupa insentif yang jumlahnya

ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

6.1.2. Pengelola dan Pembina

Penghargaan yang diberikan kepada pengelola kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai

berikut:

1) Pengelola Pusat (ka/sek.) 4/3 SKS

2) Pengelola Bagian (ka/sek) 3/2 SKS)

3) Pembina UKM 2 SKS (0,232 poin)

4) Kepanitiaan

(a) Penanggungjawab 2 SKS (0,250)

(b) Pengarah 1 SKS (0,268)

(c) Ketua 2 SKS (0,232 poin)

(d) Sekretaris 1 SKS (0,179)

(e) Anggota 1 SKS (0,179)

5) Reviewer internal 2 SKS (0,007)

6) Juri 2 SKS (0,2 poin)

7) Dosen Peserta TOT 2 SKS (tanpa remun)

8) Dosen Pembimbing

(a) pengunggah usulan 0,5 SKS (0,1)

(b) kegiatan didanai Belmawa 1 SKS/usulan (0,2/1/1)

(c) peserta/delegasi lomba 1 SKS (0,4)

(d) juara 2 SKS (1)



6.2 Sanksi Kegiatan Mahasiswa

a. Ormawa/UKM/mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka pimpinan universitas dapat memberi sanksi, berupa: peringatan tertulis

sampai batas waktu yang ditentukan, pengembalian biaya, serta sanksi lain yang ditetapkan

oleh pimpinan universitas;

b. Sebelum sanksi penghentian bantuan pendanaan/kegiatan, ormawa/UKM/mahasiswa diberi
kesempatan pembelaan dalam pertemuan khusus dengan pimpinan universitas.



BAB VI

PENUTUP

1. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan ini diberlakukan mulai Tahun 2022;

2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru

berlangsung;

3. Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh pimpinan

universitas;

4. Dengan diberlakukannya pedoman ini maka aturan-aturan yang tidak sesuai dengan

pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
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