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No Nama Tim PIC
1. Koordinator Tim Revitalisasi Program Kemahasiswaan 1. Fanny Octavia

2. Gatot Dwiatmojo
2. Tim Sosialisasi, Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Dobby Wulung
3. Tim Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MB) Santi P. Mardikarno
4. Tim Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam Bela Negara 1. Muswar Muslim

2. Agustinus Pusaka
5. Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Firsan Nova
6. Tim Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Eka Yuniar
7. Tim Program Hibah Bina Desa (PHBD) Yono Karyono
8. Tim Bantuan Dana Pemberdayaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ardi Winata
9. Tim Program Belajar Bekerja Terpadu,  Cooperative Academic Education Programe 

(COOP)
Juliansyah

10. Tim Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Defrilina Saragih
11. Tim Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah Trisno Upoyo
12. Tim National University Debating Championship (NUDC) 1. Tommy Andrian

2. Fridolini
13. Tim Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi 

(ONMIPA-PT)
Budi Sumartono

14. Tim Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQ) 1. Sabarudin Nasir
2. Iyos Suparjo

15. Tim Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional (POMNAS) Jombrik
16. Tim Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Danny Faturahman
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Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru

Dirjen Belmawa Kemenristekdikti

• Program PKKMB merupakan program institusi bukan program 
mahasiswa, karena itu PKKMB menjadi tanggung jawab pimpinan 
perguruan tinggi dengan kepanitiaan melibatkan unsur pimpinan 
perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

• Perguruan tinggi dapat menerbitkan peraturan tentang tata perilaku 
mahasiswa yang berisi tata tertib dan sanksi untuk menghindari 
pelanggaran atas norma, etika, dan hukum;

• PKKMB diisi dengan materi tentang pengenalan kehidupan kampus 
baik akademik maupun non akademik disertai materi wawasan 
kebangsaan, kesadaran bela negara, pencegahan, penanggulangan 
dan penyalahgunaan narkoba, serta meredam radikalisme dengan 
metode yang tepat;
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Ruang Lingkup PKKMB
• Program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa 

baru untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang 
baru. 

• Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan 
idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, 
kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan 
generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung 
jawab dan tangguh.
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Pembinaan dan Pemberdayaan 
Menwa dalam Bela Negara

• Kegiatan ekstrakurikuler  mahasiswa di bidang pembentukan sikap 
mental, kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan 
karakter dan bela negara, serta olah keprajuritan perlu dilaksanakan 
melalui Resimen Mahasiswa Indonesia.
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Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) 

• PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai 
taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan 
penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. 

• Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang 
cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif, 
mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan 
kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun 
kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui 
kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni.
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Program Mahasiswa 
Wirausaha (PMW)

• Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa 
wirausaha (entrepreneurship) berbasis Ipteks kepada para 
mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (mindset) dari pencari 
kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) 
serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses 
menghadapi persaingan global. 

• Program ini juga bertujuan mendorong kelembagaan atau unit 
kewirausahaan di perguruan tinggi agar dapat mendukung 
pengembangan program-program kewirausahaan. 

• Sebagai hasil akhir, diharapkan terjadinya penurunan angka 
pengangguran lulusan pendidikan tinggi.
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Program Hibah Bina Desa 
(PHBD)

• Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 
mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM). 

• Mahasiswa pelaksana PHBD ini diharapkan mampu 
menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat 
di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, 
berwirausaha, dan sejahtera.
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Bantuan Dana Pemberdayaan 
Unit Kegiatan Mahasiswa 

• Untuk memudahkan bagi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa 
untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang 
akan dilaksanakan 

• Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melakukan evaluasi 
pemberian bantuan.
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Program Belajar Bekerja Terpadu,  
Cooperative Academic Education 

Programe (COOP)
• Memberikan bekal keterampilan bagi para mahasiswa sebelum lulus 

yaitu para mahasiswa menjalani program belajar bekerja selama 
kurun waktu tertentu (3-4 bulan) di sebuah industri. 

• Program ini dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan dunia 
industri dan dunia usaha (DIDU) khususnya yang berskala besar 
serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
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Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi (Mawapres)

• Memberikan motivasi berprestasi di kalangan mahasiswa dan 
menciptakan budaya akademik yang lebih baik. 

• Dapat diadopsi menjadi sebuah sistem pembinaan prestasi di 
perguruan tinggi. 

• Diselenggarakan dalam dua kelompok pemilihan:
– Mawapres Program Sarjana dan Mawapres Program Diploma. 
– Perbedaan penyelenggaraan terutama terletak pada prosedur 

pemilihan dan atau cara penilaian.
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• Sebagai salah satu upaya pembinaan mahasiswa terkait 
pengembangan organisasi mahasiswa sebagai wadah kegiatan ko 
dan ekstra kurikuler. 

• Bekal pengetahuan dan keterampilan manajerial untuk mengelola 
berbagai organisasi kemahasiswaan perlu dimiliki oleh para 
mahasiswa, terutama para mahasiswa yang terlibat langsung dan 
aktif di dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan baik di 
tingkat program studi, fakultas, maupun di tingkat universitas. 

• Salah satu bentuk upaya untuk memberi bekal tersebut adalah 
melalui pelatihan.
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National University Debating 
Championship 

• Lomba debat antarperguruan tinggi yang menjadi bagian penting 
dari kompetisi di era global. 

• Lomba debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan 
berbahasa Inggris yang baik dan kemampuan berargumentasi. 

• Kemampuan bahasa Inggris yang baik akan meningkatkan 
kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan 
masyarakat internasional. 

• Sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan 
kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan 
analisis yang logis dan faktual.
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Olimpiade Nasional Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam

• Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan akademik, 
wawasan dan kecintaan mahasiswa terhadap Matematika dan IPA 
serta peningkatan kualitas dan wawasan staf pengajar. 

• Melalui kegiatan ini diharapkan dapat juga diperoleh masukan untuk 
perbaikan mutu pendidikan tinggi khususnya di bidang MIPA serta 
ajang atau sarana promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik 
bidang studi, pelajaran atau matakuliah Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam di masyarakat.
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Musabaqah Tilawatil Qur’an 
Mahasiswa Nasional 

• Salah satu wahana pembinaan mental dan spiritual bagi mahasiswa 
sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dengan pemahaman dan penghayatan terhadap isi 
kandungan Al-Qur’an. 

• Hal ini mengingat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

• Serta mengembangkan potensi peserta didik agar manjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
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Pekan Olahraga Mahasiswa 
Tingkat Nasional (POMNAS) 

• Memupuk dan meningkatkan persatuan, kebersamaan, persahabatan 
antar-mahasiswa se Indonesia;

• Memupuk dan meningkatkan kesadaran Berbangsa dan Bernegara 
berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

• Meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat olahraga mahasiswa;
• Meningkatkan kebugaran jasmani, disiplin, dan sportivitas mahasiswa;
• Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga mahasiswa;
• Membantu pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan prestasi 

olahraga nasional dan Internasional;
• Menanamkan pendidikan karakter pada mahasiswa melalui olahraga.
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Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan 
Peningkatan Prestasi Akademik

• Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang 
orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya

• Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai 
prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

• Program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat 
Jumlah, dan Tepat Waktu. 

• Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para mahasiswa 
yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa atau 
bantuan biaya pendidikan, memudahkan bagi mahasiswa penerima 
untuk menjalankan hak dan kewajibannya.
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