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Pembinaan dan Pemberdayaan 
Menwa dalam Bela Negara

• Optimalisasi Program 
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Kesepakatan Bersama 
Empat Menteri

2. KEMENTERIAN DALAM 
NEGERI Nomor 
421.73/6660A/SJ

3. KEMENTERIAN RISET 
TEKNOLOGI DAN 
PENDIDIKAN TINGGI 
Nomor 6/M/MOU/XII/2014

4. KEMENTERIAN PEMUDA 
DAN OLAH RAGA Nomor 
1175 Tahun 2014
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1. KEMENTERIAN PERTAHANAN 
Nomor KB/11/XII/2014
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Maksud

• Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa 
Indonesia, 

• sehingga diperlukan keterlibatan seluruh 
Warga Negara Indonesia dalam upaya bela 
negara yang merupakan hak dan kewajiban 
Warga Negara Indonesia, 

• melalui Resimen Mahasiswa Indonesia

9dadangsolihin.blogspot.co.id



Tujuan Strategis

• Memantapkan wawasan kebangsaan, 
ideologi dan kewaspadaan nasional, 
pembauran bangsa, kesadaran dan 
kemampuan bela negara serta wawasan 
Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, 
Sosial, Budaya, dan Hukum segenap warga 
negara, 

• dengan didukung berperannya institusi-
institusi sosial dan budaya masyarakat bagi 
penguatan integrasi sosial, 
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• perlu melibatkan Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai 
pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat



Keikutsertaan Warga Negara 
dalam Pertahanan Negara

• Dengan telah terjadi perubahan paradigma 
di segala bidang kehidupan sosial 
kemasyarakatan, bangsa dan negara, 

• maka perlu menata kembali semua aspek 
kehidupan, 

• terutama keikutsertaan Warga Negara 
dalam Pertahanan Negara, 

• termasuk dalam hal pembinaan dan 
pemberdayaan Resimen Mahasiswa 
Indonesia dalam bela negara;
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Menwa sebagai Komponen Bangsa 
yang Potensial dan Terdidik 

• Hak, kewajiban dan peminatan dalam 
upaya bela negara mencakup mahasiswa, 
utamanya Resimen Mahasiswa 
Indonesia sebagai komponen bangsa 
yang potensial, terdidik maka perlu 
didayagunakan;
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Kegiatan Ekstrakurikuler  
melalui Menwa

• 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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Pembangunan SDM Pemuda 
melalui Menwa

• Dalam rangka: 
– penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan kepemimpinan, 
– kewirausahaan, serta 
– kepeloporan pemuda, 

• untuk mewujudkan tujuan pembangunan 
sumber daya manusia khususnya pemuda, 

• perlu melibatkan dan mengikutsertakan 
Resimen Mahasiswa Indonesia;
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Bela Negara
• Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di 

bidang pembentukan sikap mental, 
kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan, 
pendidikan karakter dan bela negara, serta 
olah keprajuritan yang dilaksanakan 
melalui Resimen Mahasiswa Indonesia.

• Unsur Dasar Bela Negara
1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi 

negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara
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Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) 
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• 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.

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



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),

– Menjadi calon/pengusaha yang 
tangguh dan sukses menghadapi 
persaingan global. 
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Program Hibah Bina Desa 
(PHBD)

• Untuk menumbuhkan rasa 
peduli dan berkontribusi 
kepada masyarakat di desa 
agar terbangun desa 
binaan yang aktif, mandiri, 
berwirausaha, dan 
sejahtera.
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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 bekerja sama dengan 
dunia industri dan dunia usaha 
(DIDU) khususnya yang berskala 
besar serta Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM).
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• Memberikan motivasi berprestasi di kalangan mahasiswa dan 
menciptakan budaya akademik yang lebih baik. 

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

Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi (Mawapres)
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Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa (LKMM)

• 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. 
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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

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