
BAB II
 

TINJAUAN UMUM
 

KEMAHASISWAAN INDONESIA
 

2.1. MAHASISWA INDONESIA 

2.1.1. Mahasiswa Indonesia Sebagai Generasi Penerus 

Generasi muda merupakan generasi penerus kehidupan 

bangsa dan negara serta penerus tercapainya cita-cita. 

perjuangan bangsa dan negara. Berdasarkan lingkungan 

fungsionalnya generasi muda meliputi tiga !{e lompok, 

yaitu: 

a. Pelajar, yaitu pemuda yang masih menuntut 

pendidikan dan pelajaran di bangku sekolah secara 

formal. 

b.	 Mahasiswa, yaitu bagian dari generasi muda yang 

masih menuntut ilmu di Perguruan Tinggi atau 

Akademi. 

c.	 PAmnda, yaitu bagian dari ~enerasi muda Y8.ng 

tidak termasuk dalam kelompok pelajar dan 

mahasiswa. 

Generasi muda, termasuk mahasiswa di dalamnya, 

merupakan bagian yang cukup menentukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahasiswa Indone

sia turut memikul tanggung jawab generasi muda Indonesia. 

Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dari cita-cita 

perjuangan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan 

negara Indonesia. 

Seluruh generasi muda termasuk mahasiswa mempunyai 
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tanggung jawab moral yang besar dalam rangka meneapai 

eita-eita perjuangan bangsa dan negara Indonesia, yang 

dilandasi oleh semangat Kebangkitan Nasional, Sumpah 

Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Paneasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, demi kelangsungan pembangunan 

nasional. 

Dalam skala besar tanggung jawab tersebut meliputi: 

menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, 

berbaur menjadi satu bangsa Indonesia yang kokoh kuat, 

mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berke

mampuan pikir logis, berilmu tinggi dan berketrampilan 

serta bermoral Paneasila dan berbudi pekerti luhur, 

memelihara dan mengembangkan Demokrasi Paneasila serta 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban azasi warga negara 

dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ycUlg 

luhur guna mendorong dan menampung pcrubahan serta per

kembangan masyarakat yang positif dalam rangka pembaha

ruan bangsa dengan tetap mendasarkan diri pada kepribadi

an bangsa. 

Dipandang dari kedudukannya, mAhRsisw8 mempunYA; 

tanggnng i.aH...a.b. eSlms ia I untu k mf"~mbRngk itltan. kekua tan 

penalaran individual sebagai dasar yang paling menentukan 

dalam kemampuan berpikir analitis dan sintetis. Dengan 

begitu berarti bahwa mahasiswa, pada hakekatnya dalam 

konstelasi masyarakat ilmiah adalah sebagai manusia 

penganalisa. Sebagai penganalisa, mahasiswa bukan semata

mata meneari ijasah, tetapi menghasilkan gagasan yang 
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disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur, yang 

diharapkan mendekati pada hakekat ilmu pengetahuan. 

Apabila mahasiswa ingin menjadi salah satu faktor 

yang menentukan, maka faktor itu, sesuai dengan hake kat 

kemahasiswaannya adalah faktor kekuatan penalaran dan 

pemikiran individual. Penalaran yang teliti sekaligus 

juga merupakan dasar yang kuat bagi keluhuran dan 

kemantapan budi pekerti. Hal ini bukan berarti bahwa 

mahasiswa kehilangan aspirasi-aspirasi politik kemasyara

katannya sebagai warga negara. Sebagai warga negara ia 

tetap mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai warga 

negara secara utuh, termasuk pul~ dalam hak politik. 

2.1.2. Mahasiswa dan Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi dari 

pendidikan formal, mempunyai fungsi yang berdimensi tiga 

yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Dalam Garis

garis Besar Haluan Megara disebutkan bahwa Pergur-uan I! 

Tinggi terus dikembangkan dan diarahkan untuk mendidik 

mah[l.f"i i SHf1. agar mampu meningkatkRn dB.yo. pt~nalaran , 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwB penuh 

pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap masa depan bangsa dan negara. Disamping itu 

dalam Perguruan Tinggi juga dikembangkan kegiatan maha

siswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profe

sinya sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat mengem
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bangkan prestasinya dan berpartisipasi secara aktif dalam 

pembangunan. 

Perguruan Tinggi pada dasarnya merupakan asset 

nasional bagi bangsa dan negara karen a fungsi-fungsi yang 

dimilikinya. Perguruan Tinggi sebagai pusat kemajuan, 

melalui bidang-bidang garapnya yaitu ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kebudayaan diharapkan dapat mendorong, 

membimbing dan menggerakkan kehidupan masyarakat. Sejalan 

dengan itu Hendikbud Dr. Fuad Hasan mengemukakan : 

Dunia Perguruan Tinggi memang merupakan lingkungan 
yang memiliki ciri khasnya sebagai "academic 
milieu", akan tetapi urat nadinya tetap menyatu 
dengan kenyataan peri kehidupan eli sekelilingnya. 
Dengan demikian maka Perguruan Tinggi bukan sekedar 
gelanggang untuk bersibuk diri menekuni suatu 
disiplin ilmiah, melainkan juga merupakan kesempatan 
untuk persiapan diri bagi keterlibatan yang lebih 
besar dalam kehidupan manusir dan masyarakat serta 
dalam ikhtiar demi perbaikan. 

Jadi mahasiswa sebagai insan perguruan tinggi diha

rapkan tidnk hanya menjadi seorang ilmuwan disipliner, 

tetapi juga menjadi cendekiawan multi dimE":nGional, clinwn& 

secara esensial dapat dikatakan bahwa kekuasaan riil 

dalam masyarakat dipegang oleh cendekiawan-cendekiawan 

yang mengisi jaringan teknostruktur. Kenyataan in i ada 

karena dalam suatu masyarakat modern kekuasaan riil lahir 

dan berkembang dari kekuatan yang berkaitan dengan penge

tahuan dan pemikiran. 

Mahasi~jWfl , sebagai calon cendekiawan, dalam ma~;a 

pendidikannya di Perguruan Tinggi harus mempersiapkan 

l P·f -, t· e · "".. ..f~ '·-:d'I, ' I ~_,.'~. Q:. -A 1'.1:-,'· - -. ,"~·,r-j.l ~~:"."+I""' ;.;r"c:-·;, r-·,,~.,·-t:·C:-.. ro .. Or. Fu~d dL'\~ctn, :J"llibu,dn riEf, LDUO R PC,IC ;,.pco ... IJo ~'''(c Pb'",c,."u ".!, 0,1, ", .....'u" "t,,".'''.'.' 
iraan, Cipayung, Bogar I 7 Januari 1992. 
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d i r i dan sadar bahwa m.a.s..a.. kemahB s iswa an mernpa!"i):m kesem

patan yang berharga untuk persiapan dan pembekBlan untuk 

memantapkan citra kecendekiawannya. 

2.2. PENGEHBANGAN DAN PEHBINAAN KEHAHASISWAAN2 

2.2.1 .. Pengembangan Kemahasiswaan 

Pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas nasional 

yang penting. sebagai sub sistem pendidikan tinggi dan 

salah satu usaha pembangunan di bidang pendidikan yang 

tidak dapat lepas dari kebijaksanaan pendidikan nasional 

setta merupakan bag ian integral dari pengembangan 

perguruan tinggi. 

Pola Pengembangan Kemahasiswaan diatur tersendiri 

dalam keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No 26/DIKTI/ 

Kep/1988 tanggal 25 Juni 1988. Pola Pengembangan 

Kemahasiswaan ini berisi inti cakupan berupa pengertian, 

dasar, tujuan dan sasaran. yakni ; 

a. Pengertian 

Pengembangan Kemahasiswaan adalah suatu usaha 

pendidikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, 

berencana. teratur. terarah, dan bertanggun g 

jawab untuk mengembangkan sikap, kepribadian. 

pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa, dalam 

2.Berdasar~an : Keputusan Dirjen Di*ti Dercikbud RI tkt, 26iDIKTI/Kep/198B tentang PaIa Pengembangan 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lir~*ungan Departemen Pendidi*an dan Kebudayaan, Jakarta, 25 Juni 1983. 
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mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

b.	 Dasar dan Tujuan 

Pengembangan Kemahasiswaan dilaksanakan ber

dasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan pen

didikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara. 

c.	 Sasaran 

Sasaran umum pengembangan kemahasiswaan adalah 

agar mahasiswa memiliki dedikasi dan. kepelopnran 

dalam pembangunan serta memil'iki ketahanan IrlJm.=. 

i.al.. 

Sasaran khusus pengembangan kemahasiswaan adalah 

dimilikinya oleh mahasiswa sikap ilmiah dan sjkap 

keahlian (profesionalisme) yang diharapkan dapat 

selalu melekat dalam mengembangkan profesi 

setelah selesai menempuh pendidikan tinggi. 

Kegiatan pendidikan dalam rangka pengembangan kema

hasiswaan ini menyangkut segi ko-kurikuler dalam sistem 

pendidikan tinggi. maka segala usaha dalam rangka ini 

harus menunjang dan melengkapi kegiatan kurikuler sehing

ga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan dengan 

baik. Berhasilnya usaha pengembangan kemahasiswaan ini 

tergantung pada sikap dan partisipasi civitas academica 

dan seluruh warga perguruan tiuggi serta alumninya. 

Hubungan serasi dan saling mendukung antara komponen

komponen yang membentuk sistem pendidikan tinggi itu 
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sangat menentukan hasil usaha pengembangan kemahasiswaan. 

2.2.2.	 Materi Pengembangan Kemahasiswaan 

Materi pengembangan kemahasiswaan merupakan 

pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang diberikan 

dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan. yang, meliputi 

tiga segi berkaitan. yaitu 

a. Mahasiswa sebagai makhluk Tuhan 

Pendidikan kehidupan beragama. termasuk toleransi 

antar umat beragama dan penerapan nilai-nilainya. 

b.	 Mahasiswa sebagai individu 

Pembinaan fisik. pengembangan minat. bakat dan 

kegemaran. pengembangan penge-tahuan. kemampuan 

bernalar dan ketrampilan, pembinaan sikap dan 

kepribadian. 

c.	 Mahasiswa sebagai makhluk sosial 

Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial 

mencakup segi sosial. budaya. ekonomi, ideologi 

dan ketahanan nasional. kepemimpinan dan 

kesejahteraan. 

Program yang dikembangkan dari materi pengembangan 

di atas dapat dibagi menjadi bidang-bidang meliputi : 

a.	 Bidang kebutuhan mahasiswa yang harus dilayani 

lembagamahasiswa. yaitu 

1.	 Bidang Penalaran 

2.	 Bidang Minat. Bakat dan Kegemaran 
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3. Bidang Kesejahteraan (jasmani dan rohani) 

b. Bidang pengabdian pada masyarakat. 

Bidang-bidang materi kegiatan pengembangan 

kemahasiswaan akan selalu mempunyai konteks ilmiah dan 

memiliki relevansi ilmiah. Prioritas utama kegiatan 

pembinaan ilmiah, agar mahasiswa tidak asing c1engan 

dunianya, ialah dunia ilmiah. 

2.2.3. Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan 

Mahasiswa sebagai bagian terpenting dari generasi 

muda ternyata telah mengambil peranan yang penting dalam 

perjuangan di Indonesia, bahkan sejak sebelum masa 

kemerdekaan. Peran yang dimainkan mahasiswa dalam 

pergerakan bangsanya hingga membawa kemerdekaan" seperti 

sekarang ini. 

Secara historik pembinaan kemahasiswaan di Indonesia 

dilakukan melalui wadah organisasi. Dua macam organisasi 

mahasiswa berdasarkan lingkungan kegiatannya yaitu 

organisasi mahasiswa ekstra universiter dan organisasi 

mahasiswa intra universiter. 

Organisasi mahasiswa ekstra universiter lebih 

1I'Ien it ik-beratkan kepada kehidupan mahasiswa sebagai 

makhluk sosial. Menurut sejarah yang lebih dulu ada di 

Indonesia adalah organisasi ekstra universiter yakni pada 

jaman Hindia belanda sedangkan organisasi intra 

universiter baru ada pada jaman kemerdekaan. Organisasi 

mahasiswa ekstra universiter yang ada di Indonesia dapat 
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digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan : agama, 

politik partai/golongan dan lokalitas. Organisasi maha

siswa ekstra mahasiswa ini masih berkembang baik pada 

saat ini sesuai dengan identitasnya masing-masing. 

Organisasi mahasiswa intra universiter meletakkan 

titik berat pada kehidupan mahasiswa sebagai makhluk 

belajar di dalam kampus. Organisasi intra ini mempunyai 

dinamika tersendiri dalam perkembangannya, seperti 

tersebut di bawah ini 

a.	 Periode 1950-an - 1978 

Periode ini adalah awal keberadaan organisasi 

mahasiswa intra universiter yang berupa Dewan 

Mahasiswa sebagai lembaga tinggi organisasi 

kemahasiswaan universitas. 

b.	 Periode 1978 - 1990 

Pada tahun 1978 muncullah konsep Normalisasi 

Kehidupan Kampus (NKK) yang dimaksudkan sebagai 

alternatif baru dalam ketatalaksanaan lembaga 

kemahasiswaan di perguruan tinggi, disampaikan 

oleh Menteri P & K Daoed Joesuf dengan Surat 

Keputusan No. 0156/U/1978 tanggal 19 April 1978 

dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) 

sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan 

tingkat universitas. 

c.	 Periode 1990 - .... 

Pada tahun 1990, Mendikbud Fuad Hasan memunculkan 

konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) 
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untuk menggatikan konsep NKK/BKK, dengan Surat 

Keputusan Mendikbud No. 0457/0/1990 tenatng 

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 

Perguruan Tinggi. 

2.3. WADAH KEGIATAN PENGEKBANGAN DAN PEMBINAAN KE

KAHASISWAAN 

2.3.1. Tuntutan Pengadaan Wadah Fisik 

Motivasi untuk melakukan upaya pengembangan dan 

pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi timbul 

setelah dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak dewasa 

ini. Hal ini terkait dengan peningkatan penyediaan sarana 

maupun prasarana yang diperlukan. Sedangkan kebutuhan 

akan wadah fisik merupakan akibat adanya potensi-potensi 
I 

yang dimiliki perguruan tinggi dan kegiatan mahasiswanya. 
·1 

Oleh sebab itu fasilitas wadah fisik (bangunan) khusus 

untuk kegiatan pengembangan dan pembinaan mutlak harus 

ada, mengingat .3 

a.	 Pokok-pokok pikiran Pola Pengembangan 

Kemahasiswaan, bahwa " ..... Pengembangan Kemaha- I:· 

siswaan diselenggarakan dengan memperhatikan 

seluruh komponen pengembangan, yaitu keadaan 

mahasiswa, tenaga pembimbing, materi dana dan 

fasilitas, sarana program dan kelembagaan 

Sedangkan pelaksanaannya didasarkan atas pendeka

tan sistem". 

3. lbid • 
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b. Sasaran Umum Pola Pengembangan Kemahasiswaan, 

bahwa para mahasiswa dibimbing dalam k~giatan 

organisasi dan komunikasi dalam rangka latihan 

kepemimpinan kader organisasi muda terpelajar 

yang diharapkan menjadi calon pemimpin. 

c. Sasaran Khusus Pola Pengembangan Kemahasiswaan, 

untuk membina sikap ilmiah dfirr sik~ keahlian 

(profesionalisme). 

d. Materi Pengembangan Kemahasiswaan yang meliputi 

tiga segi yaitu mahasiswa sebagai makhluk Tuhan, 

mahasiswa sebagai makhluk individu dan mahasiswa 

sebagai makhluk sosial. 

e. Dana dan Fasilitas Pengembangan, bahwa : 

Penyelenggaraan Pola Pengembangan Kemahasiswaan 

memerlukan dana dan fasilitas yang memadai agar 

tujuan yang direncanakan dapat tercapai, serLti 

hendaknya mempergunakan fasilitas yang ada di 

kampus secara efektif dan efisien. 

Dengan pernyataan di atas maka pihak Perguruan 

Tinggi harus meroberi perhatian ~ kegjatan keroahasis

Raan dan memberikan pembinaan dan pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan antara lain dengan menyediakan wadah orga

nisasi dan unit kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk wadah 

fisiko 
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2.3.2. Aktivitas yang Diwadahi 

Pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan yang perlu 

diwadahi dalam suatu wujud fisik adalah meliputi kegiatan 

bidang penalaran, kegiatan bidang minat dan bakat, kegia

tan kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan kelembagaan 

(kesekretariatan). 

a.	 Kegiatan Bidang Penalaran 

Pengembangan kegiatan ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan ilmiah yang terorg~ni~ir deng~n 

baik dan tertib, sehingga dapat In..e.n.didih. dno 

mel Fl t i h m..a..h..as j s was e b Fl fLai.. Q..aLQT..l !::~end..tdLiaH ..fill !.ill..tuJ~ 

Irl..fmflendalikan diri. ~LLi_h_ir:.. intelektill!..l dan 

bertindak seeara ilmiah d..an n..r:..af..i:.sjoH..lU... Bentuk

nya berupa seminar, diskusi, eeramah dan pameran 

ilmiah yang dapat diwadahi dalam suatu ruang 

perLemuan ilmiah. 

b.	 Kegiatan Bidang Minat dan Bakat 

Di samp ing be laj ar, un tu k ill..eIl1£!....lihar....a.. ti esEd mbFlO g;=:I[j 

m.ental dID1. fifii.k, pada.. umumnya mahasiswa mempun

yai minat tertentu dalam bidang sosial dan bu

daya, olah raga, kesenian, rekreasi, pecinta alam 

dan lain-lain, sesuai selera dan bakat masing

roasing. Penyaluran kegiatan tersebut dalam wadah 

fisik di kampus dapat berupa Gedung Glah Raga, 

Gedung Kesenian ataupun Gedung Serbaguna maupun 

fasilitas dalam ruang terbuka seperti lapangan. 

c.	 Kegiatan Bidang Kesejahteraan 

Dengan meningkatnya kegiatan di kampus, mahasiswa 
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akan lebih banyak menghabiskan waktunya di kam

pus. Haka perIn t.,',:rswliFl H.Rr\Flb llntnk mp.layRn:i 

k.t.ibut,uban mahasiswa meliputi alwmoclasi., konsumsi, 

peralatan belajar dan lain-lain. Untuk memfasi

litasi kebutuhan tersebut maka perlu wadah seper

ti asrama, cafetaria, koperasi mahasiswa, bursa 

maupun poliklinik. 

d.	 Kegi8tan Bidang Kesekretariatan 

Banyaknya kegiatan kemahasiswaaan meliputi ketiga 

bidang di atas menyebabkan perlunya suatu orga

nisasi untuk mengatur manajemen kelembagaannya, 

dalam hal ini organisasi kemahasiswaan adalah 

sarana untuk melatih jiwa kepemimpinan. Oleh 

sebab itu dibutuhkan suatu LRSiliLau ur~ mewa

d...ahi kegiatan mana,iemen organisa:=;i !{t-:mahasjsw?,Q.U 

berupa ruang-ruang kesekretariatan. Ruang-ruang 

kesekretariatan ini mewadahi kegiatan 

organisasi/lembaga kemahasiswaan sesuai dengan 

struktur yang ada, serta kegiatan uni-unit khusus 

kemahasiswaan. 

2.3.3. Alternatif Wadah Fisik Kegiatan Kemahasiswaan 

Kebutuhan wadah fisik kegiatan kemahasiswaan sebagai 

akibat adanya berbagai perkembangan kegiatan 

kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang harus diimbangi 

dengan penyediaan wadah yang memadai. 

FasiJitas yang dapat diberikan adalah suatu wadah 
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kegiatan pengembangan dan pembinaan mahasiswa yang dapat 

berupa wujud fisik sebuah bangunan atau kelompok bangunan 

yang diharapkan mampu m~wadahi unit-unit kegiatan kemah a

siswaan yang timbul akibat adanya tuntutan kebutuhan 

kemahasiswaan. Fasilitas tersebut dapat berupa bangunan 

atau kelompok bangunan, dengan sebutan Gelanggang Haha

siswa 4 

Dalam memberikan alternatif wadah fisik guna membina 

dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan 

mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa 

meliputi bidang penalaran, minat dan baka.t serta 

kesejahteraan, Nur Effendi mengemukaka.n dalam thesisnya 

mengenai bentuk wadah "Gelanggang Mahasiswa", yaitu : 

Gelanggang Mahasiswa berfungsi memberikan kemung
kinan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk 
mempertinggi dan meningka.tkan kegiatan kokurikuler 
yang dapat mendukung kegiatan kurikulernya di dalam 
menunaikan tugas belajar di Perguruan Tinggi. Juga 
sebagai tempat komurllkasi anlar warga ka.mpus dalam 
meningkatkan wawasan almamater, serta terbuka 
kemungkinan bagi hubungan dengan masyarakat luar 
kampus. Sehingga tercipta suasnnn pembinaan 
kemahasiswaan scbagni Gub sistom pandidikan tingai 
dan dapat membawakan misi Tri ~Dharm3 Perguruan 
Tinggi serta berwawasan almamater.~ 

Selain itu wadah kegiatan pengembangan dan pembinaan 

mahasiswa dapat bernama lain meski esensinya masih sama, 

seperti diungkapkan oleh Eko Wahyono dalarn thesisnya 

mengenai bangunan "Pusat Kegiatan Pembinaan Hahasiswa.", 

yaitu: 

4 Ll"-t • L-t-r E"l-L-ng P"r.-s-l-'-r p-d- E-' I • P-r~-,·,lL.-r ~-'l---r I ~I ~_l __ ",h. i" , lid • d d I:" l::[r\o I I; Illd. d dlldd c: d clU • t:' iL~dl,U.l :::hl, .l~ ::!.,~t\\l 0- _d!d,i:' ...' ...dd.l ... :u.~ 

5,1101' EffE'ndi, GEJanggang Nahasiswa IKIP ';'og)'i'J:arta, Tr.Hi~ TL:~2.~ Ar.r:ir, JiJTA UG~l, '{Dqyakarta, 1986, 
hal. IV-12. 
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Pusat Kegiatan Pembinaan Mahasiswa adalah sarana 
untuk kegiatan yang bersifat kokurikuler, yang 
kegiatannya tidak akan lepas dari civitas akademika 
bersama-sama untuk mengabdi kepada rakyat, sesuai 
dengan butir ketiga dari Wawasan Almamater. Dari 
melihat kegiatan yang ditampung di Pusat Kegiatan 
Pembinaan Mahasiswa yaitu meliputi ti~a kegiatan 
pakak, minat dan bakat. penalaran dan kesejahteraan 
diharapkan dapat menjamin terealisBsinya tujuan 
pembinaan yaitu menjadikan mahasiswa sebagai makhluk 
sasisal yang mempunyai babot ilmiah dan berpikiran 
analitis dan sintetis dalam menghadapi permasalahan

linya. 

Jadi sebuah wadah fisik kegiatan kemahasiswaan mempunyai 

tugas untuk membina dan mengembangkan ke~iatan kemahasis

waan dan pembinaan mahasiswa. 

Dalam sebuah Kampus Perguruan Tinggi, Gelanggang 

Hahasiswa mewadahi semua kegiatan kemahasiswaan yang 

mempunyai lingkup pelayanan kegiatan kemahasiswaan menye

luruh dalam perguruan tinggi tersebut dengan aktivitas 

yang diwadahi meliputi kegiatan bidang penalaran, 

kegiatan bidang minat dan bakat, kegiatan bidang kese

jahteraan dan kegiatan bidang kesekretariatan. 
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JUTA UGM i hal. 39-40. 


