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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian 

Garis-garis Besar Haluan Program adalah suatu garis besar kebijaksanaan yang merupakan arahan program – program kerja Kabinet Keluarga Mahasiswa 

ITB untuk dilaksanakan secara sinergis dalam rangka mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa ITB. 

 

1.2 Landasan 

Pembentukan dan penetapan GBHP dilandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa ITB, sebagai perwujudan tugas 

dan kewenangan Kongres Keluarga Mahasiswa ITB. 

 

1.3 Tujuan 

Menyediakan arah yang jelas bagi pelaksanaan kerja Kabinet Mahasiswa ITB 2008 – 2009 demi terealisasinya tujuan Keluarga Mahasiswa ITB. 

 

1.4 Arahan Umum 

Menciptakan integrasi, kemandirian ekonomi, kepastian hukum, dan kepastian regenerasi organisasi menuju kemapanan KM ITB untuk dapat 

mengembalikan peran nyata ke masyarakat.  

 

1.5 Sistematika 

 Sistematika GBHP KM ITB 2009-2010 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian 

1.2 Landasan 



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG GARIS – GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KELUARGA MAHASISWA 2009-2010 

 

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
2009-2010  

3 

 

1.3 Tujuan 

1.4 Arahan Umum 

1.5 Sistematika 

BAB II POLA UMUM PROGRAM KABINET KELUARGA MAHASISWA ITB PERIODE 2009-2010 

2.1 Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi 

2.2 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2.3 Bidang Internal 

2.4 Bidang Eksternal 

2.5 Bidang Ekonomi 

BAB III PENUTUP 
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BAB II 

POLA UMUM PROGRAM KABINET KELUARGA MAHASISWA ITB PERIODE 2009-2010 

  

2.1   Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi 

 

2.1.1   Pendahuluan 

Organisasi kemahasiswaan dalam hal ini KM ITB harus mampu menghadapi berbagai perkembangan yang ada dengan tetap mempertahankan nilai-nilai 

kemahasiswaannya. Berbagai perubahan terus terjadi terkait sistem akademis, gejolak sosial di masyarakat, dan perubahan kultur adalah beberapa contoh 

perubahan yang telah terjadi di Bumi Ganesha saat ini, untuk itu Kabinet KM ITB sebagai lembaga eksekutif tertinggi, dalam keberlangsungannya harus 

memiliki fungsi yang dapat menanggapi berbagai perkembangan dan permasalahan yang ada dengan melalui pengkajian sehingga mampu memberikan solusi 

dan inovasi dalam mengoptimalkan peran kabinet untuk terus mengupayakan tercapainya tujuan organisasi yang tertera dalam Konsepsi dan AD/ART KM 

ITB, serta tetap mendorong partisipasi aktif seluruh elemen dalam KM ITB. 

Peran besar tersebut tidak akan pernah selesai tanpa adanya strategi dan perencanaan yang matang. Diperlukan adanya usaha untuk memperbaiki 

kemahasiswaan ITB, berdasarkan pemahaman yang baik tentang kemahasiswaan ITB, kepekaan terhadap kondisi di sekitar dan analis is yang mendalam. 

Untuk menjalankan peran tersebut maka Kabinet KM ITB perlu membuat suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana penelitian dan pengembangan 

organisasi. 

 

2.1.2   Pengertian 

Bidang penelitian dan pengembangan KM ITB adalah bidang yang mencakup akitvitas Kabinet untuk meneliti, mengkaji, mengevaluasi, serta memberikan 

solusi dan inovasi dalam optimalisasi peran Kabinet KM ITB dalam kerangka pencapaian tujuan KM ITB.  

 

2.1.3 Tujuan, arahan umum, dan parameter keberhasilan 
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Tujuan Arahan Parameter Keberhasilan 

Mengoptimalkan kinerja 

sistem internal Kabinet 

KM ITB 

Mengembangkan sistem manajemen administrasi 

dan keuangan yang efektif dan efisien 

 Tersusunnya laporan evaluasi kinerja kabinet KM ITB yang kemudian 

diserahkan kepada kongres setiap bulan 

 Tersusunnya laporan keuangan yang transparan dan diserahkan kepada 

kongres setiap bulan 

 Terdokumentasinya administrasi surat, arsip, dokumen, catatan rapat 

di setiap kegiatan kabinet KM ITB dengan baik 

Menyusun sistem pengelolaan dan pengembangan 

SDM yang optimal 

 Teranalisisnya kondisi dan kebutuhan di dalam internal kabinet KM 

ITB. 

 Adanya evaluasi dan perbaikan yang optimal terhadap upaya 

pengelolaan dan pengembangan SDM. 

 Terciptanya pembagian fungsi dan peran internal kabinet yang jelas  

  

Mengoptimalkan kinerja 

kabinet sebagai lembaga 

sentral dalam KM ITB 

Mengkaji upaya untuk mensinergiskan kegiatan 

KM ITB 

 Terciptanya mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi seluruh 

elemen KM ITB dalam upaya sinergisasi kegiatan KM ITB. 

Meneliti dan mengembangkan upaya untuk 

meningkatkan pelayanan akan kebutuhan massa 

dan lembaga dalam KM ITB 

 Terciptanya mekanisme pelayanan kebutuhan yang optimal 

 

Menyusun dan mempersiapkan pusat data yang 

dapat mendukung perkembangan organisasi KM 

ITB 

 Tersedianya data organisasi KM ITB yang  dapat menjawab kebutuhan 

seluruh elemen KM ITB dan dapat diakses dengan mudah yang terus 

diperbaharui secara berkelanjutan. 

 Terdapatnya informasi yang jelas terkait dana kemahasiswaan. 
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2.2       Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

2.2.1 Pendahuluan 

Pemuda, dalam hal ini mahasiswa, adalah aset yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa terkait dengan sejauh mana 

perhatiannya terhadap pengembangan generasi muda. Proses regenerasi kepemimpinan bangsa pasti akan bergulir pada generasi mudanya. Hingga masa itu 

tiba, diharapkan lahirnya generasi yang sadar akan potensi diri, bermotivasi kuat untuk senantiasa mengembangkannya dan  tanggap terhadap setiap 

permasalahan bangsa. Generasi yang unggul secara individu dan mampu bersinergi dengan berbagai keragaman potensi yang ada sebagai kekuatan kolektif 

yang masif. Sehingga mampu mengatasi permasalahan bangsa dan membawanya pada kondisi yang lebih baik. 

Penyiapan generasi adalah proses. Ada jurang yang terjal antara realitas dan harapan yang ingin dicapai untuk kemahasiswaan ITB. Kita masih belum 

menyadari secara penuh akan peran dan posisi kita dalam kerangka kebangsaan. Pengembangan potensi yang masih minim serta lemahnya karakter. 

Berdasarkan hal diatas, kampus yang merupakan pusat aktivitas mahasiswa, harus difungsikan seoptimal mungkin sebagai tempat penempaan potensi 

mahasiswa dan salah satu benteng pertahanan tata nilai yang bersumber pada kebenaran ilmiah, kebenaran universal, nilai-nilai religius dan kaidah moral. 

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka dipandang perlu adanya bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa untuk memfasilitasi gerak kondisi dan 

potensi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan. 

 

2.2.2 Pengertian 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa adalah bidang yang melakukan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas baik akademis 

maupun non akademis menuju terbentuknya mahasiswa yang sadar terhadap peran, posisi, potensi, dan tanggung jawab sebagai makhluk individu dan sosial 

sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap lingkungannya.  
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2.2.3 Tujuan, Arahan Umum dan Parameter Keberhasilan 

TUJUAN ARAHAN UMUM PARAMETER KEBERHASILAN 

Menerjemahkan RUK ke dalam bentuk 

teknis kaderisasi KM ITB 

 

 

 

 

Merusmuskan alur kaderisasi anggota KM 

ITB sesuai RUK yang melibatkan seluruh 

elemen KM ITB secara sinergis dan 

proporsional 

 

 Adanya alur kaderisasi yang memuat pembagian porsi 

pelaksanaan RUK 

 Terlibatkannya seluruh elemen KM ITB dalam penyusunan 

alur kaderisasi 

 Adanya mekanisme untuk mengukur pencapaian alur 

kaderisasi 

Membangun sumber daya mahaiswa yang 

sesuai dengan RUK 

 

 

 

 

Mengembangkan nilai dan karakter 

mahasiswa (sumber daya KM ITB) sesuai 

dengan RUK 

 Adanya program-program yang menjadi bentuk nilai turunan 

dari RUK 

 Membentuk lingkungan kampus yang 

kondusif  untuk menunjang pelaksanaan 

kaderisasi 

 Adanya usaha pelegalan kaderisasi bagi seluruh elemen KM 

ITB 
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2.3    Bidang Internal 

 

2.3.1 Pendahuluan  

Sebagai insan pendidikan, mahasiswa seharusnya menjadi individu yang kompeten dalam bidang akademis dan juga non-akademis secara luas, agar dapat 

mengemban tanggungjawabnya di masyarakat dengan baik di masa yang akan datang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, selain fungsi institusi akademis 

yang optimal, dibutuhkan pula sebuah wadah mahasiswa yang mandiri yang dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kompetensi mahasiswa secara 

sistematis dan terarah. 

Organisasi kemahasiswaan di ITB yang memiliki posisi sebagai lembaga sentral mahasiswa yaitu Keluarga Mahasiswa ITB, sepatutnya memiliki fungsi yang 

optimal untuk mahasiswa ITB. Karena itulah idealnya KM-ITB dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berkonsolidasi dalam 

KM-ITB.  

Namun pada kenyataannya, track record selama ini menunjukkan posisi KM-ITB dianggap lemah dan jauh dari mahasiswa, sehingga membuat potensi 

seluruh elemennya tidak dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama yang optimal. Terkait dengan hal tersebut, maka pengakaran dan konsolidasi 

elemen-elemen KM-ITB secara kultural dan struktural dipandang sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak. Sebab tanpa pengakaran dan konsolidasi 

internal maka akan sulit bagi KM-ITB untuk dapat mempertahankan fungsi dan eksistensinya sebagai lembaga sentral yang memperjuangkan kepentingan 

mahasiswa dan mewujudkan tujuannya sebagaimana tercantum dalam AD/ART KM-ITB. 

Harapan massa kampus ITB adalah bagaimana KM-ITB sebagai lembaga terpusat mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, dan hanya dengan 

hal inilah kepercayaan massa kampus ITB dapat diperoleh KM-ITB. Respon aktif dan solusi yang konkrit terhadap permasalahan mahasiswa diharapkan 

dapat menjadi salah satu media terciptanya hubungan yang lebih berkualitas antara KM-ITB dengan massanya. Dengan adanya pengakaran KM-ITB ini, 

maka upaya-upaya koordinasi dan integrasi dapat lebih diterima oleh massa kampus. Dalam usaha konsolidasi internal sendiri, sangat penting untuk dapat 

meningkatkan peran dan keterlibatan seluruh elemen KM-ITB secara optimal, sehingga rasa kepemilikan massa kampus terhadap lembaga KM-ITB dapat 

meningkat. Untuk mencapai hal ini maka KM-ITB dituntut untuk dapat lebih dekat, informatif, dan komunikatif dua arah dalam mengolah suatu proses 



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG GARIS – GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KELUARGA MAHASISWA 2009-2010 

 

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
2009-2010  

9 

 

perencanaan dan pelaksanaan, sehingga setiap kegiatan yang diselenggarakan mampu memenuhi harapan seluruh massa KM-ITB dan memberikan makna 

bagi kemahasiswaan ITB. 

 

2.3.2 Pengertian 

Bidang internal adalah bidang yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dalam bidang akademis dan non-akademis, termasuk 

diantaranya kebutuhan yang penting akan konsolidasi internal, dalam ruang lingkup KM ITB secara kultural maupun struktural.  

 

2.3.3 Tujuan, arahan umum, dan parameter keberhasilan 

 

Tujuan Arahan Umum Parameter Keberhasilan 

 

Memfasilitasi kebutuhan 

dasar mahasiswa ITB. 

 

Membantu penyelesaian masalah akademis  dan 

kesejahteraan yang dihadapi mahasiswa dan lembaga di 

dalam KM ITB. 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya badan/fasilitas yang mampu membantu menyelesaikan 

permasalahan akademis dan kesejahteraan mahasiswa secara 

terprogram dan optimal dengan memanfaatkan potensi lembaga-

lembaga dalam KM ITB. 

Memfasilitasi  aktualisasi diri dan aspirasi mahasiswa 

dalam KM ITB.  

Adanya fasilitas aktualisasi diri  dan aspirasi mahasiswa dalam KM 

ITB. 
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Melaksanakan fungsi 

komunikasi dan 

sosialisasi internal KM-

ITB. 

 

Mengadakan sarana komunikasi aktif bagi seluruh 

anggota KM-ITB. 

Adanya sarana komunikasi aktif bagi anggota KM-ITB yang 

difasilitasi oleh Kabinet minimal satu kali dalam sebulan. 

 

Mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Kabinet terhadap seluruh elemen KM-

ITB. 

 

Terkomunikasikannya program-program kerja dan kegiatan-kegiatan 

Kabinet KM-ITB kepada seluruh  anggota KM-ITB. 

 

 

 

Menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan 

oleh elemen KM-ITB 

 

Tersedianya media informasi yang efektif dan efisien untuk 

menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan anggota KM ITB 

dan dapat diakses oleh seluruh  anggota KM-ITB. 

 

 

Menginternalisasi dan melakukan pencerdasan isu-isu 

kepada seluruh anggota KM ITB 

Adanya mekanisme penginternalisasian dan pencerdasan isu-isu 

kepada seluruh anggota  KM ITB 

Membangun dan mempertahankan citra positif Kabinet  

di lingkungan KM-ITB. 

Terciptanya etos kerja yang baik pada kabinet KM ITB 

Terciptanya hubungan yang merakyat antara kabinet dengan seluruh 

elemen KM ITB 
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Melaksanakan fungsi 

konsolidasi, sinergisasi 

dan optimalisasi  

terhadap seluruh elemen 

KM-ITB. 

 

Menginternalisasi visi dan platform ke seluruh elemen 

KM ITB 

Terciptanya pemahaman seluruh anggota KM-ITB terhadap visi dan 

platform Kabinet KM ITB “Membuat Indonesia Tersenyum” 

Menjalin koordinasi yang baik ke seluruh KM ITB Terjalinnya koordinasi yang optimal antara seluruh elemen KM-ITB. 

Memfasilitasi ide dan potensi dalam lingkup KM-ITB. 
Terlaksananya suatu kegiatan yang menjadi satu ikon karya bersama 

seluruh elemen KM-ITB yang diwadahi oleh Kabinet KM-ITB. 

 

Mengembangkan 

budaya kampus.. 

 

Menanamkan pemahaman tentang wawasan lingkungan 

hidup kepada elemen-elemen kampus. 

Teraplikasikannya wawasan lingkungan hidup dalam kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh seluruh elemen KM-ITB. 

Menanamkan pemahaman tentang wawasan ke-

Indonesia-an kepada elemen-elemen kampus. 

 

Teraplikasikannya wawasan ke-Indonesia-an dalam kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh seluruh elemen KM-ITB. 

 

 

Menstimulasi peningkatan iklim beraktivitas, 

kebersamaan, kritis, integritas, kajian dan kepemilikan 

terhadap organisasi kemahasiswaan. 

 

Terciptanya iklim beraktivitas, kebersamaan, kritis, integritas, kajian 

dan kepemilikan terhadap organisasi kemahasiswaan. 

 

Mengembangkan budaya apresiasi terhadap elemen KM 

ITB. 
Adanya bentuk apresiasi terhadap elemen KM ITB 
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2.4   Bidang Eksternal 

 

2.4.1 Pendahuluan 

Bidang eksternal dalam GBHP dilandasi oleh tugas Perguruan Tinggi untuk membentuk manusia susila dan demokrat yang :  

1. Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya  

2. Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan 

3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat 

Serta mengingat tujuan KM ITB utnuk memberikan dorongan pada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa. Dalam 

pelaksanaannya, visi insan akademis yakni memiliki pola pandang yang menyeluruh tentang bentuk atau tatanan semua aspek kehidupan masa depan yang 

baik dan benar menurut kaidah ilmiah yang mutlak dibutuhkan. Visi tersebut adalah tugas dan bentuk batasan wilayah yang harus dihadapi setiap generasi 

yang sedang atau telah mengalami proses pendidikan. Oleh karena itu, KM ITB sebagai organisasi kemahasiswaan terpusat bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa kaidah ilmiah yang mutlak dibutuhkan itu mampu mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi ini yang harus membuat elemen-elemen di 

dalam tubuh KM ITB bersinergi dalam satu arah gerak sehingga memenuhi amanat untuk turut serta dalam perbaikan kehidupan bangsa.  

Hal tersebut yang menjadi landasan bidang eksternal harus ada. KM ITB harus memegang landasan tersebut agar elemen-elemen KM ITB turut berperan 

dalam perbaikan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Alasan yang cukup dapat menjawab pertanyaan kenapa mahasiswa harus berperan dalam 

perbaikan kehidupan bangsa adalah karena mahasiswa sebagai insan akademis tidak terlepas dari permasalahan bangsa akhir-akhir ini. Realita permasalahan 

tersebut berada dekat dengan mahasiswa. Oleh karena itu, KM ITB dalam usaha mancapai tujuannya tidak terlepas dari tuntutan dalam merespon kondisi 

bangsa dan sosial kemasyarakatan. 

Dalam mengimplementasikan hal tersebut, KM ITB perlu menyikapi isu-isu yang berkembang di sekitarnya. Isu-isu seperti pemilu nasional 2009, RUU BHP 

dan isu pembangunan PLTSa merupakan contoh isu yang perlu disikapi sebagai bentuk dari respon KM ITB. 

 

2.4.2 Pengertian 
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Bidang Eksternal sistem KM ITB merupakan bidang yang melakukan upaya-upaya untuk membangun hubungan antara KM ITB yang melibatkan mahasiswa 

ITB dengan individu,  lembaga formal maupun nonformal di luar sistem KM ITB yang bersifat komunikatif dan berkelanjutan dalam kerangka membangun 

gerakan kemahasiswaan untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat sesuai tujuan KM ITB. 

 

2.4.3 Tujuan, arahan umum, dan parameter keberhasilan 

Tujuan Arahan Parameter keberhasilan 

Mencerdaskan anggota KM ITB tentang 

peranan, fungsi, serta potensi mahasiswa 

dalam kerangka tujuan pendidikan sesuai 

tujuan KM ITB yaitu  berperan dalam  

perbaikan kehidupan bangsa. 

Melakukan upaya pencerdasan pada anggota 

KM ITB terkait peranan, fungsi, posisi dan 

potensi mahasiswa yang berkonsekuensi 

terhadap kewajiban mahasiswa  untuk turut 

serta dalam perbaikan kehidupan bangsa. 

Adanya pewacanaan yang terprogram dengan baik sebagai 

usaha pencerdasan anggota KM ITB secara berkelanjutan 

Terciptanya akses informasi yang efektif dan efisien bagi 

anggota KM ITB untuk mendukung penyebarluasan isu-isu 

terkait peran KM ITB dalam bergerak ke luar 

Memfasilitasi anggota KM ITB dalam 

mengaktualisasikan pemahaman dan 

kesadaran akan kewajiban mahasiswa untuk 

melakukan pergerakan sebagai bentuk nyata 

kontribusi dalam perbaikan kehidupan 

bangsa 

merespons kebutuhan anggota KM 

ITB(bottom-up) sebagai bentuk aktualisasi 

anggota KM ITB akan peranan, fungsi, 

posisi dan potensi mahasiswa dalam upaya 

perbaikan kehidupan bangsa 

Terciptanya sistem komunikasi dan interaksi yang 

berkesinambungan sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan 

anggota KM ITB secara bottom-up dalam hal pergerakan KM 

ITB 

menjadi pemersatu setiap elemen didalam 

KM ITB sehingga KM ITB menjadi 

organisasi yang mempu mengoptimalkan 

setiap potensi lembaga di dalamnya dalam 

melakukan pergerakan 

Adanya  pergerakan KM ITB yang representatif dan 

legitimate 
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Mempelopori, dan mengkoordinasikan 

pergerakan KM ITB yang inovatif, kreatif, 

efektif dan efisien 

Melakukan respons secara cerdas terhadap 

isu eksternal agar KM ITB menjadi 

organisasi yang tanggap dan mampu 

bergerak dalam penyikapan isu-isu eksternal. 

Tersikapinya isu eksternal secara terencana 

Melibatkan elemen-elemen di dalam KM 

ITB secara komperhensif, dalam penyikapan 

isu maupun perencanaan pergerakan KM 

ITB, 

Terlibatkannya elemen-elemen KM ITB sehingga mampu 

mengoptimalkan pergerakan KM ITB 

Mengoptimalkan KM ITB sebagai salah satu 

stakeholder yang terintegrasi dengan elemen-

elemen lain diluar KM ITB dalam 

memimpin opini masyarakat dan motor 

penggerak mahasiswa Indonesia. 

Membangun bargaining position dalam 

menjalin kesepahaman dengan ITB sebagai 

institusi. 

Terbentuk dan terpeliharanya jaringan dengan ITB sebagai 

institusi. 

Membangun jaringan yang kuat dengan 

pihak luar ITB sebagai  bentuk gerakan 

kemahasiswaan yang terintegrasi. 

Adanya perkembangan jaringan dengan pihak luar ITB 

sebagai alat pencapaian tujuan KM ITB. 

Menstimulasi jaringan yang terbentuk dalam 

upaya memimpin opini masyarakat dan 

motor pergerakan mahasiswa Indonesia 

Adanya bentuk stimulasi yang dilakukan oleh KM ITB 
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2.5     Bidang Kemandirian Mahasiswa 

 

2.5.1   Pendahuluan 

Bidang kemandirian dalam GBHP dilandasi oleh tugas Perguruan Tinggi untuk membentuk manusia susila dan demokrat yang :  

1. Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya  

2. Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan 

3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat 

Serta mengingat tujuan KM ITB untuk ikut serta menyumbangkan karya dan pemikiran dalam penataan kehidupan bangsa 

Pendidikan tinggi dengan instrumen fakultas dan program studinya akan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan ahli dalam bidangnya masing-

masing. Pada Perguruan Tinggi  ITB, SDM ahli dan terampil yang dihasilkan memiliki kompetensi khusus dalam bidang teknologi. SDM ini dididik melalui 

proses pengajaran dan pendidikan, baik di dalam kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.  

Teknologi muncul sebagai bentuk aplikasi inovatif dari ilmu pengetahuan yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknologi dianggap sebagai solusi 

yang dapat menyelesaikan realita terhadap suatu bangsa secara global. Dengan demikian, teknologi diharapkan dapat berperan besar dalam  mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa sehingga mampu meningkatkan daya saing  di dalam persaingan global. KM ITB berupaya meuwujudkan teknologi sebagai sarana 

untuk mensolusikan tantangan yang ada di masyarakat. 

Inovasi sebagai produk sinergisasi antar lembaga KM ITB diperlukan untuk memberikan nilai tambah kegiatan kemahasiswaan sekaligus juga untuk 

memberikan solusi terhadap tantangan yang ada di masyarakat.  

2.5.2 Pengertian 

Bidang Kemandirian adalah Bidang Kemandirian sistem KM ITB merupakan bidang yang melakukan upaya-upaya untuk membangun sinergisasi antara KM 

ITB yang melibatkan mahasiswa ITB dengan individu,  lembaga formal maupun nonformal di dalam dan di luar sistem KM ITB dalam aspek pengembangan 

masyarakat, keprofesian dan inovasi serta kewirausahaan 
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2.5.3 Tujuan, arahan umum dan parameter keberhasilan. 

 

TUJUAN ARAHAN UMUM PARAMETER KEBERHASILAN 

Inisiator gagasan Menumbuhkan semangat dan keinginan mahasiswa 

untuk menghasilkan produk keprofesian yang berdaya 

guna bagi masyarakat  

Adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus 

anggota KM ITB untuk menghasilkan produk 

keprofesian yang berdaya guna bagi masyarakat 

Menumbuhkan semangat dan keinginan mahasiswa 

untuk menghasilkan produk keprofesian memiliki nilai 

jual ekonomi  

Adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus 

anggota KM ITB untuk menghasilkan produk 

keprofesian yang memiliki nilai jual minimal satu kali 

Mewacanakan kepada mahasiswa bahwa menjadi 

wirausahawan adalah salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan sebagai aktivitas pasca kampus 

Adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus 

anggota KM ITB mengenai kewirausahaan 

Pembentukan lingkungan kampus yang 

kondusif 

Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk 

mengembangkan nilai keilmuan dan kreativitas menuju 

kemandirian mahasiswa. 

Adanya program yang mengolaborasi berbagai rumpun 

keilmuan di ITB menuju kemandirian mahasiswa. 

Adanya program apresiasi terhadap keprofesian yang 

pernah dijalankan oleh mahasiswa 

Adanya program pendampingan terhadap keprofesian 

yang sedang dijalankan oleh mahasiswa 

Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk 

aplikasi keilmuan menuju pengembangan masyarakat 

Adanya program diseminasi informasi terkait tantangan 

di masyarakat 

Adanya program diseminasi informasi terkait 

peningkatan nilai tambah 



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG GARIS – GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KELUARGA MAHASISWA 2009-2010 

 

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
2009-2010  

17 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

Untuk membentuk insan akademis, maka seluruh proses yang berlangsung di perguruan tinggi adalah proses pendidikan dalam rangka membentuk karakter. 

Sikap guru besar yang bertanggung jawab dan kepakarannya dalam lingkungan ilmu adalah sumbangan yang besar dalam pembentukan karakter ini, tetapi itu 

saja belumlah cukup. Mahasiswa sendiri juga harus ikut serta mendidik dirinya sendiri (learning by themselves) dengan tetap berpedoman pada nilai 

kebenaran ilmiah. Mereka harus senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas dirinya sendiri. 

Pemerintahan mahasiswa yang independen terbangun dari tekad, kerja keras, sikap mental, dan semangat para pelakunya demi perubahan yang lebih baik. 

Hasil program harus dapat bermanfaat secara nyata bagi mahasiswa ITB pada khususnya; serta masyarakat, bangsa, dan negara pada umumnya tidak hanya 

untuk saat ini saja tetapi untuk masa – masa selanjutnya. Diharapkan program yang disusun oleh penyelenggara pemerintahan mahasiswa harus dapat 

mengembangkan Keluarga Mahasiswa ITB menjadi sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi. 

Sehubungan dengan itu Kabinet Mahasiswa ITB perlu menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing – 

masing dengan tetap mengacu kepada rumusan arahan kerja untuk mencapai tujuan bersama Keluarga Mahasiswa ITB. Kesabaran dan keikhlasan berkarya 

membawa kita menuju kejayaan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai rencana, sikap, dan tindakan KM  ITB. Teruskan 

perjuangan. 

 

  



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG GARIS – GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KELUARGA MAHASISWA 2009-2010 

 

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
2009-2010  

18 

 

Disahkan di Bandung, 30 Juni 2009 

Pukul 20.45 WIB 

 

Kongres Keluarga Mahasiswa 

Institut Teknologi Bandung 

2009-2010 

 

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater… 

Merdeka..!!! 

 


