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MAHASISWA
 MAHASISWA??MAHASISWA??

YAKIN??YAKIN??
MAHASISWA??MAHASISWA??
YAKIN??YAKIN??

Apa sih “MAHASISWA” itu?

Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan
di suatu perguruan tinggi seperti universitas, institute,
ataupun akademi. Namun, pengertian dari kata mahasiswa
tidak sesempit itu, mahasiswa adala seorang AGEN
PERUBAHAN. Mahasiswa tidak hanya mempelajari suatu
bidang, namun juga harus mampu mengaplikasikan ilmu
tersebut dalam bentuk inovasi atau kreativitas tertentu. So,
sudahkan kamu cukup pantas disebut sebagai
MAHASISWA???

Buletin Perisai balik lagi nih!!
Kali ini kita bahas mengenai dunia
per-mahasiswa-an 
Tau ga nih apa itu mahasiswa?
Udah merasa jadi mahasiswa
belum?



PERAN ‘MAHASISWA’PERAN ‘MAHASISWA’
APA SIH?? APA CUMAAPA SIH?? APA CUMA

BELAJAR AJAA??BELAJAR AJAA??
  

Ternyataa, peran
mahasiswa itu ga cuma
disuruh memahami
materi pembelajaran aja
loo, ada beberapa peran
dari seorang
‘MAHASISWA’

Social Control

Mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan.
Mahasiswa diharapkan mampu melihat
sesuatu secara lebih mendalam dengan
menggunakan berbagai sudut pandang. Hal
ini membuat mahasiswa mampu mengetahui
masalah dibalik kehidupan sosial yang
tampak baik-baik saja.

Guardian Value

Mahasiswa sebagai penajaga nilai yang juga
berperan dalam menyebarkn nilai-nilai
luhur bangsa yang selama ini digunakan
seperti kejujuran, empati, keadilan,
tanggung jawab, dll.

Agent Of Change

Mahasiswa memiliki akses yang lebih mudah
dalam memperoleh ilmu pengetahuan
sehingga dapat menjadi penggerak perubaan
menuju tatanan masyarakat yang lebih adil.
Mahasiswa diharapkan mampu mengupayakan
perubahan sehingga mamu mempengaruhi
kondisi hidup masyarakat agar menjadi lebih
baik lagi.

Moral Force

Mahasiswa sebagai penguat moral bangsa
sehingga mampu menjadi teladan dan
memberi dampak positif bagi masyarakat.

Iron Stock

Mahasiswa adalah harapann bangsa.
Mahasiswa diharapkan mampu memiliki
kemampuan yang unggul dan akhlak
yang mulia yang nantinya akan
digunakan untuk meneruskan
kehidupan bangsa.

PERAN ‘MAHASPERAN ‘MAHAS
APA SIH?? APAAPA SIH?? APA

BELAJAR AJBELAJAR AJ
  

RAN ‘MAHASISWA’RAN ‘MAHASISWA’
A SIH?? APA CUMAA SIH?? APA CUMA
BELAJAR AJAA??BELAJAR AJAA??

  



NAH, DARI PERAN-PERAN
TERSEBUT, KALIAN UDAH
MENJALANKAN PERAN KALIAN
DENGAN BAIK BELUMMM??
BELUM??
TENANG AJAA!! NIH ADA
BEBERAPA TIPS AGAR KITA
BISA MENJALANKAN PERAN
MAHASISWA DENGAN BAIK!
BACA YAAA!!!!



  
TIPSTIPS

‘MAHASISWA’‘MAHASISWA’
SUKSESSUKSES

  

2. Senang Berdiskusi
dan Bertukar Pikiran

Berdiskusi dan bertukar pikiran menjadikan
kita memiliki pikiran yang terbuka sehingga
lebih mudah dalam menerima hal-hal baru.
Berdiskusi bisa dilakukan dengan siapapun,
dimanapun, dan dapat membahas apapun

4. Mengembangkan
Kemampuan Public
Speaking

Kemampuan public speaking merupakan
kemampuan yang sangat penting pada saat ini.
Perkemabangan zaman memaksa kita untuk
memiliki kemampuan public speaking yang
bagus agar bisa membangun relasi dengan baik.

1. Memperluas Wawasan
Rajin membaca buku atau mengikuti workshop bisa menambah wawasan loh.
Memiliki wawasan yang luas adalah kunci dasar agar bisa menjadi mhasiswa
sukses

3. Aktif

Ikutlah organisasi, UKM, ataupun
kepanitiaan bisa melatih keaktifan kamu
loh. Apalagi ikut UKM Perisai!!!

5 .Membangun relasi

Relasi yang luas akan sangat
menguntungkan bagi kamu. Dari relasi
tersebut, kamu bisa mendapat informasi-
informasi yang belum tentu kamu dapatkan
di tempat lain. So, jangan lupa bangun
relasi yaaa!!!!

  
TIPS ‘MAHASISWTIPS ‘MAHASISW
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MAHASISWA’MAHASISWA’
SUKSESSUKSES

  



Pada suatu pagi yang cerah, karena
memang lagi terang mataharinya,
terjadilah percakapan yang tidak
penting antara guru dan muridnya.
 
Murid : Ibuuuuu guru, bu guru boleh
enggak yah di hukum karena perbuatan
yang belum dilakukannya ?
Ibu Guru : Iya enggak boleh lah nak,
seseorang itu baru boleh dihukum
apabila dia telah melakukan kesalahan.
Murid : Alhamdulillah, saya belum
mengerjakan PR soalnya buuu 
Ibu Guru : O000… dasar murid edannn !

ANEKDOT
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