
PELATIHAN SOFT SKILLS MAHASISWA

Topik : Membangkitkan, Mengelola dan Mengembangkan Kreativitas mahasiswa

Sasaran : Mahasiswa Baru Angkatan 2008/2009

Luaran : Peserta secara berkelompok dapat mencetuskan  ide untuk membuat

Karya kreatif dalam bentuk proposal atau rencana kerja

Materi

Waktu Materi Pematei

30 mnt Ceremonial Panitia
Pembukaan
- hari 1: Dekan + ket panitia
- hari 2: PD I + ket panitia
- hari 3: PD II + ket panitia
- hari 4: PD III + ket panitia
- hari 5: PD III + ket panitia

90 menit Membangkitkan Ide Kreatif Pendamaping Hima Jurusan
Mat : Kus P
Fis   : Yosi
Kim : Retno A
Bio   : Satino
IPA  : Sabar N / Maryati

90 menit Mengelola Gagasan kreatif menjadi karya
inovatif

Matematika : Ali Mahmudi
Fisika : Nur Kadarisman
Kimia          : Prof. Dr. Nurfina A
Biologi        : Suhandoyo, MS
IPA + KS    : Sabar Nurohman

Maryati
10 mnt Snak+bentuk kelompok
60 mnt Pembuatan rencana kerja atau proposal Pendamping Hima



ACUAN DASAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ATAU PROPOSAL

A. Ide

Merupakan rancangan yang tersusun dalam pikiran. Bagian ini memuat ide/gagasan yang

dituangkan dalam bentuk kalimat aktif

Contoh:

1. Mengolah sampah menjadi bahan bakar
2. Kultur Bandeng air Tawar
3. Rumah makan berbasis kesehatan
4. Penyediaan soal-soal untuk persiapan UAN
5. Serat Sansivera sebagai pengganti kapas

B. Judul (Ditulis singkat, menarik, dan dapat mewakili ide/gagasan)

C. Pendahuluan (latar belakang/analisis situasi, Identifikasi masalah, Rumusan masalah dan

tujuan)

Tuliskan apa saja yang menjadi latar belakang munculnya ide/gagasan. Dapat berupa

fenomena-fenomena yang telah sedang atau akan terjadi Dari hal tersebut permasalahan

apa yang mungkin muncul, kenapa muncul permasalahan tersebut, siapa yang

mengalami masalah, dimana dan kapan terjadi masalah, serta bagaimana cara

mengatasinya (menurut ide anda). Jika masalah tersebut sudah pernah ada yang

menyelesaikannya, inovasi apa yang akan ditawarkan, dan apa keunggulannya (jelaskan

semua daya tarik dari ide/gagasan anda), tuliskan juga tujuan dan manfaat yang ingin

dicapai dari ide/gagasan yang ditawarkan.

D. Tinjauan Pustaka (Memuat informasi ilmiah yang mendukung ide/gagasan)

E. Fasilitas yang dibutuhkan

Memuat: Sarana dan prasarana termasuk bahan dan  peralatan yang dibutuhkan

F. Langkah kerja

Tuliskan cara/langkah kerja secara detail

G. Faktor pendukung dan penghambat

1. Tuliskan faktor pendukung  apa saja  yang anda miliki untuk mewujudkan gagasan

tersebut

2. Tuliskan faktor penghambat yang anda hadapi dalam mewujudkan gagasan tersebut

serta bagaimana cara mengatasinya

H. Luaran

Tuliskan produk/hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan

I. Tim Pelaksana

Susunan tim pelaksana bisa lintas bidang dan dapat berasal dari luar kampus dengan

menyertakan peran dari masing-masing anggauta serta jejak rekam (track records) nya


